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Prefaþã la cea de-a ºaptea ediþie
în limba românã

Editarea în limba românã a celui de-al ºaptelea Compen-
diu de Ghiduri Prescurtate ale Societãþii Europene de Car-
diologie  se înscrie în linia eforturilor societãþii profesionale 
medicale de a asigura educaþia continuã.

Implicit, ea ilustreazã aderarea noastrã la sistemul Bolog-
na ºi sincronizarea învãþãmântului românesc cu cel eu-
ropean.

Ghidurile sunt realizate de Societatea Europeanã de Car-
diologie. Prin efortul Comitetului de Ghiduri de Practicã, 
ºi Societatea Românã de Cardiologie a aderat la spiritul ºi 
litera lor.

Ghidurile succinte (apãrute iniþial în format de buzunar) 
care includ un rezumat al recomandãrilor fundamentale 
ale ghidurilor extinse, sunt apreciate de practicieni ºi con-
tribuie substanþial la implementarea imediatã a recoman-
dãrilor.

Viteza de acumulare a noilor informaþii ºi de aici – schim-
barea ghidurilor – obligã practicianul la o continuã adu-
cere la zi.

Pe aceastã linie, Compendiul actual include – comparativ 
cu Compendiul editat în 2015 – cinci ghiduri noi privind 
sindroamele coronariene acute care se prezintã fãrã su-
pradenivelare de ST, pericardita, endocardita infecþioasã, 
hipertensiunea pulmonarã, aritmiile ventriculare ºi pre-
ven þia morþii subite.

Interacþiunea sistemului de învãþãmânt românesc cu idei 
venite din creuzetul altor culturi medicale (autorii ghidu-
rilor aparþin diverselor þãri europene) este bine-venitã – 
ideile lor fiind aduse la unison de Societate.

Sperãm ca aceastã a ºaptea apariþie editorialã a Compen-
diului de Ghiduri Prescurtate ale Societãþii Europene de 
Cardiologie va fi un produs de succes pe „piaþa educaþei” 
din România.

 Dr. Gabriel Tatu-Chiþoiu Prof. Dr. Carmen Ginghinã
 Preºedinte Societatea Românã de Cardiologie Coordonator Naþional Ghiduri

  



Trecerea în revistã a ghidurilor

Ghidurile îºi propun sã prezinte recomandãrile bazate pe 
toate dovezile relevante ale diverselor subiecte, în ajutorul 
managementului medical. Acest lucru este fãcut în sco-
pul de a ajuta medicii în alegerea celor mai bune strategii 
terapeutice posibile la pacienþi individuali, cu morbiditãþi 
specifice, luând în considerare impactul asupra evoluþiei ºi  
raportul risc-beneficiu al diverselor proceduri diagnostice 
sau terapeutice.

Numeroase trialuri clinice au demonstrat o evoluþie mai 
bunã a pacienþilor în momentul în care au fost aplicate 
recomandãrile din ghiduri, bazate pe evaluãri riguroase 
ale cercetãrii susþinute de dovezi.

Un numãr mare de ghiduri au fost elaborate în ultimii 
ani de cãtre Societatea Europeanã de Cardiologie ºi de 
alte organizaþii sau societãþi înrudite. Abundenþa do-
cu  mentelor ar putea reprezenta un risc pentru autori-
ta tea ºi credibilitatea ghidurilor, îndeosebi în cazurile în 
care apar discrepanþe între diferite documente ce vi-
zeazã aceeaºi temã, aspect care poate crea confuzii în 
raþionamentul medical. Pentru a evita aceste capcane, 
Societatea Europeanã de Cardiologie ºi organizaþiile sale 
au emis recomandãri pentru formularea ºi crearea ghi-
durilor. Recomandãrile ESC privind realizarea ghidurilor 
pot fi gãsite pe site-ul ESC (http://www.escardio.org/
guidelines). Nu reprezintã scopul acestui preambul sã 
reaminteascã toate aceste reguli, ci doar pe cele de bazã.

Pe scurt, Societatea Europeanã de Cardiologie organi-
zeazã reunirea experþilor în domeniul de interes care sã 
efectueze o recenzie comprehensivã a literaturii specifi-
ce în vederea efectuãrii unei evaluãri critice  în ceea ce 
priveºte utilizarea procedurilor diagnostice ºi terapeutice ºi 
stabilirea raportului risc-beneficiu al conduitelor terapeuti-
ce recomandate pentru managementul ºi/sau prevenþia 
unei anumite condiþii. Dacã datele sunt disponibile, sunt 
incluse ºi estimãri privind prognosticul. Puterea dovezilor 
pro sau contra diverselor proceduri sau tratamente este 
cântãritã cu atenþie, fiind bazatã pe scale predefinite în 
ceea ce priveºte recomandãrile ºi nivelele de evidenþã, 
aºa cum vor fi descrise mai jos.

Membrii Grupurilor de Lucru implicaþi, ca ºi cei care re-
vizuiesc documentul, au obligaþia sã dea declaraþii des-
pre toate situaþiile care ar putea fi percepute ca un real 
sau potenþial conflict de interese. Aceste declaraþii sunt 
pãstrate în cadrul European Heart House, sediul central al 
Societãþii Europene de Cardiologie ºi pot fi obþinute prin 
aplicarea unei cereri scrise cãtre preºedintele Societãþii. 
Orice schimbare legatã de conflictul de interese care apa-
re în cursul perioadei de întocmire a ghidurilor trebuie 
notificatã la ESC.

Ghidurile ºi recomandãrile sunt prezentate într-un format 
uºor de interpretat. Aceasta ar trebui sã ajute medicii în 
luarea deciziilor clinice în practica de zi cu zi prin descrie-
rea ºirului de abordãri general acceptate de diagnostic ºi 
tratament. Oricum, raþionamentul final în ceea ce priveºte 
îngrijirea fiecãrui pacient aparþine medicului curant.

Comitetul pentru Ghiduri de Practicã al Societãþii Europe-
ne de Cardiologie supervizeazã ºi coordoneazã realizarea 
noilor ghiduri de cãtre Grupurile de Lucru. Comitetul este 
de asemenea responsabil pentru adeziunea la aceste ghi-
duri a Societãþilor Naþionale a þãrilor membre.

Odatã ce documentul a fost finalizat ºi aprobat de cãtre 
toþi experþii Grupului de Lucru, acesta este referit altor 
specialiºti pentru a fi revizuit. În unele cazuri, documen-
tul poate fi prezentat unui cerc de formatori de opinie 
din Europa, specialiºti în domeniul respectiv, pentru a fi 
discutat ºi revizuit. Dacã este necesar, acesta va fi revizuit 
încã odatã ºi în final aprobat de Comitetul pentru Ghiduri 
de Practicã ºi de cãtre membrii selecþionaþi ai conducerii 
Societãþii Europene de Cardiologie, ulterior putând fi pu-
blicat.

Dupã publicare, rãspândirea documentului este de im-
por tanþã crucialã. Este utilã publicarea de rezumate exe-
cutive, producerea versiunilor de buzunar ºi a versiunilor 
PDA – care se pot descãrca de pe site-ul ESC. Cu toate 
acestea, sondajele efectuate au arãtat cã utilizatorii vizaþi 
sã punã în practicã ghidurile deseori nu sunt la curent 
cu existenþa acestora sau pur ºi simplu nu le aplicã. Prin 
ur mare programele de implementare sunt necesare ºi 
reprezintã o componentã importantã a rãspândirii in-



for maþiei. Sunt organizate întruniri de cãtre Societatea 
Europeanã de Cardiologie, ºi astfel transmise mesajele 
cãtre Societãþile Naþionale ale þãrilor membre ºi liderilor de 
opinie din Europa. Întrunirile care vizeazã implementarea 
ghidurilor pot fi susþinute ºi la nivel naþional, din momen-
tul în care ghidurile au fost aprobate de cãtre societãþile 
membre ESC ºi eventual traduse în limba autohtonã.

Sarcina scrierii ghidurilor nu implicã numai integrarea ce-
lor mai recente cercetãri, dar, de asemenea, presupune 

crearea de metode educaþionale ºi implementarea pro-
gramelor vizând recomandãrile. Caracterul ciclic al cer-
cetãrii clinice, scrierea de ghiduri ºi implementarea lor în 
practica clinicã, poate fi completatã doar dacã sunt efec-
tuate anchete ºi completate registre în scopul verificãrii 
aplicabilitãþii în practica clinicã a recomandãrilor din ghi -
duri. Aceste registre ºi anchete efectuate, fac de aseme-
nea posibilã verificarea impactului de implementare stric-
tã a ghidurilor ºi evoluþia pacienþilor.

Tabelul 1: Clasele de recomandãri

Clasele de 
recomandãri Definiþie Formularea sugeratã 

de folosire

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau 
procedurã este benefic, util, eficient

Este recomandat/
Este indicat

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã de opinie privind 
utilitatea/eficienþa unui tratament sau proceduri

Clasa IIa Ponderea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/
eficienþei

Ar trebui luat în 
considerare

Clasa IIb Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin stabilite de dovezi/opinii Poate fi luat în
considerare

Clasa III Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura nu 
este util/eficient ºi în unele cazuri poate fi dãunãtor Nu este recomandat

Tabelul 2: Nivel de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date obþinute din multiple studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date obþinute dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii ample 
nerandomizate.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective sau
registre.
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Capitolul 1

Ghidul European de Prevenþie
a Bolilor Cardiovasculare în Practica Clinicã

(versiunea 2012)*

Al Cincilea Comitet al Societãþii Europene de Cardiologie ºi a altor Societãþi
pentru Prevenþia Bolilor Cardiovasculare în Practica Clinicã

(constituite din reprezentanþii a nouã societãþi ºi de experþii invitaþi)
Realizat prin contribuþia specialã a

Asociaþiei Europene pentru Prevenþia Cardiovascularã ºi Reabilitare (EACPR)

Preºedinte: Joep Perk (ESC)
School of Health and Caring Sciences – Linnaeus University
Stagneliusgatan 14 – SE-391 82 Kalmar – Suedia
Tel.: +46 70 3445096
Fax: +46 491 782 643
E-mail: joep.perk@lnu.se

Membrii grupului de lucru
Guy De Backer Ghent, Belgia (EACPR); Helmut Gohlke, Ballrechten-Dottingen, Germania (ESC); Ian Graham Dublin, 
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Wilma J.M. Scholte op Reimer, Amsterdam, Olanda (ESC); Christiaan Vrints, Edegem, Belgia (ESC); David Wood, 
Londra, Anglia (EACPR); Jose Luis Zamorano, Madrid, Spania (ESC); Faiez Zannad, Nancy, Franþa (ESC).

Societãþi: Societatea Europeanã de Cardiologie (European Society of Cardiology, ESC), Societatea Europeanã de 
Aterosclerozã (European Atherosclerosis Society (EAS), Societatea Internaþionalã de Medicinã Comportamentalã 
(International Society of Behavioural Medicine, ISBM), Organizaþia Europeanã pentru Accident Vascular (European 
Stroke Organisation , ESO), Societatea Europeana de Hipertensiune (European Society of Hypertension, ESH), 
Asociaþia Europeanã pentru Studiul Diabetului (European Association for the Study of Diabetes, EASD), Societatea 
Europeanã de Medicinã Generalã/Medicinã de Familie (European Society of General Practice/Family Medicine, 
ESGP/FM/WONCA), Federaþia Internaþionalã de Diabet-Europa (International Diabetes Federation Europe, IDF-
Europe), Reþeaua Europeanã a Inimii (European Heart Network, EHN).

Alte entitãþi ESC care au participat la redactarea acestui document:
Asociaþii: Asociaþia Europeanã de Ecocardiografie (European Association of Echocardiography, EAE), Asociaþia 
Europeanã de Intervenþii Cardiovasculare Percutane (European Association of Percutaeous Cardiovascular 
Interventions, EAPCI), Asociaþia Europeanã a Ritmului Inimii (European Heart Rhythm Association, EHRA), Asociaþia 
de Insuficienþã Cardiacã (Heart Failure Association, HFA).
Grupuri de lucru: Terapie acutã cardiacã, e-Cardiology, Terapie medicamentoasã ºi Farmacologie Cardiovascularã, 
Hipertensiunea ºi Inima. 
Consilii: ªtiinþe Cardiovasculare de Bazã, Practicã Cardiologicã, Imagisticã Cardiovascularã, Îngrijire Cardiovascularã de 
cãtre Asistenþi ºi Profesioniºtii din Domeniu, Terapie Cardiovascularã Primarã.

Echipa ESC: Veronica Dean, Catherine Despres, Nathalie Cameron – Sophia Antipolis, Franþa

*Adaptat dupã Ghidul European de Prevenþie a Bolilor Cardiovasculare în Practica Clinicã (European Heart Journal, 2012) 33.1635-1701 – dol: 10.1093/
eurheartj/ehs092 ºi European Journal of Preventive Cardiology 2012;19:4:585-667)
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Care sunt obiectivele acestui ghid?

Acest ghid prescurtat reflectã consensul a 9 societãþi majore profesionale europene, dupã cum s-a arãtat în textul 
complet al versiunii 2012 a ghidului practic. Cititorul va gãsi aici rãspunsuri scurte la principalele întrebãri ale cardi-
ologiei preventive, care ar putea fi de folos în practica clinicã.

Obiectivele acestui ghid sunt:

  Sã sprijine medicii ºi profesioniºtii din domeniul sãnãtãþii în prevenirea sau reducerea apariþiei bolii cardiace coronariene, 
a accidentului vascular cerebral ºi a bolilor arteriale periferice. 

  Sã consilieze cu privire la prevenþie, prioritãþi, obiective, evaluarea riscului ºi tratamentul prin mãsuri ce privesc stilul de 
viaþã ºi utilizarea terapiei medicamentoase atunci când aceasta este indicatã.

Care sunt obiectivele principale ale prevenþiei BCV?

Fumatul Fãrã expunere la tutun în orice formã.

Dieta Dietã sãnãtoasã, sãracã în grãsimi saturate, cu încurajarea consumului de cereale 
integrale, legume, fructe ºi peºte.

Activitate fizicã Între 2,5 ºi 5 ore de activitate fizicã moderatã pe sãptamânã sau 30-60 minute în 
majoritatea zilelor.

Greutatea corporalã IMC 20-25 kg/m2. Circumferinþa abdominalã <94 cm (bãrbaþi) sau <80 cm (femei).

Tensiunea arterialã TA <140/90 mmHg

Lipide Risc foarte înalt: LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) sau o reducere cu >50%

Risc înalt: LDL <2,5 mmol/L (100 mg/dL) 

Risc moderat: LDL <3 mmol/L (115 mg/dL)

Diabet zaharat HbA
1c

: <7% (53 mmol/mol), TA <140/80

Ce este nou faþã de Ghidul din 2007?

Noi mesaje cheie majore faþã de ghidurile de prevenþie din 2007

  Patru nivele ale riscului BCV: foarte înalt, înalt, moderat, risc scãzut

  Screeningul factorilor de risc ar trebui luat în considerare la bãrbaþii adulþi 40 ani ºi la femeile 50 ani sau postmenopauzã

  Mai multe grupuri populaþionale din Europa sunt acum la risc scãzut BCV

  Conceptul de risc corelat cu vârsta

  Importanþa factorilor de risc psihosociali

  Rol limitat al noilor biomarkeri de risc

  Fãrã expunere la fumatul pasiv

  Rolul unor diete specifice

  Eficienþa intervenþiilor comportamentale multimodale

  Îndrumare în legãturã cu prevederile programului

  Medicul generalist este elementul esenþial în programul de prevenþie, însã ºi programele coordonate de asistenþi specializaþi 
sunt utile.

Tensiunea arterialã
Mãsurile privind stilul de viaþã sunt necesare pentru toþi pacienþii hipertensivi
Clasele principale de medicamente antihipertensive au aceeaºi importanþã în practica clinicã
Valoarea þintã pentru TA <140/90 mmHg
Valori prag pentru mãsurãtorile efectuate în ambulator ºi acasã
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Diabetul zaharat
Valoarea þintã pentru HbA

1c
 pentru prevenþia BCV: <7% (53 mmol/mol)

Valoarea þintã pentru TA <140/80 mmHg
Statinele sunt recomandate pentru reducea riscului cardiovascular în diabet

Lipidele sanguine
Valoarea recomandatã a LDL-colesterolului:

LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) pentru pacienþii cu risc foarte înalt
LDL <2,5 mmol/L (100 mg/dL) pentru pacienþii cu risc înalt
LDL <3 mmol/L (115 mg/dL) pentru pacienþii cu risc moderat

Întrebarea nr. 1: Ce este prevenþia BCV?

“ Un set coordonat de acþiuni, la nivel public ºi individual, care are ca þintã eradicarea, eliminarea sau reducerea 
impactului bolii cardiovasculare ºi a dizabilitãþilor secundare.

Bazele prevenþiei se gãsesc în epidemiologia cardiovascularã ºi în medicina bazatã pe dovezi.”

Dicþionar de epidemiologie, ediþia a 4-a, New York: Oxford University Press, 2001

Întrebarea nr. 2: De ce este necesarã prevenþia BCV?

BCV aterosclerotice, în special bolile coronariene ischemice ºi accidentul vascular ischemic rãmân cauzele principa-
le de moarte prematurã pretutindeni în lume.

BCV afecteazã atât bãrbaþii cât ºi femeile; dintre toate cauzele de deces care survin înaintea vârstei de 75 de ani în 
Europa, 42% sunt datorate BCV la femei ºi 38% la bãrbaþi.

Prevenþia chiar funcþioneazã: peste 50% din reducerea observatã în mortalitatea datoratã bolii coronariene este 
legatã de modificarea factorilor de risc, ºi 40% îmbunãtãþirii conduitei terapeutice.

Întrebarea nr. 3: Cui se adreseazã prevenþia BCV?

Screeningul factorilor de risc, incluzând un profil lipidic, ar trebui sã fie considerat la bãrbaþii 40 ani ºi la femeile 
50 ani sau postmenopauzã.

Estimarea riscului total folosind factori de risc multipli (cum este SCORE) este recomandatã pentru adulþii asimp-
tomatici fãrã evidenþã de BCV.

Indivizii aflaþi la risc înalt pot fi descoperiþi pe baza BCV existente, a diabetului zaharat, bolii renale moderate sau 
severe, nivel foarte ridicat al factorilor de risc individuali sau a unui risc SCORE înalt.

Risc foarte înalt

Subiecþi cu oricare din urmatoarele caracteristici:

  BCV documentatã prin teste invazive sau noninvazive (cum ar fi angiografia coronarianã, imagistica nuclearã, 
ecocardiografia de stres, prezenþa plãcilor de aterom carotidiene la ecografie), antecedente de infarct miocardic, 
sindrom coronarian acut, revascularizare coronarianã (intervenþie coronarianã percutanã sau bypass) ºi alte 
proceduri de revascularizare arterialã, accident vasculat ischemic, boalã arterialã perifericã.

  Diabet zaharat (tip 1 sau tip 2) cu unul sau mai mulþi factori de risc cardiovascular ºi/sau afectarea de organ þintã 
(cum ar fi microalbuminuria: 30-300 mg/24h).

  Boalã renalã cronicã severã (rata de filtrare glomerularã estimatã [eGFR] <30 mL/min/1,73 m2).

  Un risc SCORE calculat 10%.
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Alte grupuri de risc

Risc înalt
  Nivel marcant crescut pentru un factor de risc, cum ar fi dislipidemia familialã ºi hipertensiunea severã.
  Diabet zaharat (tip 1 sau tip 2) dar fãrã factori de risc CV sau afectare de organ þintã.
  Boalã cronicã de rinichi moderatã (rata de filtrare glomerularã estimatã [eGFR] 30-59 mL/min/1,73 m2).
  Un risc SCORE calculat 5% ºi <10% pentru riscul de deces în 10 ani prin BCV

Risc moderat
  Indivizii se considerã a fi la risc moderat când au SCORE 1% ºi <5% la 10 ani. Mulþi dintre indivizii de vârsta 

mijlocie aparþin acestei categorii.
Risc scãzut

  Categoria de risc scãzut se aplicã indivizilor cu un SCORE <1% ºi fãrã caracteristici care sã aparþinã grupei de risc 
moderat.

Regiuni la risc în Europa

Þãri cu risc scãzut al BCV (se foloseºte diagrama SCORE de risc scãzutã*)
Calculat pe urmãtoarele criterii: vârstã, sex, fumat, tensiunea arterialã sistolicã, colesterol total:
Andora, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Portugalia, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveþia, Anglia.
Þãri cu risc înalt pentru BCV sunt toate cele care nu apar în lista de mai sus.
Dintre acestea, unele sunt la risc foarte înalt*, ºi diagrama de risc foarte înalt poate subestima riscul în aceste þãri: 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, 
Rusia, Ucraina, Uzbekistan.
* Diagrame re-calibrate ºi actualizate pot fi disponibile pentru fiecare þarã (vezi www.heartscore.org).

Cum folosesc diagramele SCORE pentru a aprecia riscul BCV la indivizi fãrã BCV cunoscutã

  Parametri necesari: sex, vârstã, prezenþa sau absenþa fumatului, tensiune arterialã ºi colesterol total (mmol/L).
  Gãsiþi cãsuþa cea mai apropiatã de vârsta persoanei, colesterol ºi valoarea TA, considerând cã riscul va fi mai 

mare cu apropierea de urmãtoarea categorie de vârstã, colesterol sau valoare a TA.
  Verificaþi caracteristicile.
  Stabiliþi riscul absolut la 10 ani pentru mortalitatea datoratã BCV.

Þineþi minte cã un risc cardiovascular scãzut la un individ tânãr poate ascunde un risc relativ înalt; în acest caz, utilizarea diagramei 
de risc relativ poate fi utilã pentru a determina nivelul de risc ºi necesitatea consilierii în privinþa stilului de viaþã pentru individul 
respectiv. Estimarea riscului legat de vârstã poate fi în mod special utilã în aceste cazuri.
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Estimarea riscului utilizând diagrama SCORE: caracteristici

  Diagrama ar trebui sã fie folositã þinând cont de judecata ºi experienþa clinicianului, mai ales în ceea ce priveºte 
condiþiile locale.

  Aºa cum se întâmplã cu toate sistemele de estimare a riscului, riscul poate fi supraestimat în þãri cu mortalitate 
datoratã BCV în scãdere ºi subestimat dacã mortalitatea este în creºtere.

Riscul poate fi mai crescut decât cel indicat de diagramã la:
  Indivizi sedentari sau obezi, mai ales la cei cu obezitate centralã.
  Cei cu istoric familial de BCV prematurã.
  Categoriile defavorizate social.
  Cei cu un nivel al HDL colesterolului scãzut sau al trigliceridelor crescut.
  Indivizii cu diabet (fãrã alþi factori de risc sau afectare de organ þintã): la femei, riscul poate fi de pânã la 5 ori mai 

crescut, la bãrbaþi de pânã la 3 ori comparativ cu indivizii fãrã diabet zaharat.
  Persoanele asimptomatice cu evidenþe de aterosclerozã subclinicã, cum ar fi indice gleznã-braþ scãzut sau care 

apar la imagisticã (ecografie de artere carotide sau CT).

Riscul la 10 ani pentru BCV fatalã în regiunile la risc scãzut din Europa
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Riscul la 10 ani pentru BCV fatalã în regiunile la risc crescut din Europa

Diagrama de risc relativ
Aceastã diagramã poate fi folositã pentru a evidenþia indi-
vizii tineri aflaþi la un risc absolut scãzut care, spre deose-
bire de alþi indivizi din acelaºi grup de vârstã, pot avea un 

risc cu mult crescut faþã de normal. Acest fapt poate ajuta 
în motivarea deciziilor în legãturã cu renunþatul la fumat, 
o dietã sãnãtoasã ºi activitatea fizicã, cât ºi identificarea 
acelor indivizi care ar putea deveni candidaþi pentru o te-
rapie medicamentoasã.
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Riscul corelat cu vârsta, un nou concept
Riscul legat de vârstã al unei persoane care are câþiva fac-
tori de risc este acelaºi ca cel al unei persoane fãrã factori 

de risc, dupã cum este evidenþiat mai jos. Acest lucru poa-
te fi util pentru a motiva o modificare a factorilor de risc 
astfel încât sã se reducã riscul legat de vârstã.

HeartScore, versiunea interactivã a SCORE, este acum disponibilã la www.heartscore.org

HDL colesterolul moduleazã evaluarea riscului la toate nivelele de risc ºi la amândouã sexele. Diagramele HDL, 
calcularea rapidã a riscului legat de vârstã ºi IMC sunt acum incluse în sistemul electronic de evaluare a riscului, care 
oferã de asemenea ºi sfaturi interactive legate de managementul acestora.

Alte recomandãri legate de evaluarea riscului

  Factorii psihosociali ar trebui luaþi în considerare în evaluarea riscului; indivizi din clase sociale defavorizate se aflã 
la un risc crescut, independent de alþi factori de risc.

  Evaluarea riscului ar trebui realizatã la pacientþii cu sindrom de apnee în somn, sau la cei cu disfuncþie erectilã.
  Fibrinogenul, PCR înalt sensibilã ºi/sau homocisteina pot fi cuantificate ca parte a unei evaluãri a riscului mai 

amãnunþite la pacienþii cu un profil de risc pentru BCV neobiºnuit sau moderat modificat.
  La pacienþii cu un profil al riscului pentru BCV moderat poate fi luatã în considerare utilitatea evaluãrii unor 

parametri suplimentari, de tipul grosimea intimã-medie la nivel carotidian, indicele gleznã-braþ ºi scorul de calciu 
la CT.

  Testarea geneticã pentru variaþiile genetice obiºnuite nu îºi are locul în evaluarea riscului BCV.
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Managementul riscului total cardiovascular, sfaturi pentru a ajuta schimbãrile comportamentale

  Dezvoltaþi o comunicare empaticã cu pacientul. 
  Asiguraþi-vã cã pacientul înþelege legãtura dintre stilul de viaþã ºi boalã.
  Implicaþi pacientul în identificarea factorilor de risc care trebuie schimbaþi.
  Existã limitãri majore, exemple de urmat?
  Faceþi un plan cu þinte adaptate fiecãrui individ în parte, care pot fi atinse, legate de stilul de viaþã.
  Încurajaþi eforturile pacientului de a face modificãrile ºi monitorizaþi progresul în mod regulat.
  Implicaþi ºi alþi membri ai personalului de asistenþã medicalã atunci când este necesar (asistente, psihoterapeuþi, 

dieteticieni ºi alþii)

Întrebarea nr. 4: Cum este aplicatã prevenþia BCV?
Factori comportamentali

Recomandãri privind modificãrile comportamentale

Strategii comportamental-cognitive recunoscute (de ex. interviul motivaþional) pentru a facilita schimbarea stilului 
de viaþã sunt recomandate.

Profesioniºti specializaþi din domeniul medical (de ex. asistente, dieteticieni, psihologi) trebuie implicaþi oricând este 
necesar ºi fezabil.

La indivizii cu risc foarte înalt pentru BCV, intervenþiile multimodale, educaþia integratã privind stilul de viaþã sãnãtos 
ºi resursele medicale, antrenamentul fizic, managementul stresului ºi consilierea în ceea ce priveºte factorii de risc 
psihosociali sunt recomandate.

Recomandãri privind managementul factorilor psihosociali

Intervenþiile comportamentale multimodale, educaþia medicalã integratã, exerciþiul fizic ºi terapia psihologicã pen-
tru factorii de risc psihosociali, dar ºi înþelegerea bolii, ar trebui prescrise.

În cazul simptomelor clinice semnificative pentru depresie, anxietate ºi ostilitate, ar trebui luate în considerare psi-
hoterapia, terapia medicamentoasã, îngrijirea multidisciplinarã. Aceastã abordare poate reduce simptomele legate 
de starea de spirit ºi poate creºte calitatea vieþii, cu toate cã un efect benefic clar în ceea ce priveºte endpointurile 
cardiace nu sunt concludente.

Recomandãri privind fumatul

Orice tip de fumat este un factor de risc puternic ºi independent pentru BCV ºi trebuie evitat.

Expunerea la fumatul pasiv creºte riscul de BCV ºi trebuie evitatã.

Tinerii trebuie încurajaþi sã nu se apuce de fumat.

Toþi fumãtorii ar trebui sfãtuiþi sã renunþe la fumat ºi sã le fie oferitã asistenþã; o abordare intensivã ºi suportivã legatã 
de renunþarea la fumat, cu o urmãrire planificatã, poate îmbunãtãþi rata de renunþare la fumat.
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Cei ”Cinci Aºi” pentru o strategie de renunþare la fumat în practica clinicã

A- ASK (întrebaþi) Întrebaþi sistematic despre statusul de fumãtor cu fiecare ocazie.

A- ADVISE (sfãtuiþi) Sfãtuiþi ferm toþi fumãtorii sã renunþe la fumat.

A- ASSESS (evaluaþi) Determinaþi gradul de dependenþã ºi disponibilitatea de a renunþa la fumat pentru 
fiecare individ în parte.

A- ASSIST (asistaþi) Stabiliþi împreunã strategia de renunþare la fumat, incluzând stabilirea unui termen 
pentru a renunþa, consiliere comportamentalã ºi suport farmacologic.

A- ARRANGE (stabiliþi) Stabiliþi un program de follow-up.

Recomandãri privind nutriþia

O dietã sãnãtoasã este recomandatã ca fiind element esenþial în prevenþia BCV.

  Acizi graºi saturaþi pânã la <10% din totalul aportului energetic, fiind înlocuiþi cu acizi grasi polinesaturaþi.
  Acizi graºi nesaturaþi trans: cât de puþin posibil, preferabil sã nu fie preluaþi din mâncãrurile procesate ºi <1% din 

totalul aportului energetic din produse naturale.
   <5 g de sare pe zi.
  30-45 g de fibre pe zi, din produse cu cereale integrale, fructe ºi legume.
  200 g de fructe pe zi (2-3 porþii).
  200 g de legume pe zi (2-3 porþii).
  Peºte de cel puþin douã ori pe sãptãmânã, dintre care o porþie sã fie de peºte gras.
  Consumul de bãuturi alcoolice trebuie limitat la 2 pahare pe zi (20 g/zi de alcool) pentru bãrbaþi ºi 1 pahar pe 

zi (10 g/zi de alcool) pentru femei.

Recomandãri privind greutatea corporalã

  Scãderea în greutate pentru indivizii supraponderali (IMC >25 kg/m2) ºi în special pentru cei obezi (IMC >30 kg/
m2) este recomandatã deoarece se asociazã cu efecte benefice pe tensiunea arterialã ºi dislipidemie, care ar 
putea duce la scãderea BCV.

  Dacã circumferinþa abdominalã este de 80-88 cm la femei ºi de 94-102 la bãrbaþi: fãrã creºtere suplimentarã în 
greutate.

  Se recomandã scãderea în greutate dacã circumferinþa abdominalã >80 cm la femei ºi >102 la bãrbaþi.

  Atât supraponderalitatea cât ºi obezitatea sunt asociate cu un risc de mortalitate prin BCV.

  Existã o asociere sub forma curbei J între IMC ºi mortalitatea de toate cauzele.

  Mortalitatea de toate cauzele este cea mai scãzutã cu un IMC între 20 ºi 25 kg/m2.
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Recomandãri privind activitatea fizicã

Orice tip de activitate fizicã este asociatã cu o reducere a riscului BCV, chiar înainte de a se observa un efect datorat 
antrenamentului. Acesta este un mesaj pozitiv pentru pacient.

Adulþii sãnãtoºi ar trebui sã practice sãptãmânal 2,5-5 ore de activitate fizicã sau exerciþiu aerobic de intensitate cel 
puþin moderatã sau 1-2,5 ore de exerciþiu fizic intens.

Indivizii sedentari trebuie puternic încurajaþi sã înceapã programe de exerciþii de intensitate scãzutã.

Activitatea fizicã/exerciþiul aerobic ar trebui efectuate în reprize de 10 minute, desfãºurate pe tot parcursul sãptã-
mânii.

Pacienþii cu infarct miocardic acut in antecedente, CABG, PCI, angina pectoralã stabilã sau insuficienþã cardiacã 
cronicã stabilã ar trebui, dupã ce au fost sfãtuiþi de medic, sã înceapã cu antrenament prin exerciþii aerobice de 
intensitate moderat-intensã, 3 ori pe sãptãmânã ºi 30 minute pe sesiune. Pacienþii sedentari trebuie cu putere 
încurajaþi sã înceapã prin programe de exerciþii de intensitate scãzutã, dupã o evaluare adecvatã a riscului legat de 
exerciþiu.

CABG = coronary artery bypass graft, PCI = percutaneous coronary intervention

Întrebarea nr. 5: Cum este aplicatã prevenþia BCV?
Factori de risc

Definiþii ºi clasificãri ale nivelurilor tensiunii arterialea

Categorie TA sistolicã 
(mmHg)

TA diastolicã 
(mmHg)

Optimã <120 ºi <80

Normalã 120-129 ºi/sau 80-84

Normal înaltã 130-139 ºi/sau 85-89

Hipertensiune gradul 1 140-159 ºi/sau 90-99

Hipertensiune gradul 2 160-179 ºi/sau 100-109

Hipertensiune gradul 3 180 ºi/sau 110

Hipertensiune sistolicã izolatã 140 ºi <90
TA = tensiune arterialã
a nivelurile TA la indivizii care nu primesc medicaþie antihipertensivã

Valori prag pentru definiþia hipertensiunii în diferite condiþii de mãsurare

TAs (mmHg) TAd (mmHg)

Cabinet sau spital 140 90

Acasã 130-135 85

24 ore 125-130 80

În timpul zilei 130-135 85

În timpul nopþii 120 70

TA = tensiune arterialã, TAs = tensiune arterialã sistolicã, TAd = tensiune arterialã diastolicã
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Recomandãri în ceea ce priveºte tensiunea arterialã

Modificãri ale stilului de viaþã cum ar fi controlul greutãþii corporale, creºterea nivelului de activitate fizicã, consum 
de alcool moderat, restricþie sodatã ºi creºterea consumului de fructe ºi legume, produse lactate cu conþinut scãzut 
în grãsimi, sunt recomandate tuturor pacienþilor cu hipertensiune ºi tuturor indivizilor cu un nivel înalt crescut al TA.

TA sistolicã trebuie scãzutã pânã la <140 mmHg (ºi TA diastolicã <90 mmHg) la toþi pacienþii hipertensivi.

Clasele principale de antihipertensive (de ex. diuretice, IEC, calciu-blocante, antagoniºti ai receptorilor de angio-
tensinã ºi beta-blocante) nu diferã în mod semnificativ în ceea ce priveºte eficacitatea lor în reducerea TA ºi pot fi 
recomandate pentru iniþierea ºi menþinerea tratamentului antihipertensiv.

La pacienþii cu hipertensiune de grad 1 sau 2 ºi la risc cardiovascular total moderat, tratamentul medicamentos poa-
te fi amânat pentru câteva sãptãmâni, iar la pacienþii cu hipertensiune grad 1 fãrã alþi factori de risc, pentru câteva 
luni, timp în care sunt aplicate modificãri ale stilului de viaþã. Totuºi, majoritatea acestor pacienþi vor avea nevoie de 
mai mult decât un singur medicament pentru a controla adecvat TA.

Tratamentul medicamentos se recomandã a fi început prompt la pacienþii cu hipertensiune grad 3, ca ºi la pacienþii 
cu hipertensiune grad 1 sau 2 cu risc cardiovascular total înalt sau foarte înalt.

Estimarea riscului folosind diagrama de risc SCORE este recomandatã ca cerinþã minimã la fiecare pacient hiperten-
siv. Totodatã, existând dovezi cã afectarea de organ subclinicã este predictor independent al mortalitãþii de cauzã 
cardiovascularã, ar trebui încurajatã o cãutare a afectãrii subclinice de organ, în mod special la indivizii cu risc scãzut 
sau moderat. 

La toþi pacienþii hipertensivi cu boala cardiovascularã stabilitã sau cu un risc de mortalitate de cauzã cardiovascularã 
la 10 ani estimat la 5% (pe baza diagramei SCORE) trebuie luatã în considerare terapia cu statine.

Beta-blocantele ºi diureticele tiazidice nu sunt recomandate pacienþilor hipertensivi cu factori de risc metabolici 
multipli, crescând riscul apariþiei diabetului zaharat.

La pacienþii cu diabet, se recomandã IEC sau un blocant al receptorilor reninã-angiotensinã.

IEC = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, TA = tensiune arterialã

Recomandãri în ceea ce priveºte diabetul zaharat

Managementul intensiv al hiperglicemiei în diabet reduce riscul complicaþiilor microvasculare ºi, într-o mãsurã mai 
redusã, a bolii cardiovasculare. Este recomandat ca þintã pentru prevenþia BCV în prezenþa diabetului un nivel al 
HbA

1c
 <7,0% (<53 mmol/mol).

Reducerea mai importantã a HbA
1c

 pânã la o þintã de <6,5% (<48 mmol/mol) (cel mai scãzut nivel posibil al HbA1c 
care poate fi atins în siguranþã) ar putea fi utilã pentru boala nou diagnosticatã. Pentru pacienþii cunoscuþi cu diabet 
de mult timp aceastã þintã poate reduce riscul evenimentelor microvasculare.

Metforminul trebuie folosit ca terapie de primã linie dacã este tolerat ºi nu este contraindicat.

Statinele sunt recomandate pentru a reduce riscul cardiovascular în prezenþa diabetului.

Tratamentul intensiv al TA în diabet reduce riscul evenimentelor micro ºi macrovasculare. Þinta TA în diabet este 
recomandatã a fi <140/80 mmHg. 

Trebuie evitate hipoglicemia ºi creºterea ponderalã, uneori fiind necesare abordãri individuale (privind alegerea 
valorilor þintã ºi a terapiei medicamentoase) la pacienþii cu boalã complexã.

Nu este recomandatã terapia antiagregantã cu aspirinã la indivizii cu diabet care nu au dovadã clinicã de boalã 
ateroscleroticã.

SCA = sindrom coronarian acut; TA = tensiune arterialã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; HbA
1c

 = hemoglobinã glicatã; LDL = 
lipoproteine cu densitate scãzutã
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Recomandãri în ceea ce priveºte terapia antiplachetarã

În faza acutã a sindroamelor coronariene acute ºi în urmãtoarele 12 luni, se recomandã terapia antiplachetarã 
dublã, aspirinã ºi inhibitor P2Y12 (ticagrelor sau prasugrel), dacã nu este contraindicatã datoritã unui risc excesiv 
de sângerare.

Clopidogrelul (în dozã de încãrcare de 600 mg ºi în dozã zilnicã de 75 mg) este recomandat la pacienþii care nu 
pot primi ticagrelor sau prasugrel.

În faza cronicã (>12 luni) dupã un infarct miocardic, aspirina este recomandatã pentru prevenþie.

La pacienþii cu atac ischemic tranzitoriu non-cardioembolic sau cu accident vascular ischemic, se recomandã pre-
venþie secundarã cu dipiridamol plus aspirinã sau cu clopidogrel.

Recomandãri în ceea ce priveºte aderenþa pacientului la medicaþie

Medicii trebuie sã aprecieze aderenþa la terapia medicamentoasã ºi sã identifice motive pentru lipsa de aderenþã, 
pentru a încerca alte mãsuri adaptate nevoilor individuale ale pacientului sau ale individului aflat la risc.

În practica clinicã, este recomandatã reducerea dozelor de medicamente pânã la cel mai scãzut nivel acceptabil. 
În plus, ar trebui implementate monitorizarea repetitivã ºi feedback-ul. Dacã este fezabil, ar trebui oferite intervenþii 
comportamentale combinate sau sesiuni multiple de consiliere în cazul în care persistã lipsa de aderenþã.

Recomandãri privind hiperlipidemia

Riscul CV to-
tal (SCORE)

%

Nivelul LDL-colesterol

<70 mg/dL

<1,8 mmol/L

Între 70 ºi 
<100 mg/dL

Între 1,8 ºi 
<2,5 mg/dL

Între 100 ºi 
<155 mg/dL

Între 2,5 ºi 
<4,0 mg/dL

Între 155 ºi 
<190 mg/dL

Între 4,0 ºi <4,9 
mg/dL

>190 mg/dL

 >4,9 mg/dL

<1 fãrã intervenþii 
asupra lipidelor

fãrã intervenþii 
asupra lipidelor

intervenþie pe 
stilul de viaþã

intervenþie pe 
stilul de viaþã

intervenþie pe sti-
lul de viaþã, tera-
pia medicamen-
toasã dacã nu 

se obþine nivelul 
dorit

Clasãa/ nivelb I/C I/C I/C I/C IIa/A

1 pânã la <5 intervenþie pe 
stilul de viaþã

intervenþie pe 
stilul de viaþã

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã, terapia 
medicamen-

toasã dacã nu 
se obþine nive-

lul dorit

intervenþie pe sti-
lul de viaþã, tera-
pia medicamen-
toasã dacã nu 

se obþine nivelul 
dorit

intervenþie pe sti-
lul de viaþã, tera-
pia medicamen-
toasã dacã nu 

se obþine nivelul 
dorit

Clasãa/nivelb I/C I/C IIa/A IIa/A I/A

>5 pânã la 
<10, sau risc 
înalt

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã, se ia în 
considerare 

terapia medica -
mentoasã*

intervenþie pe 
stilul de viaþã, 
se ia în consi-
derare terapia 
medicamen-

toasã*

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamen-

toasã începutã 
imediat

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamentoasã 
începutã imediat

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamen-

toasã începutã 
imediat

Clasãa/nivelb IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivã, Preºedinte: Dr. Daniel Gherasim, Secretar: 
Dr. Mihaela Suceveanu, efectuatã de Dr. Andreia Mihale.

10 sau risc 
foarte înalt

intervenþie pe 
stilul de viaþã, 
se ia în consi-
derare terapia 
medicamen-

toasã*

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamen-

toasã începutã 
imediat

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamen-

toasã începutã 
imediat

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamentoasã 
începutã imediat

intervenþie 
pe stilul de 

viaþã ºi terapia 
medicamen-

toasã începutã 
imediat

Clasãa/nivelb IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

* Se are în vedere tabelul publicat în Ghidul ESC de Management al Dislipidemiilor
CV = cardiovascular; LDL = lipoproteine cu densitate scãzutã
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã

Întrebarea nr. 6: Unde ar trebui sã fie oferite programele de prevenþie a BCV?

Acþiuni privind prevenþia BCV ar trebui integrate în viaþa de zi cu zi a oricãrui individ, începând devreme, din 
copilãrie ºi continuând pe tot parcursul vieþii adulte ºi senescenþei.

Medicul generalist este persoana cheie care iniþiazã, coordoneazã ºi asigurã urmãrirea pe termen lung pentru 
prevenþia BCV.

Programe de prevenþie coordonate de asistente ar trebui integrate în sistemele de asistenþã medicalã.

Cardiologul trebuie sã îndrume acolo unde existã neclaritãþi privind terapia medicamentoasã preventivã sau când 
opþiunile obiºnuite de prevenþie sunt dificil de aplicat.

Toþi pacienþii cu BCV trebuie externaþi din spital cu recomandãri clare de tratament, bazate pe ghiduri, pentru a 
reduce la minim efectele adverse.

Toþi pacienþii care au fost spitalizaþi sau supuºi unei intervenþii invazive dupã un eveniment ischemic acut, trebuie 
sã participe la un program de recuperare cardiacã, în scopul ameliorãrii prognosticului prin modificarea stilului de 
viaþã ºi creºterea aderenþei la tratament.

Pacienþii cu boalã cardiacã pot participa la programe de auto-control pentru a creºte sau a menþine atenþia 
îndreptatã spre controlul factorilor de risc.

Organizaþiile neguvernamentale sunt parteneri importanþi pentru cei care lucreazã în domeniul asistenþei medicale 
pentru promovarea cardiologiei preventive.

European Heart Health Charter marcheazã începutul unei noi ere de angajament politic în cardiologia preventivã.
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Secþiunea II:
Hipertensiunea arterialã

1. Managementul hipertensiunii arteriale
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1. Introducere
1.1 Principii

Spre deosebire de ghidurile ESH/ESC din 2003 ºi 2007, ghidul din 2013 ordoneazã nivelele de evidenþã ºi clasele de 
recomandare legate de probleme de diagnostic ºi tratament conform principiilor enunþate în Tabelele 1 ºi 2. 

Tabelul 1. Clase de recomandãri

Clase de recomandãri Definiþie Formulare sugeratã
pentru folosire

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau o 
anumitã procedurã sunt benefice, folositoare, eficiente.

Este recomandat/ indicat.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergene de opinie legate de utilita-
tea/eficienþa tratamentului sau a procedurii.

     Clasa IIa Puterea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii. Ar trebui considerat.

     Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea sunt mai puþin bine stabilite de dovezi/opinii. Poate fi considerat.

Clasa III Dovezi sau opinia generalã cã tratamentul respectiv sau proce-
dura nu sunt folositoare/eficiente ºi în unele cazuri ar putea fi 
dãunãtoare. 

Nu este recomandat.

Tabel 2. Nivel de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii mari non-randomizate.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, retrospective, registre.

8. Iniþierea tratamentului antihipertensiv. Mai multe crite-
rii bazate pe dovezi ºi neiniþierea tratamentului pentru 
TA normal înaltã

9. Þinta TA pentru tratament. Mai multe criterii bazate pe 
dovezi agreeazã cã tensiunea arterialã sistolicã (TAS) 
þintã sa fie <140 mmHg, atât la pacienþii cu risc CV 
înalt cât ºi cu risc scãzut

10. Abordarea liberã a monoterapiei iniþiale, fãrã scopul 
unei sortãri exhaustive 

11. Schema revizuitã pentru combinaþiile prioritare de 
douã medicamente

12. Noi algoritmi terapeutici pentru atingerea TA þintã

13. Secþiune extinsã asupra strategiilor terapeutice în 
condiþii speciale

14. Recomandãri revizuite pentru tratamentul hipertensi-
unii la vârstnici

15. Tratament farmacologic al octogenarilor

16. Atenþie specialã acordatã hipertensiunii rezistente ºi 
noi abordãri terapeutice

17. Atenþie sporitã la terapia ghidatã de afectarea de or-
gane þintã

18. Noi abordãri pentru managementul cronic al bolii hi-
pertensive

1.2 Aspecte noi

Datoritã dovezilor noi legate de diagnosticul ºi tratamen-
tul hipertensiunii arteriale (HTA), ghidul de faþã diferã din 
multe puncte de vedere de cele anterioare. Unele din 
cele mai importante diferenþe sunt:

1. Date epidemiologice despre hipertensiune ºi contro-
lul tensiunii arteriale în Europa

2. Sublinierea valorii prognostice a monitorizãrii tensiunii 
arteriale la domiciliu (MDTA) ºi a rolului sãu pentru di-
agnosticul ºi managementul hipertensiunii, alãturi de 
monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (MATA)

3. Actualizarea semnificaþiei prognostice a tensiunii ar-
teriale (TA) nocturne, a hipertensiunii de halat alb ºi 
hipertensiunii mascate

4. Sublinierea necesitãþii integrãrii valorilor tensionale, a 
factorilor de risc cardiovascular (CV), a afectãrii asimp-
tomatice de organ þintã (OÞ) ºi a complicaþiilor clinice 
pentru evaluarea riscului CV total 

5. Actualizarea semnificaþiei prognostice a afectãrii 
asimptomatice de OÞ ºi anume afectarea cordului, 
vaselor de sânge, rinichilor, ochilor ºi creierului

6. Reconsiderarea riscului adãugat de supraponderalita-
te ºi þinta pentru indexul de masã corporalã în HTA 

7. Hipertensiunea la tineri
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2. Aspecte epidemiologice
2.1 Relaþia dintre tensiunea arterialã ºi afectarea 
cardiovascularã ºi renalã

În mod convenþional existã o relaþie continuã indepen-
dentã între TA de cabinet ºi evenimentele CV de tipul: 
accident vascular cerebral (AVC), infarct miocardic, moar-
te subitã, insuficienþã cardiacã (IC) sau boalã arterialã 
perifericã (BAP), dar ºi stadiul final al bolii cronice renale 

(BCR). Relaþia cu TA se extinde de la nivele înalte pânã la 
valori relativ scãzute (110-115 mmHg pentru TA sistolicã 
ºi 70-75 mmHg pentru TA diastolicã) la indivizii fãrã an-
tecedente de boli vasculare. TA sistolicã pare sã fie un 
predictor mai bun pentru evenimente comparativ cu TA 
diastolicã, dupã vârsta de 50 de ani.

2.2 Definiþia ºi clasificarea hipertensiunii

Definiþia ºi clasificarea TA de cabinet sunt neschimbate 
faþã de ghidurile ESH/ESH anterioare (Tabelul 3):

Tabel 3.  Definiþia ºi clasificarea tensiunii arteriale de cabinet (mmHg)a

Categorie Sistolicã Diastolicã

Optimã <120 ºi <80

Normalã 120-129 ºi/sau 80-84

Normal înaltã 130-139 ºi/sau 85-89

Hipertensiune grad 1 140-159 ºi/sau 90-99

Hipertensiune grad 2 160-179 ºi/sau 100-109

Hipertensiune grad 3 180 ºi/sau 110

Hipertensiune sistolicã izolatã 140 ºi <90
a Categoriile TA sunt definite de cele mai mari valori ale TA, indiferent cã sunt sistolice sau diastolice. Hipertensiunea sistolicã izolatã trebuie cla sifi catã în 
gradul 1, 2 sau 3 în funcþie de valorile TA sistolice ale intervalelor men þionate.

2.3 Prevalenþa hipertensiunii

Pe baza celor 21 de studii efectuate în ultimul deceniu, 
pre valenþa HTA a fost estimatã în jurul valorii de 30-
45% în populaþia generalã în Europa, înregistrându-se o 
creºtere considerabilã odatã cu înaintarea în vârstã. Din 
cauza dificultãþilor legate de obþinerea unor rezultate 
comparabile între mai multe þãri ºi de-a lungul timpului, 
mortalitatea prin accident vascular cerebral (AVC) poate 
fi consideratã ca un marker de recunoaºtere a statusului 

hipertensiv. Conform statisticilor Organizaþiei Mondiale a 
Sãnãtãþii (OMS), þãrile vest europene urmeazã un trend 
descrescãtor, în timp ce þãrile est europene înregistreazã 
o creºtere semnificativã a deceselor prin AVC.

2.4 Hipertensiunea ºi riscul cardiovascular total

Tabelul de mai jos este rezumatul recomandãrilor privind 
evaluarea riscului cardiovascular total. 

Evaluarea riscului cardiovascular total

Recomandãri Clasaa Nivelb

La subiecþii hipertensivi asimptomatici ºi în absenþa BCV,  BCR ºi a diabetului, stratificarea riscului CV 
total conform modelului SCORE este o cerinþã minim necesarã. I B

Existând dovezi cã AOÞ prezice mortalitatea CV independent de SCORE, evaluarea pentru afectarea 
OÞ trebuie consideratã în special la subiecþii cu risc moderat. IIa B

Se recomandã ca deciziile terapeutice sã fie luate în funcþie de riscul CV total iniþial. I B

CV = cardiovascular; BCV = boala cardiovascularã; BCR = boala cronicã de rinichi; OÞ = organ þintã;  AOÞ = afectare organ þintã; SCORE = Systematic 
COronary Risk Evaluation
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã

Mai bine de un deceniu ghidurile internaþionale pentru 
managementul HTA au stratificat riscul CV în mai multe 
categorii pe baza valorilor TA, factorilor de risc CV, AOÞ 
asimptomaticã sau prezenþa diabetului zaharat, a bolii 
CV simptomatice sau bolii cronice de rinichi. Figura 1 

sumarizeazã stratificarea riscului CV total în risc scãzut, 
moderat, înalt ºi foarte înalt, vizând totodatã ºi riscul de 
mortalitate CV pe 10 ani aºa cum este definit în Ghidul 
ESC de Prevenþie a Bolilor Cardiovasculare din 2012. Fac-
torii utilizaþi pentru stratificarea riscului sunt prezentaþi în 
Tabelul 4.
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Tabel 4.  Factorii – alþii decât TA mãsuratã la cabinet – care influenþeazã prognosticul,
utilizaþi pentru stratificarea riscului CV total în Figura 1

Factorii de risc

  Sexul masculin

  Vârsta (bãrbaþi   55 ani, femei   65 ani)

  Fumatul

  Dislipidemia

      Colesterol total > 4.9 mmol/L  (190 mg/dL) ºi/sau

      LDL colesterol  > 3.0 mmol/L  (115 mg/dL) ºi/sau

      HDL colesterol : barbati  < 1mmol/L (40 mg/dL) ºi femei  < 1.2 mmol/L  (46 mg/dL) ºi/sau

      Trigliceride > 1.7mmol/L  (150mg/dL)

  Glucoza plasmaticã 5.6-6.9mmol/L  (102-125 mg/dL)

  Testul de toleranþã la glucozã anormal

  Obezitate (IMC   30kg/m2)

  Obezitate abdominalã (circumferinþa taliei: bãrbaþi   102 cm, femei   88 cm) (pentru caucazieni)

  Istoric familial de BCV la vârstã tânãrã (bãrbaþi  < 55 ani, femei  <  65ani)

Afectare asimptomaticã de organ þintã

  Presiunea pulsului (la vârstnici)   60 mmHg

HVS electrocardiografic (indice Sokolov-Lyon  > 3.5 mV; RaVL > 1.1 mV, produsul  Cornell voltaj-duratã  >244 mV*ms)  sau

  HVS ecocardiografic (index MVS: bãrbaþi  > 115g/m2, femei  > 95 g/m2) (BSA)a

  Îngroºãri ale pereþilor carotidieni (indice intimã-medie IMT  > 0.9 mm) sau placã

  PWV carotido-femural  > 10 m/s

  Indicele gleznã-braþ  < 0.9
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  Boala cronicã de rinichi cu RFGe 30-60 ml/min/1.73 m2 (BSA)

Microalbuminurie (30-300 mg/24 ore) sau raportul albuminã-creatininã (30-300 mg/g, 3.4-34 mg/mmol) 
(preferabil din proba de urinã de dimineaþã)

Diabet zaharat

  Glucoza plasmaticã a jeun   7.0 mmol/L (126 mg/dL) din douã recoltãri diferite ºi/sau

  HbA1c  > 7 % (53 mmol/mol) ºi/sau

  Glucoza plasmaticã post-prandialã >11.0 mmol/L (198 mg/dL)

Boli CV sau renale cunoscute

  Boli cerebrovasculare: AVC ischemic, hemoragie cerebralã, accident ischemic tranzitor

  BCI: infarct miocardic, anginã, revascularizare miocardicã cu PCI sau CABG

  Insuficienþã cardiacã, inclusiv cea cu FE prezervatã

  Boala arterialã perifericã a membrelor inferioare simptomaticã

  BCR cu RFGe <30 ml/min/1.73 m2 (BSA), proteinurie (>300 mg/24 ore)

  Retinopatie stadiu avansat: hemoragii sau exudate, edem papilar

IMC = index de masã corporalã; TA = tensiunea arterialã; BSA = aria suprafeþei corporale; CABG = by-pass aorto-coronarian; BCI = boalã coronarianã 
ischemicã; BCR = boalã cronicã de rinichi; CV = cardiovascular; BCV= boalã cardiovascularã; FE = fracþie de ejecþie; RFGe = rata de filtrare glomerularã 
estimatã; HbA1c = hemoglobina glicatã; IMT = indice intimã-medie; HVS = hipertrofie ventricularã stângã; MVS = masa ventriculului stâng; PCI = angio-
plastie percutanã; PWV = velocitatea undei pulsului.
a Risc maxim pentru HVS concentricã: creºterea indexului MVS cu un raport al grosimii peretelui/razã  > 0.42.

3. Evaluarea diagnosticã
Evaluarea iniþialã a pacientului hipertensiv ar trebui: 1) 
sã confirme diagnosticul de HTA; 2) sã depisteze cauzele 
de HTA secundarã ºi 3) sã evalueze riscul cardiovascu-
lar, afectarea de organe þintã ºi condiþiile clinice asociate. 
Aceasta presupune mãsurarea TA, evaluarea anteceden-
telor personale patologice ºi a celor heredo-colaterale, 
examen fizic obiectiv, investigaþii de laborator ºi teste diag-
nostice ulterioare. Unele dintre investigaþii sunt necesare 
tuturor pacienþilor; altele sunt efectuate numai anumitor 
grupe de pacienþi.

3.1 Mãsurarea tensiunii arteriale

3.1.1 Tensiunea arterialã în cabinet

În prezent tensiunea arterialã nu mai poate fi estimatã 
folosind sfigmomanometrul cu mercur în multe þãri eu-
ropene, deºi nu în toate. În locul acestuia sunt folosite 
sfigmomanometre auscultatorii sau oscilometrice semia-
utomate. Instrucþiunile privind mãsurarea corectã a TA se 
regãsesc în Tabelul 5.

Tabelul 5.  Mãsurarea TA în cabinet

Atunci când se mãsoarã TA în cabinet trebuie respectate urmãtoarele reguli:

• Pacientul trebuie sã stea aºezat 3-5 minute înainte de începerea mãsurãrii TA.

• TA va fi mãsuratã de cel puþin douã ori, în poziþie ºezândã, la interval de 1-2 minute între  
   mãsurãtori ºi vor fi efectuate mãsurãtori suplimentare dacã valorile obþinute la primele douã  
   determinãri sunt semnificativ diferite. Atunci când este necesar poate fi luatã în considerare 
   media valorilor TA.

• Efectuarea de mãsurãtori repetate ale TA la pacienþi cu aritmii (cum este fibrilaþia atrialã), pentru creºterea  acurateþii.

• Folosirea unei manºete standard (12–13 cm lãþime ºi 35 cm lungime), dar trebuie sã existe ºi manºete
   mai mari sau mai mici disponibile pentru braþe mai mari (circumferinþa braþului >32 cm) sau respectiv, 
   mai mici.

• Aºezarea manºetei la nivelul inimii, indiferent de poziþia pacientului.

• Atunci când este utilizatã metoda auscultatorie este indicat sã se foloseascã  zgomotele Korotkoff de 
  fazã I ºi V (dispariþia) pentru identificarea TAS ºi respectiv a TAD.

• Mãsurarea TA la ambele braþe la primul consult pentru a decela eventuala diferenþã între valorile TA  
   obþinute la cele douã braþe, situaþie în care trebuie luatã drept valoare de referinþã TA cea mai mare.

• La primul consult, la pacienþii vârstnici, diabetici sau cu afecþiuni/situaþii în care poate sã aparã 
  hipotensiunea ortostaticã frecvent sau când aceasta este suspectatã se recomandã mãsurarea TA la 1 ºi 3  
  minute dupã trecerea în ortostatism 

• Mãsurarea, în cazul mãsurãrii convenþionale a TA, a frecvenþei cardiace prin palparea pulsului (cel puþin 
   30 secunde) dupã cea de-a doua mãsurãtoare în poziþie ºezândã.

TA = tensiune arterialã, TAS = tensiune arterialã sistolicã, TAD = tensiune arterialã diastolicã.
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3.1.2 Mãsurarea tensiunii arteriale în afara cabinetu-
lui

Principalul avantaj al monitorizãrii ambulatorii a TA este 
acela cã furnizeazã un numãr mare de mãsurãtori ale TA 
la distanþã de mediul medical, reprezentând o metodã de 
evaluare de mai mare încredere decât mãsurarea TA în 
cabinet. Mãsurarea TA în afara cabinetului se realizeazã 
în mod obiºnuit prin monitorizarea ambulatorie a TA 
(MATA) sau prin monitorizare la domiciliu a TA (MDTA). 
MATA ºi MDTA furnizeazã informaþii întrucâtva diferite în 
ceea ce priveºte statusul tensional ºi riscul pacientului, ast-
fel, cele douã metode trebuie considerate complemen-
tare. Meta-analizele unor studii prospective efectuate pe 

populaþia generalã, în servicii de medicinã de familie ºi la 
pacienþi hipertensivi, indicã faptul cã puterea de predicþie 
a evenimentelor CV este semnificativ mai bunã în cazul 
TA în afara cabinetului versus TA mãsuratã în cabinet. 
În plus, prognosticul este mai bun în cazul HTA de ha-
lat alb decât în HTA susþinutã, iar meta-analizele studiilor 
prospective demonstreazã cã acesta este similar cu al 
pacienþilor cu adevãrat normotensivi. În cazul subiecþilor 
cu HTA mascatã, incidenþa evenimentelor CV este de 
aproximativ douã ori mai mare decât în cazul subiecþilor 
cu adevãrat normotensivi ºi este similarã cu cea din HTA 
susþinutã. Valorile limitã pentru definirea HTA în cabinet ºi 
în afara cabinetului sunt redate în Tabelul 6.

Tabelul 6. Definiþii ale HTA funcþie de valorile mãsurate în cabinet sau în afara cabinetului

Categorie TAS (mmHg) TAD (mmHg)

TA cabinet  140 ºi/sau  90

TA ambulatorie

   Ziua (veghe)  135 ºi/sau  85

   Noaptea (somn)  120 ºi/sau  70

   24 ore    130 ºi/sau  80

TA la domiciliu  135 ºi/sau  85

TA = tensiune arterialã, TAS = TA sistolicã, TAD = TA diastolicã

3.1.3 Indicaþii clinice de evaluare a tensiunii arteriale 
în afara cabinetului

În prezent este general acceptat faptul cã TA mãsuratã 
în afara cabinetului medical reprezintã un adjuvant im-
portant al mãsurãrii convenþionale în cabinet, ultima 

rãmânând însã “standardul de aur” pentru screening-ul, 
diagnosticul ºi managementul hipertensiunii. Condiþiile 
considerate indicaþii clinice pentru mãsurarea TA în afara 
cabinetului în scop diagnostic sunt enumerate în Tabelul 
7.

Tabelul 7. Indicaþii clinice ale monitorizãrii TA în afara cabinetului în scop diagnostic

Indicaþii clinice pentru MATA sau MDTA

Suspiciune de HTA de halat alb

               - HTA grad I în cabinet 

               - Valori TA mari în cabinet la indivizi fãrã AOÞ ºi cu risc CV total mic

Suspiciune de HTA mascatã

               - Valori TA normal-înalte la cabinet

               - Valori normale ale TA în cabinet la pacienþi cu AOT ºi risc CV total înalt

Identificarea efectului de halat alb la pacienþii hipertensivi

Variabilitate semnificativã a TA la cabinet în timpul aceleiaºi vizite sau la consulturi diferite

Hipotensiunea autonomã, posturalã, post-prandialã, indusã de siestã sau de medicamente

TA crescutã la cabinet la gravide sau suspiciune de pre-eclampsie

Identificarea HTA adevãrate sau a HTA fals rezistente

Indicaþii specifice pentru MATA

Discordanþã marcatã între valorile TA mãsurate în cabinet ºi cele de la domiciliu

Evaluarea statusului dipper

Suspiciunea de HTA nocturnã sau de absenþã a dipping-ului nocturn la pacienþii cu sindrom de apnee în somn, BCR sau diabet

Evaluarea variabilitãþii TA

TA = tensiunea arterialã; MATA = monitorizarea ambulatorie a TA; MDTA = monitorizarea la domiciliu a TA; HTA = hipertensiune arterialã; AOT = afectare 
asimptomaticã de organe þintã; CV = cardiovascular; BCR = boalã cronicã de rinichi
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3.2 Istoricul medical

Detaliile despre istoricul familial ºi medical sunt rezumate în Tabelul 8.

Tabelul 8. Istoricul medical personal ºi antecedentele familiale

1. Durata ºi nivelul valorilor tensionale înalte, incluzând ºi mãsurãtorile la domiciliu.

2. Hipertensiunea secundarã

     a) Istoric familial de boalã renalã cronicã (rinichi polichistic)

     b) Istoric de boalã renalã, infecþii de tract urinar, hematurie, abuz de analgezice (boalã 
         renoparenchimatoasã)

     c) Aport de medicamente/substanþe, ex. contraceptivele orale, licorice, carbenoxolonã, picãturi nazale vasoconstrictoare, 
         cocainã, amfetamine, gluco- ºi mineralocorticoizi, anti-inflamatoare nonsteroidiene, eritropoietinã, ciclosporinã

     d) Episoade repetitive de transpiraþii, cefalee, anxietate, palpitaþii (feocromocitom)

     e) Episoade de slãbiciune muscularã ºi tetanie (hiperaldosteronism)

     f) Simptome sugestive de boalã tiroidianã

3. Factorii de risc

     a) Istoric familial ºi personal de HTA ºi boalã cardiovascularã

     b) Istoric familial sau personal de dislipidemie

     c) Istoric familial ºi personal de diabet zaharat (medicaþie, glucozã sericã, poliurie)

     d) Fumatul

     e) Obiceiurile alimentare

     f) Modificãri recente ale greutãþii, obezitate

     g) Gradul de efort fizic

     h) Sforãitul, apneea în somn (informaþii obþinute ºi de la partenerul de viaþã)

      i) Greutatea micã la naºtere

4. Istoric ºi simptome de afectare de organe þintã ºi de boalã cardiovascularã

     a) Creier ºi ochi: cefalee, vertij, tulburãri de vedere, AIT, revascularizare carotidianã, deficit senzitiv sau motor, AVC

     b) Cord: anginã, dispnee, edeme gambiere, infarct miocardic, revascularizãri, sincope, 
         istoric de palpitaþii, aritmii, în special fibrilaþie atrialã

     c) Rinichi: sete, poliurie, nicturie, hematurie

     d) Artere periferice: extremitãþi reci, claudicaþie intermitentã, distanþa de mers pânã la 
         apariþia durerii, revascularizare perifericã

     e) Istoric de sforãit / boala pulmonarã cronicã / apnee în somn

     f) Disfuncþie cognitivã

5. Managementul hipertensiunii

     a) Tratamentul antihipertensiv curent

     b) Tratamentul antihipertensiv urmat în trecut

     c) Documentarea complianþei sau a lipsei de aderenþã la tratament

     d) Eficacitatea ºi efectele adverse ale medicaþiei utilizate

HTA = hipertensiunea arterialã; AIT = accident ischemic tranzitor; BCR =  boalã cronicã de rinichi; BCV = boalã cardiovascularã

3.3 Examenul fizic

Examenul fizic ajutã la stabilirea sau verificarea diagnos-
ticului de HTA, stabileºte valoarea curentã a tensiunii ar-
teriale, evalueazã cauzele de HTA secundarã ºi ajutã la 

estimarea riscului cardiovascular global. Diagnosticul de 
hipertensiune arterialã trebuie sã se bazeze pe cel puþin 
douã mãsurãtori ale TA per vizitã, la cel puþin douã vizite 
medicale. Detaliile despre examenul fizic sunt rezumate 
în Tabelul 9.
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Tabelul 9. Examenul fizic pentru HTA secundarã, afectarea de organe þintã ºi obezitate

Semne sugestive pentru hipertensiune secundarã

Caracteristici ale sindromului Cushing

Stigmate cutanate de neurofibromatozã (feocromocitom)

Palparea unor rinichi de mari dimensiuni (rinichi polichistici)

Auscultarea de sufluri abdominale (HTA renovascularã)

Auscultarea de sufluri precordiale sau toracice (coarctaþie de aortã, boalã aorticã, boala arterialã a membrelor superioare)

Diminuarea ºi întârzierea pulsului femural ºi reducerea TA femurale comparativ cu TA brahialã (coarctaþie de aortã, boalã aorticã, 
boalã arterialã a membrelor inferioare)

Diferenþa TA dintre cele douã braþe (coarctaþie de aortã, stenozã de arterã subclavie)

Semne pentru afectare de organ þintã

Creier: deficite senzitive ºi motorii

Retina: modificãri la examenul fundului de ochi

Cord: frecvenþa cardiacã, zgomotele 3 sau 4, sufluri cardiace, aritmii, localizarea ºocului apexian, raluri pulmonare, edeme periferi-
ce

Artere periferice: absenþa, reducerea ºi asimetria pulsului, extremitãþi reci, leziuni ischemice cutanate

Artere carotide: sufluri sistolice

Semne ale obezitãþii

Greutatea ºi înãlþimea

Calculul IMC: greutatea corporalã / înãlþimea2 (kg/m2)

Circumferinþa taliei mãsurate în ortostatism la jumãtatea distanþei dintre rebordul costal inferior (marginea inferioarã a celei mai 
joase coaste) ºi marginea superioarã a crestei iliace

HTA = hipertensiune arterialã; TA=tensiune arterialã, IMC=indice de masã corporalã.

3.4 Rezumatul recomandãrilor privind mãsurarea TA, istoricul medical ºi examenul fizic

Mãsurarea tensiunii arteriale, istoricul ºi examenul fizic

Recomandãri Clasaa Nivelb

Se recomandã obþinerea unui istoric medical complet ºi examinarea fizicã a tuturor pacienþilor cu 
HTA pentru verificarea diagnosticului, detectarea cauzelor de HTA secundarã, înregistrarea factori-
lor de risc CV, identificarea afectãrii de OÞ ºi a altor boli CV. 

I C

Obþinerea unui istoric familial este recomandatã pentru a investiga predispoziþia familialã cãtre HTA 
ºi boli cardiovasculare. I B

Mãsurarea TA la cabinet se recomandã pentru screeningul ºi diagnosticul HTA. I B

Se recomandã ca diagnosticul de HTA sã se bazeze pe cel puþin douã mãsurãtori ale TA pe consult, 
la cel puþin douã consulturi. I C

Se recomandã ca tuturor pacienþilor hipertensivi sã le fie mãsuratã frecvenþa cardiacã de repaus 
prin palparea pulsului ºi sã fie evaluaþi pentru aritmii, în special fibrilaþie atrialã. I B

Valorile TA mãsurate în afara cabinetului trebuie luate în calcul pentru confirmarea diagnosticului 
de HTA, identificarea tipului de HTA, detectarea episoadelor hipotensive, maximizarea predicþiei 
riscului cardiovascular.

II a B

Pentru mãsurãtorile în afara cabinetului, MATA sau MDTA trebuie luate în considerare, în funcþie de 
indicaþie, disponibilitate, usurinþa folosirii, cost ºi, dacã este adecvat, de preferinþa pacientului. II b C

HTA = hipertensiune arterialã; CV = cardiovascular; OÞ = organ þintã; TA = tensiune arterialã; MATA = monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale;  
MDTA = monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.
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3.5 Investigaþiile de laborator

Investigaþiile de laborator sunt direcþionate cãtre furnizarea 
de date care sã ateste prezenþa factorilor de risc adiþionali, 
evidenþierea cauzelor de HTA secundarã ºi absenþa sau 

prezenþa afectãrii de organe þintã. Investigaþiile trebu-
ie efectuate începând cu cele mai simple ºi progresând 
cãtre cele mai complexe. Detaliile despre investigaþiile de 
laborator sunt rezumate în Tabelul 10.

Tabelul 10. Investigaþii de laborator

Teste de rutinã

• Hemoglobina ºi/sau hematocritul

• Glucoza plasmaticã a jeun

• Colesterolul seric total, LDL-colesterolul, HDL-colesterolul

• Trigliceridele plasmatice a jeun

• Sodiul ºi potasiul seric

• Acidul uric seric

• Creatinina sericã (cu estimarea RFG)

• Sumar de urinã: examen microscopic, proteine urinare prin test dipstick, test pentru microalbuminurie

• ECG 12 derivaþii

Teste adiþionale, bazate pe istoric, examenul fizic ºi rezultatele testelor de rutinã

• Hemoglobina A1c (dacã glucoza plasmaticã este >5.6 mmol/L (102 mg/dL) sau diabet diagnosticat anterior)

• Proteinurie cantitativã (daca testul dipstick este pozitiv); concentraþia sodiului ºi potasiului urinar ºi raportul lor

• Monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu ºi ambulatorie pe 24 ore

• Ecocardiografie

• Monitorizarea Holter în caz de aritmii

• Test de efort

• Ultrasonografie carotidianã

• Ultrasonografie artere periferice / abdominalã

• Velocitatea undei pulsului

• Indexul gleznã-braþ

• Examinarea fundului de ochi

Evaluare extinsã (mai ales de domeniul specialistului)

• Investigaþii suplimentare pentru afectare cerebralã, cardiacã, renalã ºi vascularã, obligatorie în HTA rezistentã sau complicatã

• Investigarea cauzelor de HTA secundarã atunci când aceasta este sugeratã de istoric, examen fizic, testele de rutinã sau supli-
mentare

LDL = low density lipoprotein; HDL = high density lipoprotein; RFG = rata de filtrare glomerularã; ECG = electrocardiograma; HTA = hipertensiune 
arterialã.

3.6 Genetica

Istoricul familial pozitiv de HTA se întâlneºte frecvent în 
rândul pacienþilor hipertensivi, cu o ratã de transmitere 
estimatã ce variazã între 35 ºi 50% în majoritatea studiilor. 
Au fost descrise ºi câteva forme rare monogenice de HTA. 
Hipertensiunea arterialã esenþialã este o afecþiune cu o 
înaltã heterogenicitate ºi cu o etiologie multifactorialã.

3.7 Screening-ul pentru afectarea asimptomaticã 
de organ þintã

Datoritã importanþei afectãrii de organe þintã asimpto-
matice, ca un stadiu intermediar în continuum-ul bolii 
vasculare, ºi ca un factor determinant pentru riscul car-

diovascular global, semnele de afectare trebuie cãutate 
cu atenþie folosind tehnici corespunzãtoare dacã este 
necesar. Evaluarea afectãrii de organe þintã asimptoma-
tice sau simptomatice presupune investigarea cordului, 
arterelor, rinichilor, ochilor ºi creierului. Tabelul 11 redã 
valoarea predictivã, disponibilitatea ºi cost-eficienþa unora 
dintre markerii de afectare de organ, iar urmãtorul tabel 
cuprinde recomandãrile în ceea ce priveºte screening-ul 
pentru afectarea asimptomaticã de organ, a bolii CV ºi a 
bolii cronice de rinichi. Valorile limitã pentru unii markeri 
de afectare de organ pot fi gãsiþi în Tabelul 4.
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Tabelul 11. Valoarea predictivã, disponibilitatea, reproductibilitatea ºi
cost-eficienþa unora dintre markerii de afectare de organ.

Marker Valoare predictivã CV Disponibilitate Reproductibilitate Raport cost-eficienþã

Electrocardiograma +++ ++++ ++++ ++++

Ecocardiografie ºi evaluare 
Doppler ++++ +++ +++ +++

RFGe +++ ++++ ++++ ++++

Microalbuminuria +++ ++++ ++ ++++

IMT carotidian, plãci aterom +++ +++ +++ +++

Rigiditatea arterialã (PWV) +++ ++ +++ +++

Indexul gleznã – braþ +++ +++ +++ +++

Examen fund de ochi +++ ++++ ++ +++

Mãsurãtori suplimentare

Scorul de calciu coronarian ++ + +++ +

Disfuncþie endotelialã ++ + + +

 Lacune cerebrale /    
 leziuni ale substanþei albe ++ + +++ +

Rezonanþã magneticã cardiacã ++ + +++ ++

Scorurile sunt între + ºi ++++
CV = cardiovascular; RFGe = rata estimatã a filtrãrii glomerulare; IMT = indicele intimã-medie; PWV = velocitatea undei pulsului

Screening-ul pentru afectarea asimptomaticã de organ, a bolii CV ºi a bolii cronice de rinichi

Recomandãri Clasaa Nivelb

Cordul

ECG este recomandatã tuturor pacienþilor hipertensivi pentru a detecta HVS, dilatare 
atrialã stângã, aritmii sau boli cardiace concomitente. I B

În cazul tuturor pacienþilor cu un istoric sau examen fizic sugestiv de aritmii cardiace 
majore, ar trebui efectuatã monitorizarea ECG de lungã duratã ºi, în cazul suspectãrii 
aritmiilor induse de efort, trebuie luat în considerare un test de efort ECG.

IIa C

Ecocardiografia trebuie luatã în considerare pentru a evalua mai corect riscul CV ºi 
pentru a confirma diagnosticul ECG de HVS, dilatarea atrialã stângã sau bolile cardi-
ace concomitente, atunci când acestea sunt bãnuite.

IIa B

Atunci când istoricul sugereazã ischemie miocardicã, este recomandat un test de 
efort ECG ºi, dacã acesta este pozitiv sau ambiguu se recomandã un test de stres 
imagistic (ecocardiografie de stres, rezonantã magneticã cardiacã sau scintigrafie 
nuclearã de stres).

I C

Arterele

Ultrasonografia carotidianã trebuie luatã în considerare pentru a detecta hipertrofia 
vascularã sau ateroscleroza asimptomaticã, în special la vârstnici. IIa B

Velocitatea undei pulsului (PWV) carotido-femural trebuie luatã în considerare pen-
tru detectarea rigiditãþii arterelor mari. IIa B

Indexul gleznã – braþ trebuie luat în considerare pentru detecþia BAP. IIa B

Rinichii

Determinarea creatininei serice ºi estimarea ratei de filtrare glomerularã sunt reco-
mandate tuturor pacienþilor hipertensivic. I B

Evaluarea proteinelor urinare prin dipstick este recomandatã  tuturor pacienþilor 
hipertensivi . I B

Se recomandã evaluarea microalbuminuriei dintr-o probã de urinã ºi raportarea la 
excreþia urinarã de creatininã. I B

Examenul fund de ochi

Examinarea retinei trebuie luatã în considerare în cazurile de HTA dificil de controlat 
sau rezistente pentru a detecta hemoragii, exudate ºi edem papilar, asociate cu risc 
CV crescut.

IIa C

Examinarea retinei nu este recomandatã în HTA uºoarã sau moderatã la pacienþii 
nediabetici, cu excepþia celor tineri. III C
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Creierul

La hipertensivii cu declin cognitiv se poate lua în considerare imagistica prin IRM 
cerebral sau tomografia computerizatã pentru detectarea infarctelor cerebrale 
silenþioase, a infactelor lacunare, a microhemoragiilor ºi leziunilor substanþei albe.

IIb C

CV = cardiovascular; ECG = electrocardiograma; HVS = hipertrofie ventricularã stângã; BAP = boala arterialã perifericã; PWV = velocitatea undei pulsului.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã. c Formula MDRD este recomandatã în mod curent, dar ºi alte metode noi, precum CKD-EPI au rolul de a 
îmbunãtãþi acurateþea mãsurãtorii.

3.8 Screening-ul pentru formele secundare de 
hipertensiune

La un procent relativ redus dintre pacienþii adulþi cu HTA 
putem identifica o cauzã specificã, potenþial reversibilã a 
creºterii tensiunii arteriale. Totuºi, datoritã prevalenþei ge-

nerale crescute a HTA, formele secundare pot afecta mi-
lioane de pacienþi din întreaga lume. Dacã investigaþiile 
de rutinã conduc la suspiciunea de formã secundarã de 
HTA, procedurile specifice de diagnostic devin necesare, 
aºa cum sunt descrise în Tabelul 12.

Tabelul 12. Indicaþiile clinice ºi diagnosticul formelor de HTA secundarã

Indicaþii clinice Diagnostic

Cauze frecvente Istoric clinic Examen clinic Investigaþii de 
laborator

Investigaþii de 
primã intenþie

Investigaþii su-
plimentare/  de 

confirmare

Boli reno-parenchi-
matoase

Istoric de infecþii de tract 
urinar sau obstrucþie, 
hematurie, abuz de 
analgezice; istoric familial 
de rinichi polichistic

Formaþiuni ab-
dominale palpa-
bile (în rinichiul 
polichistic) 

Prezenþa de 
proteine, hematii 
sau leucocite în 
urinã, scãderea 
ratei de filtrare 
glomerularã

Ecografie renalã Investigaþii detali-
ate pentru boala 
renalã

Stenoza de arterã 
renalã

Displazie fibromuscularã 
– debut precoce al HTA 
(în special la femei).

Stenoza ateroscleroticã: 
HTA cu debut brusc, 
agravatã sau tot mai 
dificil de tratat; edem 
pulmonar “flash”

Sufluri  abdomi-
nale

Diferenþa de > 
1,5 cm în lungi-
mea celor doi 
rinichi (ecogra-
fic), deteriorarea 
rapidã a funcþiei 
renale (spontanã 
sau ca rãspuns la 
blocanþii SRA).

Ultrasonografie 
Doppler duplex renalã

Angiografie 
prin rezonanþã 
magneticã, 
CT spiral, angiogra-
fie cu substracþie 
digitalã intra-
arterialã

Aldosteronism 
primar

Slãbiciune muscularã, 
istoric familial de HTA cu 
debut precoce ºi eveni-
mente cerebrovasculare 
sub vârsta de 40 ani  

Aritmii (în caz de 
hipopotasemie 
severã)

Hipopotasemie 
(spontanã sau 
indusã de diure-
tic) descoperire 
accidentalã a 
unei tumori 
adrenale

Raport aldosteron-
reninã în condiþii stan-
dard (corecþia hipopo-
tasemie ºi renunþarea 
la medicamente care 
interferã cu SRA)

Teste de confirmare 
(încãrcare oralã 
cu sodiu, perfuzie 
salinã, supresie la 
fludrocortizon sau 
test la captopril); 
CT de suprarenale; 
probe de sânge din 
venele adrenale

Cauze rare

Feocromocitom HTA paroxisticã sau o 
crizã suprapusã peste 
HTA susþinutã; cefalee, 
transpiraþii, palpitaþii, 
paloare; istoric familial de 
feocromocitom

Stigmate 
cutanate de 
neurofibroma-
tozã (pete „cafea 
cu lapte“, neuro-
fibroame)

Descoperirea 
accidentalã de 
tumori adrenale 
(sau uneori 
extra-adrenale)

Determinarea  me-
tanefrinelor urinare 
fracþionate sau a meta-
nefrinelor plasmatice

CT/IRM de ab-
domen ºi pelvis; 
scanare izotopicã 
cu I  123-metaiodo-
benzilguanidinã ºi 
screening genetic 
pentru mutaþii 
patogene

Sindrom Cushing Creºtere rapidã în greu-
tate, poliurie, polidipsie, 
tulburãri psihice

Aspect tipic: obe-
zitate centralã, 
facies în lunã 
plinã, ceafa de 
bizon, vergeturi, 
hirsutism

Hiperglicemie Excreþia urinarã de 
cortizol pe 24 de ore

Teste de supresie la 
dexametazonã

HTA = hipertensiune arterialã; SRA = sistem reninã – angiotensinã; IRM = imagistica prin rezonanþã magneticã; CT = tomografie computerizatã
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4. Abordarea terapeuticã
4.1 Dovezi în favoarea reducerii terapeutice a 
valorilor crescute ale TA

Un numãr mare de studii clinice randomizate, majorita-
tea controlate placebo, dar ºi meta-analizele acestora au 
demonstrat avantajele administrãrii medicaþiei antihiper-
tensive, în sensul reducerii riscului de evenimente majore 
clinice CV (AVC fatal/non-fatal, infarct miocardic, insu-
ficienþa cardiacã ºi alte decese CV) la pacienþii hipertensivi.

4.2  Momentul iniþierii terapiei antihipertensive

Figura 2 sintetizeazã recomandãrile privind schimbarea 
sti lului de viaþã ºi iniþierea tratamentului antihipertensiv, 
în funcþie de nivelul riscului CV total, dupã cum am evi-
den þiat în Figura 1. Detalii suplimentare privind iniþierea 
te ra piei farmacologice antihipertensive sunt rezumate în 
ta belul cu recomandãri. 
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Iniþierea tratamentului antihipertensiv

Recomandãri Clasaa Nivelb

Iniþierea promptã a terapiei este recomandatã la pacienþii cu HTA de grad 2 ºi 3 cu orice nivel de risc 
cardiovascular, la câteva sãptãmâni dupã sau simultan cu schimbarea stilului de viaþã. I A

Scãderea terapeuticã a TA este recomandatã când riscul total CV este mare datoritã afectãrii de organ, 
diabetului, bolii CV sau bolii renale cronice, chiar ºi când hipertensiunea este de grad 1. I B

Iniþierea tratamentului antihipertensiv ar trebui luatã în considerare ºi la pacienþii hipertensivi de 
gradul 1 cu risc mic spre moderat atunci când TA se menþine la acest nivel la examinãri repetate sau 
îndeplineºte criterii de TA crescutã la MATA ºi rãmâne la acest nivel în pofida unei perioade rezonabile 
de modificare a stilului de viaþã.

IIa B

La pacienþii vârstnici tratamentul este recomandat când TA sistolicã este 160 mmHg. I A

Tratamentul antihipertensiv poate fi luat în considerare la vârstnici (cel puþin la cei sub 80 de ani) când 
TAS este între 140-159 mmHg, dacã acesta este bine tolerat. IIb C

În lipsa unor dovezi concrete, nu se recomandã iniþierea terapiei antihipertensive la TA normal înaltã. III A

Lipsa dovezilor nu permite recomandarea terapiei antihipertensive la tinerii cu hipertensiune sistolicã 
izolatã brahialã; ei ar trebui urmãriþi îndeaproape ºi se recomandã modificarea stilului de viaþã. III A

HTA=hipertensiune arterialã; TA=tensiunea arterialã; CV=cardiovascular; MATA=monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale; TAS=tensiune arterialã 
sistolicã
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

4.3 Þintele tratamentului antihipertensiv

Recomandãrile privind valorile þintã ale TA la pacienþi hipertensivi vin în completarea datelor prezentate în Figura 2.

Þintele TA la pacienþii hipertensivi 

Recomandãri Clasaa Nivelb

TAS þintã <140 mmHg

se recomandã pacienþilor cu risc CV scãzut-moderat I B

se recomandã pacienþilor cu diabet zaharat I A

ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii cu AVC sau AIT în antecedente IIa B

ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii cu BCI IIa B

ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii cu BCR diabetici sau non-diabetici IIa B

La vârstnicii < 80 de ani cu TAS 160 mmHg existã dovezi solide care recomandã reducerea TAS 
între 140 ºi 150 mmHg. I A

La vârstnicii < 80 de ani într-o stare bunã poate fi consideratã TAS <140 mmHg, în timp ce la 
vârstnicii fragili þintele TAS trebuie adaptate la  tolerabilitatea individualã. IIb C

La vârstnicii > 80 de ani cu TAS iniþialã 160 mmHg se recomandã reducerea TAS între 150 ºi 
140 mmHg, însã în prezenþa unei condiþii fizice ºi mentale bune. I B

TAD þintã < 90 mmHg este recomandã întotdeauna, cu excepþia pacienþilor cu diabet, la care 
sunt recomandate valori < 85 mmHg. Ar trebui considerat totuºi cã valorile TAD între 80 ºi 85 
mmHg sunt sigure ºi bine tolerate.

I A

CV = cardiovascular; AVC = accident vascular cerebral; AIT = accident ischemic tranzitor; BCI = boalã   cardiacã ischemicã; BCR = boalã cronicã de rinichi; 
TAS = tensiune arterialã sistolicã; TAD = tensiune arterialã diastolicã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

5. Strategii terapeutice
5.1 Modificarea stilului de viaþã

Modificarea corespunzãtoare a stilului de viaþã reprezintã 
piatra de temelie în prevenþia hipertensiunii arteriale ºi în 
tratarea pacientului hipertensiv. Modificarea stilului de 
viaþã poate întârzia sau preveni în mod eficient apariþia 
HTA la subiecþii non-hipertensivi, poate întârzia sau preve-
ni administrarea unei terapii farmacologice la pacienþii cu 
HTA grad 1 ºi poate contribui la reducerea TA la pacienþii 

hipertensivi aflaþi deja sub tratament, permiþând totodatã 
reducerea numãrului ºi a dozelor de antihipertensive. Pe 
lângã efectul de scãdere a tensiunii arteriale, modifica-
rea stilului de viaþã contribuie ºi la controlul altor factori 
de risc CV ºi al eventualelor comorbiditãþi. Dezavantajul 
major este reprezentat de nivelul scãzut de complianþã în 
timp, care ar necesita o atenþie deosebitã în cazul acestor 
pacienþi. 

Rezumatul recomandãrilor privind schimbarea stilului de 
viaþã este prezentat în tabelul urmãtor.
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Modificarea stilului de viaþã

Recomandãri Clasaa Nivelb,c Nivelb,d

Restricþia de sare la 5-6g/zi. I A B

Consum moderat de alcool (max 20-30g etanol/zi/bãrbaþi, max 10-20g etanol/zi/femei).
I A B

Creºterea consumului de legume, fructe, lactate degresate. I A B

Scãderea în greutate pânã la un IMC ~25 kg/m2 ºi circumferinþa taliei  <102 cm la bãrbaþi ºi 
<88 cm la femei, în absenþa contraindicaþiilor. I A B

Exerciþiu fizic regulat, exemplu min 30 min de efort dinamic moderat, 5-7 zile/ sãptãmânã. I A B

Este recomandatã sfãtuirea fumãtorilor sã renunþe la fumat ºi oferirea asistenþei. I A B

IMC=indice de masã corporalã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã. c Bazat pe efectul asupra TA ºi/sau a profilului de risc CV. d Bazat pe rezultatele studiilor privind prognosticul.

5.2 Terapia farmacologicã

5.2.1 Alegerea medicaþiei antihipertensive

Numeroase studii randomizate ºi meta-analizele lor nu 
sesizeazã diferenþe semnificative din punct de vedere 
clinic între clasele terapeutice astfel încât se poate con-
cluziona cã principalele beneficii ale tratamentului anti-
hipertensiv sunt datorate scãderii TA per se ºi cã sunt în 
mare parte independente de medicamentele utilizate. În 

consecinþã, cele cinci clase de agenþi farmacologici (diu-
reticele, beta-blocantele, antagoniºtii de calciu, inhibitorii 
enzimei de conversie a angiotensinei ºi blocanþii recepto-
rilor de angiotensinã) sunt toate potrivite pentru iniþierea 
ºi menþinerea tratamentului antihipertensiv, fie ca mono-
terapie, fie sub forma unor combinaþii, luând în conside-
rare contraindicaþii certe ºi posibile (Tabelul 13) ºi indicaþii 
specifice (Tabelul 14).

Tabelul 13. Contraindicaþii certe ºi posibile ale terapiei antihipertensive

Medicament Contraindicaþii certe Contraindicaþii posibile

Diuretice (tiazidice) Gutã Sindrom metabolic
Intoleranþã la glucozã
Sarcinã
Hipercalcemie
Hipopotasemie

Beta-blocante Astm
Bloc AV (grad 2 sau 3)

Sindrom metabolic
Intoleranþã la glucozã
Atleþi, pacienþi activi fizic
BPOC (cu excepþia beta-
   blocantelor cu efect vasodilatator)

Antagoniºti de calciu (dihidropi-
ridine)

Tahiaritmie
Insuficienþã cardiacã

Antagoniºti de calciu (verapamil, 
diltiazem)

Bloc AV (grad 2, 3, bloc 
   trifascicular)
Disfuncþie severã de VS
Insuficienþã cardiacã

Inhibitori ai enzimei de conversie a 
angiotensinei

Sarcinã
Edem angioneurotic
Hiperpotasemie
Stenozã bilateralã de arterã renalã

Femei fertile

Blocanþii receptorilor de 
angiotensinã

Sarcinã
Hiperpotasemie
Stenozã bilateralã de arterã renalã

Femei fertile

Antagoniºtii de receptori minera-
locorticoizi

Insuficienþã renalã acutã 
   sau severã (RFGe <30 
   ml/min)
Hiperpotasemie 

AV = atrioventricular; RFGe = rata de filtrare glomerularã estimatã; BPOC = bronhopneumopatie cronicã obstructivã.
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Tabelul 14. Medicamente de preferat în situaþii specifice

Situaþia Medicament

Leziune asimptomaticã de organ

     Hipertrofie ventricularã stângã IECA, antagonist de calciu, BRA

     Aterosclerozã asimptomaticã Antagonist de calciu, IECA

     Microalbuminurie IECA, BRA

     Disfuncþie renalã IECA, BRA

Evenimente clinice cardiovasculare

     AVC în antecedente Orice preparat antihipertensiv eficient

     Infarct miocardic în antecedente Beta-blocant, IECA, BRA

     Anginã pectoralã Beta-blocant, antagonist de calciu

     Insuficienþã cardiacã Diuretic, beta-blocant, IECA, BRA, antagonist de 
   receptor mineralocorticoid

     Anevrism de aortã Beta-blocant

     Fibrilaþie atrialã, prevenþie De luat în considerare BRA, IECA, beta-blocant sau 
   antagonist de receptor mineralocorticoid

     Fibrilaþie atrialã, controlul frecvenþei 
         ventriculare 

Beta-blocant, antagonist de calciu non-dihidropiridinic

     Boalã renalã terminalã/proteinurie IECA, BRA

     Boalã arterialã perifericã IECA, antagonist de calciu

Altele

     Hipertensiune sistolicã izolatã (la vârstnici) Diuretic, antagonist de calciu

     Sindrom metabolic IECA, BRA, antagonist de calciu

     Diabet zaharat IECA, BRA

     Sarcinã Metil-dopa, beta-blocant, antagonist de calciu

     Rasa neagrã Diuretic, antagonist de calciu

IECA=inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; BRA=blocant de receptor de angiotensinã; AVC = accident vascular cerebral.

5.2.2 Monoterapia ºi terapia combinatã

Iniþierea tratamentului antihipertensiv cu monoterapie 
este recomandatã în cazul pacienþilor cu HTA uºoarã sau 
cu risc scãzut-moderat, în timp ce combinaþia de douã 
medicamente poate fi indicatã celor cu valori înalte tensi-

onale sau cu risc înalt-foarte înalt. Figura 3 aratã trecerea 
de la o strategie mai puþin intensã la una mai agresivã, 
ori de câte ori TA þintã nu este atinsã. Figura 4 ilustreazã 
posibilele combinaþii ale claselor de medicamente antihi-
pertensive, încluzând combinaþiile preferate, dar ºi folosi-
toare.
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5.2.3 Rezumatul recomandãrilor privind strategia de 
tratament ºi alegerea medicamentelor

Strategia terapeuticã ºi alegerea medicamentelor

Recomandãri Clasaa Nivelb

Diureticele (tiazidicele, clortalidona ºi indapamida), beta-blocantele, antagoniºtii de calciu, IECA ºi 
blocanþii receptorilor angiotensinei sunt toate medicamente potrivite ºi recomandate pentru iniþierea ºi 
menþinerea tratamentului antihipertensiv, ca monoterapie sau sub forma unor combinaþii.

I A

Unii agenþi terapeutici trebuie luaþi în considerare ca alegere preferenþialã  în situaþii specifice, deoarece 
au fost testaþi în trialuri în acele situaþii sau datoritã eficacitãþii crescute în afectãri specifice de organ. IIa C

Iniþierea tratamentului antihipertensiv cu o combinaþie de douã medicamente poate fi luatã în conside-
rare la pacienþii cu TA mult crescutã încã de la început sau la cei cu risc CV crescut. IIb C

Folosirea concomitentã a doi antagoniºti ai SRA nu este recomandatã ºi trebuie descurajatã. III A

Alte combinaþii terapeutice trebuie luate în considerare ºi probabil sunt benefice proporþional cu gradul 
reducerii TA. Totuºi, combinaþiile care au fost testate cu succes în studiile clinice trebuie preferate. IIa C

Combinaþiile de douã medicamente în dozã fixã într-o singurã tabletã pot fi recomandate ºi sunt de 
preferat, deoarece reducerea numãrului de pastile zilnice creºte aderenþa la tratament, care este oricum 
scãzutã la pacienþii hipertensivi.

IIb B

IECA=inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, TA=tensiune arterialã, CV=cardiovascular, SRA=sistem reninã-angiotensinã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã
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6. Strategii de tratament în cazuri particulare
6.1 Hipertensiunea de halat alb ºi cea mascatã

Strategia terapeuticã în hipertensiunea de halat alb ºi cea mascatã

Recomandãri Clasaa Nivelb

În hipertensiunea de halat alb fãrã factori de risc adiþionali, intervenþiile terapeutice presupun doar 
modificãri ale stilului de viaþã, dar aceastã decizie necesitã o urmãrire atentã ulterioarã. IIa C

În HTA de halat alb cu risc CV mai crescut din cauza unor anomalii metabolice sau AOÞ asimptomatice, 
tratamentul medicamentos poate fi luat în considerare alãturi de schimbãrile stilului de viaþã. IIb C

În hipertensiunea mascatã, atât schimbarea stilului de viaþã cât ºi tratamentul antihipertensiv trebuie 
luate în considerare, deoarece acest tip de hipertensiune s-a dovedit în mod repetat a avea un risc CV 
asemãnãtor cu hipertensiunea de cabinet sau din afara acestuia.

IIa C

CV = cardiovascular; AOT = afectare de organ
a Clasã de recomandãri. b Nivel de evidenþã.

6.2 Vârstnicii

Strategii de tratament antihipertensiv la vârstnici

Recomandãri Clasaa Nivelb

Pentru pacienþii vârstnici hipertensivi cu TAS 160 mmHg existã dovezi clare, pe baza cãrora se 
recomandã reducerea TAS la valori între 150 ºi 140 mmHg. I A

La pacienþii vârstnici < 80 de ani cu stare clinicã bunã, tratamentul antihipertensiv poate fi luat în consi-
derare la valori ale TAS 140 mmHg cu scopul de a atinge valori ale TAS <140 mmHg, dacã tratamentul 
este bine tolerat.

IIb C

La pacienþii > 80 de ani cu o TAS iniþialã 160 mmHg este recomandatã scãderea TAS la valori între 150 
ºi 140 mmHg, cu condiþia ca aceºtia sã fie într-o stare fizicã ºi psihicã bunã. I B

La pacienþii vârstnici într-o stare precarã, este recomandat ca deciziile cu privire la administrarea tra-
tamentului antihipertensiv sã fie stabilite de cãtre medicul curant ºi bazate pe monitorizarea efectelor 
clinice ale tratamentului.

I C

Continuarea tratamentul antihipertensiv bine tolerat trebuie luatã în considerare la atingerea vârstei de 
80 de ani. IIa C

Toate medicamentele antihipertensive sunt recomandate ºi pot fi folosite la pacienþii vârstnici, deºi diure-
ticele ºi antagoniºtii de calciu ar putea fi preferate în hipertensiunea sistolicã izolatã. I A

TAS = tensiune arterialã sistolicã
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.3 Adulþii tineri

Deºi nu existã dovezi din trialuri clinice randomizate pri-
vind beneficiile tratamentului antihipertensiv la adulþii 
tineri, tratamentul farmacologic al acestora poate fi consi-

derat prudent. Dacã aceºtia asociazã ºi alþi factori de risc, 
TA ar trebui scãzutã la valori <140/90 mmHg. Tratamen-
tul adulþilor tineri cu hipertensiune de halat alb poate 
consta doar în mãsuri privind stilul de viaþã.
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6.4 Femeile

Strategia terapeuticã la femeile hipertensive

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia hormonalã sau modulatorii selectivi ai receptorilor pentru estrogeni nu sunt recomandaþi ºi nu 
trebuie folosiþi pentru prevenþia primarã sau secundarã a BCV. Dacã CO sunt folosite ca tratament la 
femeile tinere aflate în perimenopauzã pentru simptome menopauzale severe, beneficiile trebuie puse 
în balanþã cu riscurile potenþiale ale terapiei.

III A

Se recomandã tratament medicamentos al hipertensiunii severe din sarcinã (TAS >160 mmHg sau TAD 
>110 mmHg). I C

Tratamentul medicamentos poate fi luat în considerare la femeile însãrcinate cu creºterea persistentã a 
TA 150/95 mmHg ºi la cele cu TA 140/90 mmHg în prezenþa hipertensiunii gestaþionale, AOÞ subcli-
nice sau simptomelor.

IIb C

La femeile cu risc crescut de pre-eclampsie, dar cu risc scãzut de sângerare gastro-intestinalã, se poate 
lua în considerare administrarea de doze mici de aspirinã începând cu sãptãmâna a 12-a de sarcinã 
pânã la naºtere.

IIb B

La femeile în perioada fertilã, blocanþii SRA nu sunt recomandaþi ºi trebuie evitaþi. III C

Metildopa, labetalol ºi nifedipina ar trebui considerate antihipertensivele de preferat în sarcinã. Labetalo-
lul sau nitroprusiatul intravenos pot fi folosite în caz de urgenþã  (pre-eclampsie). IIa B

TA=tensiunea arterialã; BCV=boalã cardiovascularã; TAD=tensiune arterialã diastolicã; TAS=tensiune arterialã sistolicã; AOÞ=afectare de organ þintã; 
SRA=sistem reninã-angiotensinã, CO=contraceptive orale.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.5 Diabetul zaharat

Strategia terapeuticã la pacienþii diabetici

Recomandãri Clasaa Nivelb

Tratamentul antihipertensiv este obligatoriu la pacienþii diabetici cu TAS 160 mmHg, dar se recomandã 
iniþierea acestuia ºi la TAS 140 mmHg. I A

Se recomandã o þintã terapeuticã a TAS <140 mmHg la pacienþii diabetici. I A

Se recomandã o þintã terapeuticã a TAD <85 mmHg la pacienþii diabetici. I A

Toate clasele de antihipertensive sunt recomandate ºi pot fi folosite la pacienþii diabetici; blocanþii SRA 
pot fi preferaþi, în special în prezenþa proteinuriei sau a microalbuminuriei. I A

Este recomandat ca alegerea medicamentului antihipertensiv sã ia în considerare ºi comorbiditãþile 
pacientului. I C

Administrarea simultanã a doi blocanþi ai SRA nu este recomandatã ºi trebuie evitatã la pacienþii diabe-
tici. III B

TAD = TA diastolicã; TAS = TA sistolicã; SRA = sistem reninã angiotensinã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.6 Sindromul de apnee în somn

Asocierea dintre sindromul de apnee în somn (SAS) ºi 
hiper tensiunea arterialã este bine documentatã, în spe-
cial în ceea ce priveºte hipertensiunea nocturnã. Datoritã 

legãturii strânse dintre obezitate ºi SAS, scãderea pon-
deralã ºi exerciþiul fizic sunt deseori recomandate. Tera-
pia cu CPAP (continuous positive airway pressure) este o 
metodã foarte bunã de scãdere a SAS, deºi efectul CPAP 
asupra TA ambulatorie este foarte mic.
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6.7 Nefropatia diabeticã ºi non-diabeticã

Strategia terapeuticã la pacienþii hipertensivi cu nefropatie

Recomandãri Clasaa Nivelb

Trebuie luatã în considerare scãderea TAS <140mmHg. IIa B

În prezenþa proteinuriei, se poate lua în considerare scãderea TAS <130mmHg, cu condiþia ca 
modificãrile în RFGe sã fie monitorizate. IIb B

Blocanþii SRA sunt mai eficienþi în reducerea albuminuriei decât alte antihipertensive, motiv pentru care 
sunt indicaþi tuturor pacienþilor hipertensivi cu microalbuminurie ºi proteinurie. I A

Atingerea unor valori þintã ale TA necesitã adesea combinaþii medicamentoase ºi este recomandatã 
asocierea unui blocant al SRA cu alþi agenþi antihipertensivi. I A

Combinarea a doi blocanþi ai SRA nu este recomandatã, deºi sunt potenþial mai eficienþi în scãderea 
proteinuriei. III A

Antagoniºtii aldosteronului nu sunt recomandaþi în BCR, mai ales în combinaþie cu un blocant al SRA, 
deoarece existã riscul unei deteriorãri semnificative a funcþiei renale ºi a dezvoltãrii hiperkaliemiei. III C

TA = tensiune arterialã; TAS = TA sistolicã; BCR = boalã cronicã renalã; RFGe = rata de filtrare glomerularã estimatã; SRA = sistem reninã angiotensinã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.8 Patologia cerebrovascularã

Strategia terapeuticã la pacienþii hipertensivi cu boli cerebrovasculare

Recomandãri Clasaa Nivelb

Nu este recomandatã administrarea medicaþiei antihipertensive pe parcursul primei sãptãmâni dupã 
AVC acut indiferent de nivelul TA, deºi în prezenþa unor valori ale TAS foarte mari, decizia se va judeca în 
context clinic.

III B

Tratamentul antihipertensiv este recomandat pacienþilor hipertensivi cu istoric de AVC sau AIT, chiar ºi 
atunci când TAS este în intervalul 140-159 mmHg. I B

La pacienþii hipertensivi cu AVC sau AIT în antecedente ar trebui luatã în considerare ca þintã terapeuticã 
o valoare a TAS < 140mmHg. IIa B

Pentru pacienþi hipertensivi vârstnici cu istoric de AVC sau AIT pot fi luate în considerare valori þintã ceva 
mai mari pentru TAS. IIb B

Orice schemã terapeuticã este recomandatã pentru prevenþia AVC atâta timp cât TA este scãzutã efici-
ent. I A

TA = tensiune arterialã; TAS = tensiune arterialã sistolicã, AIT = accident ischemic tranzitor,  AVC = accident vascular cerebral
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.9 Boala cardiacã

Strategiile terapeutice la pacienþii hipertensivi cu boalã cardiacã

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii hipertensivi cu BCI ar trebui luatã în considerare o þintã a TAS < 140mmHg. IIa B

La pacienþii hipertensivi cu IMA recent sunt recomandate beta-blocantele. În cazul altor forme de  BCI, 
orice tratament antihipertensiv poate fi folosit, dar beta-blocantele ºi antagoniºtii de calciu sunt de prefe-
rat din considerente simptomatice (angor). 

I A

Diureticele, beta-blocantele, IECA, blocanþii receptorilor angiotensinei ºi/sau antagoniºtii receptorilor 
mineralocorticoizi sunt recomandate la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sau disfuncþie severã de VS 
pentru a reduce mortalitatea ºi spitalizãrile.

I A

Pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã cu FE pãstratã nu existã nicio dovadã cã terapia 
antihipertensivã per se sau un anumit medicament ar aduce vreun beneficiu. Totuºi, la aceºti pacienþi, 
precum ºi la cei hipertensivi cu disfuncþie sistolicã, scãderea TAS la 140 mmHg ar trebui luatã în con-
siderare. De asemenea, tratamentul ghidat de reducerea simptomatologiei (congestia cu diuretice, 
frecvenþa cardiacã crescutã cu BB, etc.) ar trebui luat în considerare.

IIa C

IECA ºi blocanþii receptorilor angiotensinei (ºi beta-blocantele ºi antagoniºtii receptorilor mineralocortico-
izi dacã se asociazã ºi insuficienþã cardiacã) ar trebui luate în considerare ca tratament antihipertensiv la 
pacienþii cu risc de a dezvolta FiA nouã sau recurentã.

IIa C

Se recomandã ca toþi pacienþii cu HVS sã primeascã tratament antihipertensiv. I B

Pentru pacienþii cu HVS ar trebui luatã în considerare iniþierea tratamentului cu unul dintre medicamen-
tele care au dovedit un efect superior de reducere a HVS: IECA, blocanþii receptorilor angiotensinei ºi 
BCC.

IIa B

IECA = inhibitor de enzimã de conversie; BCI= boalã cardiacã ischemicã; FE= fracþie de ejectie; VS= ventricul stâng; HVS= hipertrofie ventricularã stângã; 
TAS= tensiune arterialã sistolicã, IMA=infarct miocardic acut, BB=beta-blocant, BCC=antagonist de calciu, FiA=fibrilaþie atrialã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.
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6.10 Ateroscleroza, arterioscleroza ºi boala arterialã perifericã

Strategii terapeutice la pacienþii hipertensivi cu aterosclerozã, arterio-sclerozã ºi boalã arterialã perifericã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Prescrierea unui BCC ºi IECA trebuie luatã  în considerare în prezenþa aterosclerozei carotidiene întrucât 
aceºti agenþi ºi-au dovedit superioritatea asupra întârzierii progresiei aterosclerozei comparativ cu diureti-
cele sau beta-blocantele.

IIa B

La pacienþii hipertensivi cu velocitatea undei pulsului peste 10 m/s, orice medicament antihipertensiv 
poate fi ales atâta timp cât se obþine scãderea TA <140/90 mmHg ºi menþinerea constantã sub aceste 
valori.

IIa B

Tratamentul antihipertensiv este recomandat la pacienþii hipertensivi cu BAP pentru  a atinge o valoa-
re þintã <140/90 mmHg dat fiind riscul crescut de IMA, AVC, insuficienþã cardiacã ºi deces al acestor 
pacienþi. 

I A

Deºi este necesarã o urmãrire atentã, beta-blocantele pot fi luate în considerare pentru tratamentul 
HTA la  pacienþii hipertensivi cu boalã arterialã perifericã, având în vedere cã utilizarea lor nu pare sã fie 
asociatã cu exacerbarea simptomelor de BAP.

IIb A

IECA= inhibitor de enzimã de conversie; BCC=antagonist de calciu, TA= tensiune arterialã, HTA=hipertensiune arterialã, BAP= boala arteriala perifericã; 
IMA = infarct miocardic acut; AVC = accident vascular cerebral.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.11 Hipertensiunea rezistentã

Strategiile terapeutice la pacienþii cu hipertensiune rezistentã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Pentru pacienþii cu HTA rezistentã se recomandã sã se verifice dacã medicamentele existente în schema 
terapeuticã pluri-medicamentoasã au vreun efect de scãdere a TA, iar în cazul în care acest efect nu 
existã sau este minim, acestea ar trebui întrerupte.

I C

Antagoniºtii  receptorilor mineralocorticoizilor, amiloridul ºi alfa-1 blocantul de tip doxazosin ar trebui 
luate în considerare dacã nu existã contraindicaþii. IIa B

În cazul ineficienþei tratamentului medicamentos, procedurile invazive precum denervarea renalã sau 
stimularea baroreceptorilor pot fi luate în considerare. IIb C

Pânã vor fi disponibile mai multe dovezi legate de eficienþa ºi siguranþa pe termen lung a denervãrii re-
nale ºi a stimulãrii baroreceptorilor, se recomandã ca aceste proceduri sã fie efectuate numai de medici 
cu experienþã, iar diagnosticul ºi urmãrirea pacienþilor sã se facã doar în centre specializate pentru  HTA.

I C

Abordarea invazivã se recomandã numai în cazul HTA rezistente adevãrate, cu valori ale TAS 160 
mmHg sau TAD 100 mmHg ºi cu valori tensionale crescute confirmate prin MATA. I C

MATA = monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale; TA=tensiune arterialã;TAS= tesiune arterialã sistolicã; TAD=tensiune arterialã diastolicã; HTA = 
hipertensiune arterialã.
a Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

6.12 Hipertensiunea malignã

Hipertensiunea malignã este o urgenþã hipertensivã defi-
nitã clinic prin prezenþa TA foarte crescute asociatã cu 
afec  tare ischemicã de organ þintã (retinã, rinichi, inimã 
sau creier). Tratamentul se bazeazã pe medicamente care 
pot fi administrate intravenos în perfuzie ºi titrate.

6.13 Hipertensiunea renovascularã

Stenoza arterei renale secundarã aterosclerozei este rela-
tiv frecventã mai ales în rândul populaþiei vârstnice. Este 

dis cutabil dacã astfel de pacienþi pot avea un beneficiu în 
urma procedurilor intervenþionale, în principal stentarea 
percutanatã a arterei renale. Tratamentul intervenþional 
nu este recomandat dacã funcþia renalã s-a menþinut con-
stantã timp de 6-12 luni ºi dacã hipertensiunea poate fi 
controlatã printr-o schemã medicamentoasã acceptabilã. 
Displazia fibromuscularã este mai frecventã la pacienþii ti-
neri, în special de sex feminin, cu HTA necontrolatã, pen-
tru care existã dovezi convingãtoare (chiar dacã provin 
din studii fãrã lot control) în favoarea acestei intervenþii.
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7. Tratamentul factorilor de risc asociaþi
Tabelul de mai jos însumeazã recomandãrile privind medicaþia hipolipemiantã, terapia antiplachetarã ºi tratamentul 
hiperglicemiei la pacienþii hipertensivi. 

Tratamentul factorilor de risc asociaþi hipertensiunii arteriale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Este recomandat sã se administreze statine la pacienþii hipertensivi cu risc mediu-înalt, având ca þintã o 
valoare a LDL-colesterolului < 3,0 mmol/L (115 mg/dL) I A

La pacienþii cu BCI manifestã este recomandat sã se administreze statine pentru atingerea unei valori 
þintã a LDL-colesterolului <1,8 mmol/L (70 mg/dL) I A

Terapia antiplachetarã, în special aspirina în dozã micã, este recomandatã la pacienþii hipertensivi cu 
istoric de evenimente CV I A

Aspirina ar trebui, de asemenea, luatã în considerare la pacienþii hipertensivi cu funcþie renalã alteratã 
sau cu risc CV înalt, cu condiþia ca TA sã fie bine controlatã IIa B

Aspirina nu este recomandatã la pacienþii hipertensivi cu risc scãzut-moderat, la care beneficiul ºi riscul 
administrãrii sunt echivalente III A

La pacienþii hipertensivi cu diabet zaharat se recomandã obþinerea unei HbA1c       < 7.0% sub tratament 
antidiabetic I B

La pacienþii vârstnici mai fragili, cu o evoluþie îndelungatã a diabetului, comorbiditãþi multiple ºi cu risc 
crescut, trebuie luatã în considerare o valoare þintã a HbA 1c   < 7.5-8.0% IIa C

BCI = boalã coronarianã ischemicã; CV = cardiovascular; HbA1c = hemoglobinã glicatã; LDL = low density lypoprotein; TA = tensiunea arterialã
a  Clasa de recomandãri. b Nivelul de evidenþã.

8. Urmãrirea pacienþilor hipertensivi ºi 
ameliorarea controlului TA
Persoanele cu TA normal-înaltã sau cu hipertensiune de 
halat alb, chiar dacã nu sunt tratate, necesitã urmãrire 
regulatã, cel puþin o datã pe an, pentru mãsurarea TA în 
cabinet dar ºi în afara acestuia, pentru evaluarea profilului 
de risc CV ºi pentru a sublinia recomandãrile referitoare la 
schimbarea stilului de viaþã.

Dupã iniþierea tratamentului antihipertensiv, pacienþii tre-
buie reexaminaþi la intervale de 2-4 sãptãmâni pentru a 
evalua efectele medicaþiei asupra TA ºi pentru a apre-
cia eventualele reacþii adverse. De îndatã ce þinta a fost 
atinsã, intervalul optim de urmãrire este de câteva luni. 

În funcþie de organizarea localã a sistemului de sãnãtate, 
vizitele ulterioare pot fi efectuate de personalul medical 
mediu, precum asistenþii medicali. Pentru pacienþii stabili, 
monitorizarea TA la domiciliu ºi comunicarea electronicã 
a acesteia cãtre medic pot reprezenta alternative conve-
nabile.

Se recomandã evaluarea factorilor de risc ºi a afectãrii 
asimptomatice de organ þintã cel puþin o datã la 2 ani. 
Aºa cum este ilustrat în Figura 5, regresia afectãrii orga-
nelor þintã în timpul tratamentului antihipertensiv reflectã 
scãderea morbiditãþii ºi mortalitãþii CV indusã de trata-
ment, oferind astfel informaþii valoroase despre gradul de 
protecþie al pacienþilor sub strategia terapeuticã adoptatã 
pentru aceºtia.
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Hipertensiune Arterialã, Preºedinte Prof. Dr. Mircea Cintezã, Secre-
tar Dr. Elisabeta Bãdilã, efectuatã de Dr. Cristina Grigore, Dr. Hanna Tewelde, Dr. Emma Tintea, Dr. Ana Maria
Daraban, Dr. Polixenia Stanciu, Dr. Oana Soare.

Detectarea unor valori necontrolate ale TA impune întot-
deauna identificarea cauzelor apariþiei acesteia, cum ar 
fi: aderenþã scãzutã la tratament, hipertensiune de halat 
alb persistentã sau consumul de substanþe ce cresc TA. 

Pentru îmbunãtãþirea controlului TA, trebuie aplicate 
mãsuri adecvate, însã evitând inerþia terapeuticã a medi-
cului. Tabelul 15 redã metodele de creºtere a aderenþei la 
recomandãrile medicale. 

Tabelul 15. Metode pentru îmbunãtãþirea complianþei la recomandãrile medicului

Metode care implicã pacientul

   Informarea pacientului ºi strategii motivaþionale

   Terapie de grup

   Automonitorizarea tensiunii arteriale

   Automanagement prin sisteme simple 

   Intervenþii complexea

Metode care implicã tratamentul

   Simplificarea schemei de tratament

   Utilizarea de cutii pentru repartiþia dozelor pe zile ºi ore (reminder packaging)

Metode care implicã sistemul de sãnãtate

   Îngrijirea intensivã (monitorizare, controale telefonice, memento-uri, vizite la domiciliu, 
   telemonitorizarea TA mãsurate la domiciliu, suport social, consiliere asistatã de calculator)

   Metode care presupun implicarea directã a farmacistului

   Strategii de rambursare pentru implicarea medicilor generaliºti în evaluarea ºi tratarea HTA
a Aproape toate metodele eficiente pe termen lung au fost intervenþii complexe, incluzând combinaþii ale îngrijirilor mai simple, informaþii, memento-
uri, auto-monitorizarea, consilierea, terapia de familie, terapia psihologicã, intervenþia în urgenþe, urmãrirea telefonicã, terapie de susþinere, programe 
farmaceutice.
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Tabelele urmãtoare indicã clasa de recomandare ºi nivelul de evidenþã utilizate în document.

Tabelul 1: Clasa de recomandare

Clasa de recomandare Definiþie

Clasa I Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit tratament sau procedurã este benefica, utila, eficace.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau opinii divergente privind utilitatea/eficacitatea unui anume tratament 
sau procedurã.

Clasa IIa Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea nu este atât de bine stabilitã prin dovezi/opinii.

Clasa III Dovezi sau consens general cã tratamentul sau procedura nu este util/eficace iar în unele cazuri 
poate fi dãunãtor.

Tabelul 2: Nivelul de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari
nerandomizate.

Nivel de evidenþã C Consens de opnii ale experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

În figurile 1-10 valorile echivalente aproximative ale CT sunt:

 mmol/L mg/dl

 4 150

 5 190

 6 230

 7 270

 8 310

1. Introducere
1.1 Importanþa problemei

Bolile cardiovasculare (BCV) cauzate de aterosclerozã ºi 
trombozã arterialã sunt principalele cauze de mortalitate 
prematurã ºi principalul determinant al speranþei de viaþã 
ajustatã la invaliditate (DALY) în Europa, fiind din ce în 
ce mai frecvente în þãrile în curs de dezvoltare. În Uniu-
nea Europeanã costurile economice ale BCV însumeazã 
anual ~192 miliarde euro sub formã de costuri medicale 
directe ºi indirecte.

Cauzele acestor BCV sunt multifactoriale. Existã factori 
care nu pot fi modificaþi, precum vârsta ºi sexul masculin, 
dar ºi factori care pot fi influenþaþi precum fumatul, seden-
tarismul, obiceiuri alimentare nesãnãtoase, hipertensiu-
nea arterialã, diabetul zaharat de tip 2 ºi dislipidemiile. 
Acest ghid abordeazã managementul dislipidemiilor ca o 
parte esenþialã ºi integrantã a prevenþiei BCV.

1.2 Dislipidemiile

Metabolismul lipidic poate fi afectat în diverse feluri ce 
duc la modificarea funcþiei ºi/sau nivelurilor lipoproteine-
lor plasmatice. Astfel, dislipidemia, prin ea însãºi ºi prin 
inter  acþiunea cu alþi factori de risc cardiovascular (CV), 
poate afecta evoluþia aterosclerozei. Dislipidemiile acope-
rã un spectru larg de anomalii lipidice unele având o ma-
re importanþã în prevenþia BCV.

Creºterea colesterolului total (CT) ºi a colesterolului din li-
poproteinele cu densitate micã (LDL-C) sunt considerate 
principalele þinte de urmãrit, în special datoritã faptului cã 
aceste valori pot fi modificate prin schimbarea stilului de 
viaþã ºi prin terapii medicamentoase. Pe lângã creºterea 
ni ve lurilor CT ºi LDL-C ºi alte câteva tipuri de dislipidemii 
par sã predispunã prematur la BCV. De asemenea dislipi-
de  miile pot avea o semnificaþie diferitã în anumite sub gru-
pu ri de pacienþi din cauza predispoziþiei genetice ºi/sau 
co mor biditãþilor. Aceste situaþii necesitã o atenþie spe cialã 
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pe lângã managementul riscului CV total. Dislipidemiile 
pot fi de asemenea legate de diferite boli (dislipidemii se-
cun dare) sau pot rezulta prin interacþiunea dintre pre dis-
po ziþia geneticã ºi factorii de mediu.

2. Riscul cardiovascular total 
2.1 Estimarea riscului cardiovascular total

Toþi pacienþii trebuie clasificaþi nu doar în funcþie de nive-
lul lipidelor plasmatice ci ºi în funcþie de riscul CV total da-
torat coexistenþei ºi interacþiunii sinergice a diferiþilor fac-
tori de risc, leziuni de organ sau boli preexistente. Aceastã 
clasificare se va efe c tua în funcþie de diagramele de risc 
derivate din studiile epidemiologice, precum diagramele 
SCORE.

Deciziile asupra strategiilor de tratament (cum ºi când se 

vor introduce alte medicamente în anumite afecþiuni de 
ge nul hipertensiunii arteriale) depind de nivelul iniþial de 
risc.

Estimarea riscului CV total este parte a unui continuu ºi 
poate fi evaluat prin diferite metode, majoritatea bazate 
pe date epidemiologice din studii de tip cohortã. Toate 
mo delele au avantaje ºi dezavantaje. Stratificarea pe dife-
rite nivele de risc CV total este arbitrarã, dar datoritã sim-
pli tãþii, recomandatã. Utilizarea unei singure diagrame 
este foarte popularã, însã chiar dacã se menþine utilizarea 
acestora în ghidurile actuale de practicã medicalã, se re-
co mandã alegerea algoritmului care estimeazã cu cea 
mai mare acurateþe riscul CV, de la caz la caz (vezi www.
heartscore.org).

Riscul CV total estimat prin modelul SCORE exprimã riscul 
absolut de a dezvolta în urmãtorii 10 ani un prim eveni-
ment CV fatal (Figurile 1-10). 

Cum trebuie utilizate diagramele de estimare a riscului
  Diagramele cu risc scãzut trebuie folosite în Belgia, Franþa, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania, Elveþia ºi Portu-

galia ºi de asemenea în þãri care au demonstrat recent o scãdere substanþialã a ratelor de mortalitate CV (vezi 
www.ehnheart.org (statistici BCV) pentru date recente de mortalitate). Diagramele cu risc crescut trebuie 
fo lo site în toate celelalte þãri ale Europei. Reþineþi cã unele þãri au realizat recalibrãri naþionale pentru a ajusta 
ten dinþele în timp ale mortalitãþii ºi distribuþiei factorilor de risc. Este probabil ca astfel de diagrame sã prezicã 
mai corect nivelul de risc.

  Pentru a estima riscul pe 10 ani de deces prin BCV al unei persoane cãutaþi în tabel sexul, statusul de fumãtor 
ºi vârsta. Gãsiþi în tabel celula cea mai apropiatã de tensiunea arterialã ºi CT al persoanei. Riscul trebuie ajustat 
superior pentru persoanele care se apropie de urmãtoarea categorie de vârstã.

  Persoanele cu risc scãzut trebuie sfãtuite sã-ºi menþinã statusul de risc scãzut. Deºi nu existã un prag universal 
valabil, intensitatea indicaþiilor trebuie sã creascã odatã cu riscul.

  Riscurile relative pot fi neaºteptat de mari la persoanele tinere, chiar dacã riscul absolut este scãzut. Diagrama de 
risc relativ (Figura 11) poate ajuta la identificarea ºi consilierea unor astfel de persoane.

  Diagramele pot fi utilizate pentru a indica efectele reducerii factorilor de risc, þinându-se cont cã reducerea riscu-
lui nu se produce imediat ºi cã studiile randomizate controlate estimeazã mai bine beneficiile. Cei care renunþã 
la fumat în general îºi înjumãtãþesc riscul.

  Prezenþa factorilor de risc adiþionali creºte riscul (precum HDL-C scãzut, TG crescute).
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Figura 1 Diagrama SCORE: Riscul de a dezvolta o boalã cardiovascularã (BCV) fatalã în urmãtorii 10 ani în populaþii 
cu risc crescut, bazat pe urmãtorii factori de risc: vârstã, sex, fumat, tensiune arterialã sistolicã, colesterol total. Pentru a 
converti riscul unei BCV fatale în risc total de BCV (fatalã ºi non-fatalã) înmulþiþi cu 3 în cazul bãrbaþilor ºi cu 4 în ca zul 
femeilor, ºi cu ceva mai puþin la persoanele vârstnice. REÞINEÞI: Riscul SCORE se adreseazã persoanelor care nu pre-
zintã BCV, diabet zaharat, boalã cronicã de rinichi sau niveluri foarte mari de factori de risc individuali deoarece aceste 
persoane au deja risc crescut ºi necesitã consiliere separatã. 
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Figura 2 Diagrama SCORE: Riscul de a dezvolta o boalã cardiovascularã (BCV) fatalã în urmãtorii 10 ani în populaþii 
cu risc scãzut, bazat pe urmãtorii factori de risc: vârstã, sex, fumat, tensiune arterialã sistolicã, colesterol total. Pentru a 
converti riscul unei BCV fatale în risc total de BCV (fatalã ºi non-fatalã) înmulþiþi cu 3 în cazul bãrbaþilor ºi cu 4 în ca zul 
femeilor, ºi cu ceva mai puþin la persoanele vârstnice. REÞINEÞI: Riscul SCORE se adreseazã persoanelor care nu pre-
zintã BCV, diabet zaharat, boalã cronicã de rinichi sau niveluri foarte mari de factori de risc individuali deoarece aceste 
persoane au deja risc crescut ºi necesitã consiliere separatã. 
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De asemenea, riscul va fi mai mare decât cel indicat în diagrame la:
  Persoanele defavorizate social; defavorizarea aduce cu sine numeroºi alþi factori de risc.

  Persoanele sedentare ºi cele cu obezitate centralã; aceste caracteristici determinã multe alte aspecte ale riscului 
enumerate mai jos.

  Persoanele cu diabet zahrat: revizuirea bazei de date SCORE aratã cã cei cu diabet zaharat cunoscut au un risc 
mult mai mare; de cinci ori mai mare la femei ºi de trei ori mai mare la bãrbaþi.

  Persoanele cu HDL-C sau apolipoproteinã A1 (apo A1) scãzute, TG, fibrinogen, homocisteinã, apolipoproteinã 
B (apo B) ºi lipoproteina(a) [Lp(a)] crescute, hipercolesterolemie familialã (FH) sau hs-CRP crescutã, au un nivel 
al riscului crescut la ambele sexe, la toate grupele de vârstã ºi la toate nivelurile de risc.

  Persoanele asimptomatice cu dovezi preclinice de aterosclerozã, de exemplu cu plãci ateromatoase prezente 
sau cu creºterea grosimii intimã-medie carotidiene (GIMC) la ecografia carotidianã.

  Cei la care funcþia renalã este afectatã.

  Cei cu istoric familial de BCV prematurã, considerat a creºte riscul de 1,7 ori la femei ºi 2,0 ori la bãrbaþi.

  În schimb, riscul poate fi mai mic decât cel indicat la cei cu niveluri foarte mari ale HDL-C sau cu istoric familial 
de longevitate.

Limite 
  Diagramele ajutã la evaluarea ºi managementul riscului dar trebuie interpretate în lumina cunoºtiinþelor ºi 

experienþei clinicianului ºi a probabilitãþii BCV pre-test a pacientului.

  Riscul va fi supraestimat în þãrile cu o mortalitate prin BCV în scãdere ºi subestimat în þãrile în care mortalitatea 
este în creºtere.

  La orice vârstã estimarea de risc este mai micã pentru femei decât pentru bãrbaþi. Acest lucru poate fi înºelãtor, 
având în vedere cã în cele din urmã cel puþin la fel de multe femei ca ºi bãrbaþi mor din cauza BCV. Privi-
rea atentã a diagramelor indicã faptul cã riscul este mai degrabã deplasat la femei, o femeie de 60 de ani 
asemãnându-se cu un bãrbat de 50 de ani în ceea ce priveºte riscul.

O situaþie particularã se referã la populaþia tânãrã cu un 
nivel crescut de factori de risc; un risc absolut scãzut poate 
mas ca un risc relativ foarte crescut necesitând optimiza-
rea stilului de viaþã. Astfel, diagramele riscului relativ au 
fost adãugate diagramelor de risc absolut, pentru a evi-

den   þia faptul cã, la populaþia tânãrã, modificarea stilului 
de via  þã poate reduce substanþial atât riscul relativ, pre-
cum ºi creº terea riscului absolut care apare odatã cu îm-
bã   trâ nir ea (Figura 11).

2.2 Nivelurile de risc

Estimarea riscului CV total este parte a unui continuu. Va-
lorile limitã utilizate pentru a defini riscul crescut sunt în 
parte arbitrare ºi se bazeazã pe nivelurile de risc la care 
be neficiul este evident în studiile clinice. În practica clinicã 
tre buie luate în considerare problemele practice legate 
de asistenþa medicalã ºi sistemele de asigurare locale.

Nu trebuie identificaþi ºi trataþi doar cei cu risc crescut; cei 
cu risc moderat trebuie de asemenea sã primeascã un 
sfat avizat privind modificarea stilului de viaþã iar în une-
le ca zuri va fi nevoie de terapie medicamentoasã pentru 
con tro lul lipidelor plasmatice.

La aceºti subiecþi trebuie sã facem tot ceea ce putem pen-
tru a:

  Preveni creºterea suplimentarã a riscului CV total,
  Creºte conºtientizarea pericolului riscului CV,
  Îmbunãtãþii comunicarea riscului,
  Promova eforturile de prevenþie primarã.

Persoanele cu risc scãzut trebuie ajutate sã-ºi menþinã 
acest status. Astfel, intensitatea mãsurilor de prevenþie tre-
bu ie individualizate la riscul CV total al pacientului.

Având în vedere aceste considerente se pot propune ur-
mã toarele niveluri de risc CV total:

1) Risc foarte crescut

Subiecþii cu oricare dintre urmãtoarele:
  BCV documentatã prin testare invazivã sau non-inva-

zi vã (precum angiografie coronarianã, imagisticã nu-
clea rã, ecocardiografie de stres, plãci carotidiene la 
eco  gra fie), infarct miocardic (IM) anterior, SCA, revas-
cu lari zare coronarianã [intervenþie coronarianã per-
cu  ta nã (PCI), bypass coronarian (CABG)] ºi alte pro-
ce  du ri de revascularizare arterialã, accident vascular 
ce re  bral ischemic, BAP.

  Pacienþii cu diabet zaharat de tip 2, pacienþi cu diabet 
za ha rat de tip 1 ºi afectare de organ þintã (precum 
mi  cro  albuminurie).



54

Capitolul 1: Ghidul ESC/EAS de management al dislipidemiilor

  Pacienþii cu BCR moderatã sau severã [rata filtrãrii glo-
merulare (RFG) <60 mL/min/1,73 m2].

  Un risc SCORE calculat pe 10 ani 10%.

2) Risc crescut

Subiecþii cu oricare dintre urmãtoarele:
  Persoane cu un factor de risc mult crescut precum dis-

lipidemia familialã ºi hipertensiunea severã.
  Un risc SCORE de BCV fatalã pe 10 ani între 5% ºi 10%.

3) Risc moderat

Se considerã cã subiecþii au un risc moderat atunci când 
SCORE pe 10 ani este 1% ºi <5% . Mulþi subiecþi de vârstã 
mijlocie aparþin acestei categorii de risc. Acest risc este 
modulat suplimentar de un istoric familial de BCV prema-
turã, obezitate abdominalã, gradul activitãþii fizice, HDL-C, 
TG, hs-CRP, Lp(a), fibrinogen, homocisteina, apo B ºi clasa 
so cialã.

4) Risc scãzut

Categoria de risc scãzut se aplicã persoanelor cu SCORE 
<1%.

În Tabelul 3 sunt prezentate diverse strategii inter ven þio-
nale în funcþie de riscul CV total ºi nivelul LDL-C.
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3.Evaluarea parametrilor de laborator privind lipidele ºi apolipoproteinele 

Tabelul 4: Recomandãrile pentru evaluarea profilului lipidic necesarã stabilirii riscului CV total

Afecþiunea Clasaa Nivelulb

Evaluarea profilului lipidic este indicatã subiecþilor cu:
Diabet zaharat de tip 2 I C

BCV demonstratã I C

Hipertensiune I C

Fumãtori I C

IMC 30 kg/m2 sau circumferinþa taliei 94 cm (90 cmc) la bãrbaþi, 80 cm la femei I C

Cei cu istoric familial de BCV prematurã I C

Boalã inflamatorie cronicã I C

Boalã cronicã de rinichi I C

Istoric familial de dislipidemie familialã I C

Evaluarea profilului lipidic poate fi luatã în considerare la bãrbaþii >40 ºi femeile >50 de ani IIb C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Pentru bãrbaþii asiatici.
IMC = indicele de masã corporalã; CV = cardiovascular; BCV = boalã cardiovascularã.

Pentru aceste dozãri majoritatea metodelor disponibile comercial sunt bine standardizate. Progresele metodologice pot determina modificari ale valo-
rilor, în special la pacienþii cu niveluri anormal de mari ale lipidelor sau în prezenþa unor proteine care pot interacþiona cu metoda. Progresele recente 
în chimia uscatã au fãcut posibilã analizarea pe loc a lipidelor în practica clinicã. Dintre metodele disponibile, trebuie folosite oricând posibil doar cele 
certificate ºi bine standardizate.

Tabelul 5: Recomandãrile pentru dozãrile lipidice necesare screeningului pentru riscul BCV

Recomandãri Clasaa Nivelulb

CT este recomandat pentru estimarea riscului CV total prin intermediul sistemului SCORE. I C

LDL-C este recomandat ca dozarea lipidicã primarã pentru screening ºi estimarea riscului. I C

TG adaugã informaþii privind riscul ºi este indicatã pentru estimarea riscului. I C

HDL-C este un factor de risc puternic ºi este recomandat pentru estimarea riscului. I C

Non-HDL-C trebuie considerat un marker de risc alternativ, în special în hiperlipemiile combinate, diabet, 
SMet sau BCR. IIa C

Lp(a) trebuie recomandatã în cazuri selecþionate de risc crescut ºi la subiecþii cu istoric familial de BCV 
prematurã. IIa C

Apo B trebuie consideratã marker de risc alternativ, în special în hiperlipemiile combinate, diabet, SMet 
sau BCR. IIa C

Raportul apo B/apo A1 combinã informaþiile de risc ale apo B ºi apo A1 ºi poate fi recomandat ca 
analizã alternativã pentru screening-ul riscului. IIb C

Raportul non-HDL-C/HDL-C poate fi recomandat ca analizã alternativã pentru screening-ul riscului. IIb C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
Apo = apolipoproteinã; BCR = boalã cronicã de rinichi; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat 
lipoproteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); Lp = lipoproteinã; 
SMet = sindrom metabolic; CT = colesterol total; TG = trigliceride.
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Tabelul 6: Recomandãrile pentru dozãrile lipidice necesare caracterizãrii dislipidemiilor înainte de tratament

Recomandãri Clasaa Nivelulb

LDL-C este recomandat ca analiza lipidicã primarã. I C

TG adaugã informaþii la risc ºi este indicatã pentru diagnostic ºi alegerea tratamentului. I C

Se recomandã ca HDL-C sã fie dozat înainte de tratament. I C

Non-HDL-C trebuie recomandat pentru caracterizarea suplimentarã a hiperlipemiilor combinate ºi a 
dislipidemiei din diabet, SMet sau BRC. IIa C

Apo B trebuie recomandatã pentru caracterizarea suplimentarã a hiperlipemiilor combinate ºi a dislipi-
demiei din diabet, SMet sau BRC. IIa C

Lp(a) trebuie recomandatã în cazuri selecþionate de risc crescut ºi la subiecþii cu istoric familial de BCV 
prematurã. IIa C

CT poate fi luat în considerare dar de obicei nu este suficient pentru caracterizarea dislipidemiei înaintea 
iniþierii tratamentului. IIb C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
Apo = apolipoproteinã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipo-
proteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); Lp = lipoproteinã; SMet 
= sindrom metabolic; CT = colesterol total; TG = trigliceride

Tabelul 7: Recomandãrile pentru determinãrile lipidice ca þinte terapeutice în prevenþia BCV

Recomandãri Clasaa Nivelulb

LDL-C este recomandat ca þintã terapeuticã. I A

CT trebuie luat în considerare ca þintã terapeuticã dacã nu sunt disponibile alte dozãri. IIa A

TG trebuie dozate în timpul tratamentului dislipidemiilor cu niveluri mari ale TG. IIa B

Non-HDL-C ar trebui luat în considerare ca þintã secundarã în hiperlipemiile combinate, diabet, SMet 
sau BRC. IIa B

Apo B ar trebui consideratã þintã terapeuticã secundarã. IIa B

HDL-C nu este recomandat ca þintã terapeuticã. III C

Raporturile apo B/apo A1 ºi non-HDL-C/HDL-C nu sunt recomandate ca þinte terapeutice. III C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Referinþe.
Apo = apolipoproteinã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat 
lipo proteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); SMet = sindrom 
metabolic; CT = colesterol total; TG = trigliceride.

4.Þintele terapeutice
Þintele terapeutice ale dislipidemiei se bazeazã în primul 
rând pe rezultatele studiilor clinice. În aproape toate stu-
diile cu hipolipemiante nivelul LDL-C a fost utilizat ca un 
indicator al rãspunsului la tratament. De aceea LDL-C rã-
mâne principala þintã terapeuticã în majoritatea strategii-
lor de management al dislipidemiei.
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Tabelul 8: Recomandãrile pentru valorile-þintã terapeutice ale LDL-C

Recomandãri Clasaa Nivelulb

La pacienþii cu risc CV FOARTE MARE (BCV demonstratã, diabet de tip 2, diabet de tip 1 cu afectare de 
organ þintã, BCR moderatã sau severã sau nivel SCORE 10%) þinta LDL-C este <1,8 mmol/L (sub ~70 
mg/dL) ºi/sau reducere a LDL-C cu 50% atunci când nivelul þintã nu poate fi atins.

I A

La pacienþii cu risc CV MARE (un singur factor de risc mult crescut, nivel SCORE 5 dar <10%) trebuie 
luatã în cosiderare o þintã LDL-C <2,5 mmol/L (sub ~100 mg/dL). IIa A

La subiecþii cu risc MODERAT (nivel SCORE >1 dar <5%) trebuie luatã în considerare o þintã LDL-C <3,0 
mmol/L (sub ~115 mg/dL). IIa C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BCR = boalã cronicã de rinichi; CV = cardiovascular; BCV = boalã cardiovascularã; LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipo-
proteinelor cu densitate joasã).

  Dacã se utilizeazã non-HDL-C, þintele trebuie sã fie <2,6 mmol/L (sub 100 mg/dL) ºi <3,3 mmol/L (sub 130 mg/dL) la cei cu risc CV total foarte înalt 
ºi respectiv înalt (clasa IIa B)

  Dacã apo B este disponibilã, þintele sunt <80 mg/dL ºi <100 mg/dL la cei cu risc CV total foarte înalt ºi respectiv înalt (clasa IIa B).

5. Modificãrile stilului de viaþã pentru 
îmbunãtãþirea profilului lipidelor 
plasmatice
Majoritatea dovezilor care leagã nutriþia de BCV, se bazea-
zã pe studii observaþionale ºi pe investigaþii ale efectelor 
mo di ficãrii dietei asupra valorilor lipidice. Existã dovezi pu-

ter nice care aratã cã factorii dietetici pot influenþa atero-
ge neza direct sau prin intermediul factorilor tradiþionali 
de risc precum nivelul lipidelor, tensiunea arterialã sau 
ni    vel ul glucozei. Influenþa modificãrilor stilului de viaþã ºi a 
ali    men telor funcþionale asupra lipoproteinelor este rezu-
ma tã în Tabelul 9.
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Tabelul 9: Impactul modificãrilor specifice ale stilului de viaþã asupra nivelurilor lipidelor

Magnitudinea 
efectului

Nivelul de 
evidenþã

Modificãrile stilului de viaþã care reduc nivelurile CT ºi LDL-C

Reducerea grãsimilor saturate din alimentaþie +++ A

Reducerea grãsimilor trans din alimentaþie +++ A

Creºterea fibrelor în alimentaþie ++ A

Reducerea colesterolului din alimentaþie ++ B

Consumul de alimente funcþionale îmbogãþite cu fitosteroli +++ A

Reducerea greutãþii corporale excesive + B

Consumul de produse cu proteine din soia + B

Creºterea activitãþii fizice curente + A

Consumul de suplimente de orez cu drojdie roºie + B

Consumul de suplimente cu policosanoli - B

Modificãrile stilului de viaþã care reduc nivelul TG

Rreducerea greutãþii corporale excesive +++ A

Reducerea aportului de alcool +++ A

Reducerea aportului de mono- ºi dizaharide +++ A

Creºterea activitãþii fizice curente ++ A

Reducerea cantitãþii totale de carbohidraþi din alimentaþie ++ A

Consumul de suplimente cu grãsimi polinesaturate n-3 ++ A

Înlocuirea grãsimilor saturate cu grãsimi mono- sau polinesaturate + B

Modificãrile stilului de viaþã care cresc nivelul HDL-C

Reducerea grãsimilor trans din alimentaþie +++ A

Creºterea activitãþii fizice curente +++ A

Reducerea greutãþii corporale excesive ++ A

Reducerea carbohidraþilor din alimentaþie ºi înlocuirea lor cu grãsimi nesaturate ++ A

Consumul moderat de alcool ++ B

Dintre alimentele cu conþinut crescut de carbohidraþi se recomandã consumul celor cu 
indice glicemic redus ºi conþinut crescut de fibre + C

Întreruperea fumatului + B

Reducerea aportului de mono- ºi dizaharide + C

+++ = consens general privind efectele asupra nivelurilor lipidelor.
++ = efecte mai puþin pronunþate asupra nivelurilor lipidelor; majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea eficacitãþii.
+ = dovezi contradictorii; eficacitatea este mai puþin bine stabilitã prin dovezi/opinii.
- = ineficace ºi/sau incertitudini privind siguranþa.
HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã); 
LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); 
TG = trigliceride.
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Controlul greutãþii corporale reprezintã una din cele mai 
mari probleme ale societãþii occidentale. Scãderea mode-
ratã în greutate ºi exerciþiile fizice regulate de intensitate 
mo deratã sunt foarte eficace în prevenirea diabetului za-
ha rat de tip 2 ºi în ameliorarea tuturor anomaliilor me ta-

bolice ºi a factorilor de risc CV grupaþi împreunã cu re zis-
tenþa la insulinã ºi adesea asociaþi cu adipozitatea abdo-
mi nalã. Activitatea fizicã trebuie încurajatã, recomandân-
du-se excerciþii fizice regulate cu durata de cel puþin 30 
min/zi, în fiecare zi.

Tabelul 10: Definiþia obezitãþii de tip central

Circumferinþa taliei

Caucazieni (europoizi) Bãrbaþi 94 cm; femei 80 cm

Sud-asiatici, chinezi, japonezi Bãrbaþi 90 cm; femei 80 cm

Nativi din America centralã ºi de sud Pânã la apariþia unor date specifice utilizaþi recomandãrile 
pentru sud-asiatici 

Africani sub-saharieni Pânã la apariþia unor date specifice utilizaþi recomandãrile 
pentru europeni

Populaþii est-mediteraneene ºi din Orientul apropiat (arabi) Pânã la apariþia unor date specifice utilizaþi recomandãrile 
pentru europeni

Tabelul 11: Recomandãrile de dietã pentru scãderea CT ºi a LDL-C

De preferat Utilizate cu moderaþie Doar ocazional, în cantitãþi 
limitate

Cereale Cereale integrale Pâine rafinatã, orez ºi paste, 
biscuiþi, fulgi de porumb

Produse de patiserie, brioºe, 
plãcintã, croissante

Zarzavaturi Zarzavaturi crude sau gãtite Zarzavaturi preparate cu unt sau 
smântânã

Legume Toate (inclusiv soia ºi protei-
ne din soia)

Fructe Fructe proaspete sau con-
gelate

Fructe uscate, jeleu, gem, fructe 
conservate, ºerbet, îngheþatã 
pe bãþ

Dulciuri ºi îndulcitori Îndulcitori non-calorici Zaharozã, miere, fructozã, 
glucozã, ciocolatã, bomboane Prãjituri, îngheþatã

Carne ºi peºte Peºte slab sau gras, pãsãri 
fãrã piele

Carne slabã de vacã, miel, porc 
sau viþel, fructe de mare, scoici

Cârnaþi, salam, bacon, coaste, 
cremwurºti, organe

Produse lactate ºi ouã Lapte ºi iaurt degresat, albuº
Lapte semidegresat, brânzã ºi 
alte lactate cu conþinut redus de 
grãsimi

Brânzã obiºnuitã, smântânã, 
gãlbenuº, lapte sau iaurt integral

Grãsimi pentru gãtit 
ºi sosuri

Oþet, ketchup, muºtar, sosuri 
fãrã grãsime

Uleiuri vegetale, margarine moi, 
sosuri de salatã, maionezã

Unt, margarinã solidã, grãsimi 
trans, ulei de palmier sau co-
cos; unturã, slãninã, sosuri cu 
gãlbenuº

Nuci/seminþe Toate Nuci de cocos

Procedee culinare Pe grãtar, fiert, la abur Prãjire în timp foarte redus (stir-
frying), gãtire la cuptor Prãjit

LDL-C = LDL colesterol; CT = colesterol total.
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Tabelul 12: Rezumatul modificãrilor stilului de viaþã ºi alegerii alimentelor sãnãtoase pentru
managementul riscului cardiovascular total

  Recomandãrile dietetice trebuie sã þinã cont întotdeauna de obiceiurile alimentare locale; totuºi, trebuie promovat interesul 
pentru alimentele sãnãtoase din alte culturi.

  Trebuie consumatã o largã varietate de alimente. Aportul energetic trebuie ajustat pentru a preveni supraponderabilitatea ºi 
obezitatea.

  Trebuie încurajat consumul de fructe, zarzavaturi, legume, nuci, cereale ºi pâine integralã, peºte (în special gras).

  Grãsimile saturate trebuie înlocuite cu alimentele de mai sus ºi cu grãsimi mononesaturate ºi polinesaturate din surse vegetale 
pentru a reduce aportul energetic provenit din grãsimi totale la <35% din totalul energetic, cel din grãsimi saturate la <7% din 
totalul energetic, cel din grãsimi trans la <1% din totalul energetic ºi colesterolul din dieta la <300 mg/zi.

  Aportul de sare trebuie redus sub 5 g/zi prin evitarea sãrii de masã ºi limitarea folosirii sãrii la gãtit precum ºi prin folosirea de 
alimente proaspete sau congelate fãrã sare; multe alimente procesate, inclusiv pâinea, sunt bogate în sare.

  Pentru cei care consumã bãuturi alcoolice, se recomandã moderaþia (<10-20 g/zi pentru femei ºi <20-30 g/zi pentru bãrbaþi) 
iar pacienþii cu hipertrigliceridemie (HTG) trebuie sã întrerupã consumul.

  Aportul de bãuturi ºi alimente la care s-a adãugat zahãr, în special bãuturile rãcoritoare, trebuie limitat, în special la pacienþii 
cu HTG.

  Activitatea fizicã trebuie încurajatã, þintindu-se exerciþii fizice regulate cu durata de minim 30 minute/zi, în fiecare zi.

  Utilizarea ºi expunerea la tutun trebuie evitatã.

Toate persoanele trebuie sã primeascã sfaturi privind mo-
dificãrile stilului de viaþã care duc la scãderea riscului CV. 
Subiecþii cu risc crescut, în special cei cu dislipidemie, tre-
buie, în mãsura posibilului, sã primeascã recomandãri ali-
mentare specializate.

Pentru ameliorarea dislipidemiilor au fost create strategii 
nutriþionale inovatoare; ele se bazeazã fie pe înlocuirea 
unor componente alimentare “cu risc”, fie prin încurajarea 
consumului anumitor alimente funcþionale “sãnãtoase” 
ºi/sau suplimente alimentare; aceste aºa-numite nutrace-
utice pot fi utilizate fie ca alternative, fie în plus la agenþii 
medicamentoºi hipolipemianþi.

Fundamentarea efectelor medicale relevante pentru fie-
care aliment trebuie sã se bazeze pe rezultate provenind 
din studii intervenþionale pe oameni, rezultate care sã 
con firme presupusele acþiuni.

În general, nu existã dovezi pentru alimentele funcþionale; 
principalul obstacol este absenþa studiilor intervenþionale 
bazate pe dietã de duratã suficientã pentru a fi relevante 
evoluþiei naturale a dislipidemiei ºi BCV.

6. Medicamentele utilizate pentru 
tratamentul hipercolesterolemiei
Dislipidemia secundarã poate avea diferite cauze; înain-
tea iniþierii tratamentului trebuie luatã în considerare posi-
bilitatea ca hipercolesterolemia sã fie secundarã (Tabelul 
13). Statinele reduc substanþial CT si LDL-C, dar ºi morbidi-
tatea ºi mortalitatea CV atât în cadrul prevenþiei primare, 
cât ºi în cadrul prevenþiei secundare. Statinele trebuie sã 
fie medicamentele de elecþie în tratamentul hipercoleste-
rolemiei.

Tabelul 13: Exemple de cauze secundare de hipercolesterolemie

  Hipotiroidie   Anorexie nervoasã

  Sindrom nefrotic   Agenþi imunosupresori

  Sarcinã   Corticosteroizi

  Sindrom Cushing

Strategii generale:
  Evaluarea riscului CV total al subiectului 
  Implicarea pacientului în deciziile privind manage-

mentul riscului CV 
  Identificarea valorii-þintã a LDL-C pentru nivelul respec-

tiv de risc
  Calcularea reducerii procentuale a LDL-C necesarã 

pen tru obþinerea acestui obiectiv

  Alegerea unei statine care, în medie, poate asigura 
aceas tã reducere 

  Deoarece rãspunsul la terapia cu statine este variabil, 
creºterea dozei pentru obþinerea valorii-þintã este obli-
gatorie 

  Dacã statina nu poate determina atingerea obiectivu-
lui, se iau în considerare combinaþiile medicamentoa-
se.
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7. O abordare practicã pentru a ajunge 
la valorile þintã ale LDL-C
Abordarea propusã necesitã estimarea distanþei faþã de 
þintã, lucru care poate fi uºor obþinut prin folosirea Tabe-
lu lui 14. Odatã sta bilit obiectivul, poate fi determinat efec-

tul mediu al utili zã rii statinelor, precum ºi individualizarea 
agentului farma co logic ce poate duce la atingerea þin tei. 
Trebuie luatã în considerare intoleranþa la statine, condi-
þiile clini ce ale pa ci entului ºi interacþiunile posibile cu me-
di ca þia con co mi tentã. 

Tabelul 14: Reducerea procentualã a LDL-C necesitã atingerea unor þinte, în funcþie de valoarea de pornire

LDL-C de pornire

 Mmol/L ~mg/dl

% de reducere pentru atingerea LDL-C þintã

<1,8 mmol/L
(~70 mg/dL)

<2,5 mmol/L
(~100 mg/dL)

<3 mmol/L
(~115 mg/dL)

>6,2 >240 >70 >60 >55

5,2-6,2 200-240 65-70 50-60 40-55

4,4-5,2 170-200 60-65 40-50 30-45

3,9-4,4 150-170 55-60 35-40 25-30

3,4-3,9 130-150 45-55 25-35 10-25

2,9-3,4 110-130 35-45 10-25 <10

2,3-2,9 90-110 22-35 <10 -

1,8-2,3 70-90 <22 - -



Secþiunea III: Managementul dislipidemiilor 

63

Tabelul 15: Recomandãri pentru tratamentul farmacologic al hipercolesterolemiei

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Prescrierea statinei pânã la doza maximã recomandatã sau doza maximã toleratã pentru obþinerea 
nivelului-þintã I A

În cazul intoleranþei la statine, trebuie luate în considerare rãºinile chelatoare de acizi biliari sau 
acidul nicotinic IIa B

Un inbibitor al absorbþiei colesterolului, în monoterapie sau în terapie combinatã cu rãºinile 
chelatoare de acizi biliari sau acidul nicotinic, poate fi de asemenea luat în considerare în caz de 
intoleranþã la statine

IIb C

Dacã nu se obþine nivelul-þintã, poate fi luatã în considerare combinaþia unei statine cu un inhibitor 
al absorbþiei colesterolului sau o rãºinã chelatoare de acizi biliari sau acid nicotinic IIb C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

8.Medicamentele utilizate pentru 
tratamentul hipertrigliceridemiei
Hipertrigliceridemia este de asemenea consideratã un 
factor de risc pentru BCV. Înaintea iniþierii terapiei, trebuie 
luate în considerare cauze secundare.

Tabelul 16: Cauze posibile de HTG

  Predispoziþie geneticã

  Obezitate

  Diabet zaharat tip 2

  Consum de alcool

  Dietã bogatã în glucide simple

  Boalã renalã

  Hipotiroidie

  Sarcinã (fiziologic concetraþia de TG se dubleazã în timpul trimestrului al treilea)

  Afecþiuni autoimune, precum paraproteinemii sau LES

  Numeroase medicamente, incluzând:
 Corticosteroizi
 Estrogeni, în special cei administraþi oral
 Tamoxifen
 Antihipertensive: blocante -adrenergice (cu excepþia carvedilol), tiazide
 Isotretinoinã
 Rãºini chelatoare de acizi biliari
 Ciclosporinã
 Regimuri antiretrovirale (inhibitori de proteaze)
 Medicamente antipsihotice: fenotiazine, antipsihotice de generaþia a doua

HTG = hipertrigliceridemie; LES = lupus eritematos sistemic; TG = trigliceride
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Tabelul 17: Recomandãri pentru tratamentul farmacologic al HTG

Recomandãri Clasaa Nivelulb

La subiecþii cu risc CV total crescut având TG >2,3 mmol/L (mai mult de ~200 mg/dl) care nu poate 
fi scãzut prin mãsuri de schimbare a stilului de viaþã, tratamentul HTG se va face cu urmãtoarele 
medicamente:

se recomandã: fibraþii I B

ar trebui considerat: niacina IIa B

   niacinã + laropiprant IIa C

   acizi graºi n-3 IIa B

   statinã + acid nicotinic* IIa A

   statinã + fibrat* IIa C

poate fi consideratã: combinaþii cu acizi graºi n-3† IIb B

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
* Dovezi privind efectul hipolipemiant suplimentar, comparativ cu monoterapia
† Dovezile privind prevenþia BCV utilizând terapia combinatã sunt în general limitate
BCV = boalã cardiovascularã; HTG = hipertrigliceridemie

9. Medicamentele care influenþeazã 
lipoproteinele cu densitate înaltã (HDL)
Deoarece nivelurile scãzute de HDL-C constituie un fac-
tor predictiv puternic, independent ºi invers al riscului de 

apariþie prematurã a aterosclerozei ºi BCV, creºterea HDL-
C poate fi consideratã ca þintã secundarã ºi opþionalã la 
pacienþii cu dislipidemii.

Tabelul 18: Recomandãri dacã se ia în considerare tratamentul HDL-C scãzut

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Niacina este în prezent medicamentul cel mai eficient pentru creºterea HDL-C ºi trebuie luat în con-
siderare. IIa A

Statinele ºi fibraþii cresc HDL-C în mãsurã similarã ºi aceste medicamente pot fi luate în considerare. IIb B

Eficacitatea fibraþilor pentru creºterea HDL-C poate fi atenuatã la persoanele cu diabet zaharat tip 2. IIb B

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã)

Dislipidemiile mixte se întâlnesc deseori în practica medi-
c a lã fiind astfel importantã utilizarea terapiei combinate 
pen tru controlul acestora (Tabelul 19).

Tabelul 19: Rezumatul eficacitãþii combinaþiilor medicamentoase pentru managementul dislipidemiilor mixte

  În dislipidemia mixtã, pe lângã scãderea LDL-C cu ajutorul unei statine mai poate fi obþinutã ºi scãderea TG cât ºi creºterea 
HDL-C. De aceea combinarea unei statine cu niacina poate fi luatã în considerare, dar efectul advers (de tip înroºire a feþei) 
poate influenþa complianþa.

  Combinaþia statinelor cu fibraþii poate fi de asemenea luatã în considerare, cu monitorizarea miopatiei, dar combinaþia cu 
gemfibrozil trebuie evitatã.

  Dacã TG nu sunt controlate cu statine sau fibraþi, prescrierea acizilor graºi n-3 poate fi luatã în considerare pentru scãderea 
suplimentarã a TG, iar aceste combinaþii sunt sigure ºi bine tolerate.

HDL-C = colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã; LDL-C = colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã; TG = trigliceride
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10. Managementul dislipidemiilor in diferite contexte clinice

Tabelul 20: Criteriile de diagnostic pentru diagnosticul clinic al HeFH conform MedPed ºi OMS

Criteriile Scorul

Antecedentele familiale

Rudã de gradul întâi cu BC prematurã* ºi/sau rudã de gradul întâi cu 
LDL-C > percentila 95 1

Rudã de gradul întâi cu Tx ºi/sau copii <18 ani cu LDL-C >percentila 95 2

Antecedente clinice
Pacientul are BC prematurã* 2

Pacientul are boalã cerebrovascularã/vascularã perifericã prematurã 1

Examenul clinic
Tx 6

Arc cornean sub vârsta de 45 de ani 4

LDL-C

>8,5 mmol/l (peste ~330 mg/dl) 8

6,5-8,4 mmol/l (~250-329 mg/dl) 5

5,0-6,4 mmol/l (~190-249 mg/dl) 3

4,0-4,9 mmol/l (~155-189 mg/dl) 1

FH certã Scor >8

FH probabilã Scor 6-8

FH posibilã Scor 3-5

Fãrã diagnostic Scor <3

* BC sau BCV prematurã: bãrbaþi sub 55 ani, femei sub 60 ani.

BC = boalã coronarianã; FH = familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemie familialã); HeFH = hipercolesterolemie familialã heterozigotã; LDL-C 
= low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã); Tx = xantoame tendinoase; OMS = Organizaþia Mondialã a 
Sãnãtãþii.

10.1 Dislipidemii familiale

Nivelurile lipidelor plasmatice sunt, într-o foarte mare mã-
surã determinate de factori genetici. În formele extre me, 
acestea se manifestã prin hiperlipidemie fa mi lialã. Când se 

suspecteazã o formã geneticã este recomandatã îndru-
marea spre o clinicã de specia litate. Cea mai severã formã 
de dislipidemie familialã este hipercolesterolemia familialã 
(FH), criteriile de diag nostic ºi tratament fiind prezentate 
în Tabelele 20 ºi 21.
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Tabelul 21: Recomandãri pentru identificarea ºi tratamentul pacienþilor cu HeFH

Recomandãri Clasaa Nivelulb

FH este suspectatã la pacienþii cu BCV cu vârsta <50 de ani la bãrbaþi sau <60 de ani la femei, la 
subiecþii cu rude cu BCV prematurã sau la subiecþii cu FH cunoscutã în familie. I C

Este recomandatã confirmarea diagnosticului prin criterii clinice sau ori de câte ori resursele sunt 
disponibile prin analiza ADN. I C

Screening-ul familial este indicat atunci când este diagnosticat un pacient cu HeFH; dacã sunt dispo-
nibile resurse se recomandã efectuarea acestuia sub forma unui screening în cascadã. I C

În HeFH se recomandã statine în dozã mare ºi, ori de câte ori este necesar, în combinaþie cu inhibito-
rii absorbþiei colesterolului ºi/sau o rãºinã chelatoare de acizi biliari. I C

În cazul copiilor pãrinþilor cu FH se recomandã ca aceºtia:
  sã fie diagnosticaþi cât mai curând posibil
  sã fie educaþi pentru adoptarea unei diete adecvate
  sã primeascã tratament farmacologic în ultima parte a copilãriei sau în adolescenþã.

I C

Copiii cu HoFH necesitã atenþie specialã deja din primul an de viaþã. I C

Tratamentul are ca obiectiv obþinerea valorilor-þintã ale LDL-C la subiecþii cu risc înalt (<2,5 mmol/l, 
sub ~100 mg/dl) sau în prezenþa BCV la subiecþii cu risc foarte crescut (<1,8 mmol/l, sub ~70 mg/
dl). Dacã valorile-þintã nu se pot obþine, trebuie luatã în considerare scãderea maximã a LDL-C utili-
zând combinaþiile medicamentoase adecvate în dozele tolerate.

IIa C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BCV = boala cardiovascularã; FH = familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemia familialã); HeFH = 
heterozygous familial hypercholesterolaemia (hipercolesterolemia familialã heterozigotã); HoFH = homozygous familial hypercholesterolaemia (hiperco-
lesterolemia familialã homozigotã); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).

Managementul HeFH nu presupune doar consiliere pri-
vind un stil de viaþã sãnãtos ºi prescrierea medicamente-
lor hipolipemiante, ci implicã deasemenea asigurarea cã 
pacienþii au acces prompt la investigaþiile pentru detecta-
rea prezenþei bolii aterotrombotice semnificative.

10.2 Femeile

Tratamentul hipolipemiant se adreseazã în aceeaºi mãsu-
rã bãrbaþilor ºi femeilor.

Tabelul 22: Managementul dislipidemiei la femei

  Tratamentul cu statine este recomandat pentru prevenþia primarã a BC la femeile cu risc crescut.

  Statinele sunt recomandate pentru prevenþia secundarã la femei cu aceleaºi indicaþii ºi valori-þintã ca la bãrbaþi.

  Medicamentele hipolipemiante nu trebuie administrate dacã se planificã o sarcinã, în timpul sarcinii sau în timpul perioadei de 
alãptare.

BC = boalã coronarianã.

10.3 Vârstnicii

Persoanele vârstnice sunt un grup cu risc CV crescut, care 
pot beneficia în mod semnificativ de terapie hipolipemian-
tã pentru reducerea morbiditãþii ºi mortalitãþii cardiovascu-
lare.
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Tabelul 23. Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei la vârstnici

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Tratamentul cu statine este recomandat la pacienþii vârstnici cu BCV cunoscutã în aceeaºi manierã ca la 
pacienþii tineri. I B

Deoarece persoanele vârstnice au frecvent comorbiditãþi ºi farmacocineticã modificatã, se recomandã 
iniþierea medicaþiei hipolipemiante în dozã micã ºi apoi creºterea dozelor cu precauþie pentru obþinerea 
nivelurilor-þintã ale lipidelor care sunt aceleaºi ca ºi la subiecþii tineri.

I C

Terapia cu statine poate fi consideratã la subiecþii vârstnici fãrã BCV, în special în prezenþa a cel puþin 
unui alt factor de risc CV în afara vârstei. IIb B

a = Clasa de recomandare.
b = Nivelul de evidenþã.
CV = cardiovascular; BCV = boala cardiovascularã.

10.4 Sindromul metabolic ºi diabetul zaharat

Persoanele cu sindrom metabolic ºi în special cei care au 
diabet zaharat de tip 2 au un risc de BCV mai mare de-

cât populaþia generalã. Profilul lipidic anormal precede cu 
mulþi ani diabetul zaharat de tip 2 ºi este frecvent la cei 
cu obezitate centralã, sindrom metabolic ºi diabet zaharat 
tip 2. 

Tabelul 24: Rezumatul dislipidemiei în SMet ºi în diabetul zaharat tip 2

  Dislipidemia din SMet reprezintã un grup de anomalii ale lipidelor ºi lipoproteinelor, incluzând creºterea TG bazale ºi 
postprandiale, a apo B

1
 ºi a LDL mici ºi dense, precum ºi scãderea HDL-C ºi a apoA1.

  Non-HDL-C sau apo B sunt markeri-surogat utili pentru identificarea TRL ºi sunt obiective secundare ale tratamentului.
Non-HDL-C <3,3 mmol/l (sub ~130 mg/dl) sau apo B <100 mg/dl sunt þinte de dorit.

  Circumferinþa abdominalã crescutã ºi TG crescute par sã fie un instrument simplu de identificare a subiecþilor cu risc crescut 
de SMet.

  Dislipidemia aterogenã este un factor de risc major pentru BCV la persoanele cu diabet zaharat tip 2.

apo = apolipoproteinã; BCV = boalã cardiovascularã; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã); 
LDL = low-density lipoprotein (lipoproteine cu densitate joasã); SMet = sindrom metabolic; TG = trigliceride; TRL = trigyceride-rich lipoproteins (lipopro-
teine bogate în trigliceride).

Tabelul 25: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei în diabetul zaharat

Recomandãri Clasaa Nivelulb

La toþi pacienþii cu diabet zaharat tip 1 ºi în prezenþa microalbuminuriei ºi a bolii renale, scãderea LDL-C 
(minimum 30%) cu ajutorul statinelor ca primã opþiune terapeuticã (eventual combinaþii medicamentoa-
se) este recomandatã indiferent de concentraþia iniþialã a LDL-C.

I C

La pacienþii cu diabet zaharat tip 2 ºi BCV sau BRC ºi la cei fãrã BCV care au vârsta peste 40 de ani ºi 
unul sau mai mulþi alþi factori de risc pentru BCV sau markeri de afectare de organ þintã, valoarea-þintã 
recomandatã pentru LDL-C este <1,8 mmol/l (sub ~70 mg/dl), iar valoarea-þintã secundarã pentru non-
HDL-C este <2,6 mmol/l (sub ~100 mg/dl) ºi pentru apo B este <80 mg/dl.

I B

La toate persoanele cu diabet zaharat tip 2, LDL-C <2,5 mmol/l (sub ~100 mg/dl) este þinta principalã. 
Non-HDL-C <3,3 mmol/l (130 mg/dl) ºi apo B <100 mg/dl sunt þinte secundare. I B

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
apo = apolipoproteinã; BRC = boalã renalã cronicã; BCV = boalã cardiovascularã; LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipopro-
teinelor cu densitate joasã).
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10. 5 Insuficienþa cardiacã ºi valvulopatiile

Deºi existã unele studii care aratã cã scãderea colesterolu-
lui cu statine poate reduce incidenþa insuficienþei cardia-
ce la pacienþii cu boalã coronarianã, nu existã beneficii la 
pacienþii cu IC sau valvulopatii constituite.

Tabelul 26: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei în IC sau valvulopatii

Recomandãri Clasaa Nivelulb

AGPN n-3, 1 g/zi pot fi luaþi în considerare pentru asociere la tratamentul optim la pacienþii cu IC (clasa 
II-IV NYHA). IIb B

Terapia hipocolesterolemiantã cu statine nu este indicatã la pacienþii cu IC moderatã ºi severã (clasa 
NYHA III-IV). III A

Tratamentul hipolipemiant nu este indicat la pacienþii cu valvulopatie fãrã BC. III B

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BC = boalã coronarianã; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York Heart Association; AGPN = acid gras polinesaturat.

10.6 Boli autoimune

Bolile autoimune sunt caracterizate de aterosclerozã ac ce-
leratã ºi în consecinþã de un risc mai crescut de mortalitate 
ºi morbiditate CV în comparaþie cu populaþia generalã.

Tabelul 27: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei în afecþiunile autoimune

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Pânã în prezent nu existã indicaþii pentru administrarea preventivã a medicamentelor hipolipemiante 
doar pe baza prezenþei afecþiunilor autoimune. III C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

10.7 Boala renalã

Scãderea RFG este asociatã cu o creºtere a riscului CV 
in dependent de alþi factori de risc. Dislipidemia din boala 
cro nicã de rinichi cuprinde creºterea tipicã a TG ºi scã de-
rea HDL-C în timp ce modificarea colesterolului total ºi a 
LDL-C sunt mai rar întâlnite.
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Tabelul 28: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante la pacienþii cu BRC moderatã ºi severã
(stadiile 2-4, RFG 15-89 ml/min/1,73 m2)

Recomandãri Clasaa Nivelulb

BRC este recunoscutã drept un echivalent de risc pentru BC; la aceºti pacienþi scãderea LDL-C este 
recomandatã drept þinta terapeuticã principalã I A

Scãderea LDL-C reduce riscul de BCV la subiecþii cu BRC ºi trebuie luatã în considerare. IIa B

Statinele trebuie luate în considerare pentru încetinirea ratei de scãdere a funcþiei renale ºi, astfel, pentru 
a proteja împotriva apariþiei ESRD care necesitã dializã. IIa C

Deoarece statinele au un efect benefic asupra proteinuriei patologice (>300 mg/zi), acestea trebuie 
luate în considerare la pacienþii cu BRC stadiul 2-4. IIa B

În BRC moderatã ºi severã statina în monoterapie sau în terapie combinatã cu alte medicamente trebuie 
luatã în considerare pentru obþinerea LDL-C <1,8 mmol/l (sub ~70 mg/dl). IIa C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã
BC = boalã coronarianã; BRC = boalã renalã cronicã; ESRD = end-stage renal disease (boalã renalã în stadiul terminal); RFG = rata filtrãrii glomerulare; 
LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).

10.8 Pacienþii cu transplant

Anomaliile lipidice sunt des întâlnite la pacienþii cu trans-
plant de organ, aceºti pacienþi fiind predispuºi la dezvol-
tarea atât a bolii aterosclerotice cât ºi a vasculopatiei ar-
teriale post-transplant, urmate de evenimente vasculare 
majore. 

Tabelul 29: Recomandãri pentru tratamentul dislipidemiei la pacienþii cu transplant

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Strategiile de management al riscului CV total constituie o prioritate la pacienþii cu transplant. I C

Statinele trebuie luate în considerare ca agenþi de linia întâi la pacienþii cu transplant. Terapia trebuie 
iniþiatã cu doze mici, cu creºterea atentã a dozelor ºi cu precauþie în privinþa potenþialului de interacþiuni 
medicamentoase, în special la cei trataþi cu ciclosporinã.

IIa B

La pacienþii cu intoleranþã la statine sau la cei cu dislipidemii semnificative ºi risc rezidual înalt în pofida 
dozei de statinã maxim tolerate, poate fi luatã în considerare terapia alternativã sau suplimentarã cu 
ezetimib la pacienþii la care anomalia principalã este LDL-C crescut; fibraþi sau niacinã la pacienþii la care 
anomalia principalã este hipertrigliceridemia ºi/sau HDL-C scãzut.

IIb C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
CV = cardiovascular; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã); LDL-C = low-density lipoprotein-
cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor cu densitate joasã).

10.9 Boala arterialã perifericã

Pacienþii cu BAP au un risc crescut de a dezvolta un eve-
niment coronarian, iar prezenþa bolii arteriale periferice 
reprezintã un factor indepedent de risc crescut de infarct 
miocardic ºi moarte CV. BAP este o echivalenþã de risc a 
BC de aceea trebuie implementate strategiile terapeutice 
de prevenþie secundarã.
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Tabelul 30: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante la pacienþii cu BAP

Recomandãri Clasaa Nivelulb

BAP este o afecþiune cu risc crescut ºi la aceºti pacienþi se recomandã terapia hipolipemiantã (în principal 
statine). I A

Terapia cu statine este recomandatã pentru reducerea progresiei aterosclerozei carotidiene. I A

Terapia cu statine este recomandatã pentru prevenirea progresiei anevrismului de aortã. I C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BAP = boalã arterialã perifericã.

10.10 Accidentul vascular cerebral

Relaþia dintre dislipidemie ºi evenimentele aterotrombo-
tice, inclusiv accidentul vascular cerebral ischemic ºi acci-
dentul ischemic tranzitor, este bine cunoscutã. Terapia 
hi po lipemiantã a demonstrat un beneficiu în reducerea 
incidenþei accidentului cerebral non-hemoragic ºi a re-
curenþei acestuia. 

Tabelul 31: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante pentru prevenþia primarã ºi secundarã
a accidentului vascular cerebral

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Terapia cu statine pentru obþinerea þintelor terapeutice stabilite este recomandatã la pacienþii cu risc total 
crescut. I A

Terapia cu statine este recomandatã la pacienþii cu alte manifestãri ale BCV. I A

Terapia cu statine este recomandatã la pacienþii cu antecedente de accident ischemic non-cardioembolic 
sau AIT. I A

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
BCV = boalã cardiovascularã; AIT = accident ischemic tranzitor.

10.11 Pacienþii cu HIV

Tratamentul înalt activ antiretroviral cauzeazã creºterea 
LDL-C ºi a TG dublând astfel riscul BCV la pacienþii infectaþi 
cu virusul HIV comparativ cu persoanele HIV-negative.

Nu existã date asupra efectului statinelor, ezetimibei, ni-
acinei sau a fibraþilor asupra evenimentelor CV la pa cienþii 
HIV-pozitivi cu dislipidemie.

Tabelul 32: Recomandãri privind medicamentele hipolipemiante la pacienþii cu infecþie HIV

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Terapia hipolipemiantã, în principal statine, trebuie avutã în vedere la pacienþii infectaþi HIV cu dislipide-
mie pentru a obþine valoarea-þintã a LDL-C definitã pentru subiecþii cu nivel înalt de risc. IIa C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
HIV = human immunodeficiency virus (virusul imunodeficienþei umane); LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol asociat lipoproteinelor 
cu densitate joasã).
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11. Monitorizarea lipidelor ºi a enzimelor la pacienþii aflaþi sub terapie 
hipolipemiantã

Tabelul 33: Rezumatul recomandãrilor pentru monitorizarea lipidelor ºi enzimelor
la pacienþii trataþi cu terapie hipolipemiantã

Determinarea lipidelor

Care este frecvenþa determinãrii lipidelor?
  Înainte de iniþierea terapiei hipolipemiante trebuie sã se efectueze minimum douã determinãri, la interval de 1-12 sãptãmâni, 
cu excepþia situaþiei în care este indicatã iniþierea promptã a tratamentului medicamentos, cum ar fi în SCA.

Care este frecvenþa determinãrii lipidelor dupã iniþierea terapiei hipolipemiante?
  8 (± 4) sãptãmâni dupã iniþierea terapiei medicamentoase
  8 (± 4) sãptãmâni dupã ajustãrile terapiei medicamentoase pânã la atingerea intervalului þintã

Care este frecvenþa determinãrii colesterolului sau lipidelor dupã ce pacientul obþine valoarea þintã sau optimã a coles-
terolului?

  Anual (cu excepþia situaþiilor în care existã probleme de aderenþã sau alt motiv specific pentru analize mai frecvente).

Monitorizarea enzimelor hepatice ºi musculare

Care este frecvenþa determinãrii de rutinã a enzimelor hepatice (ALT) la pacienþii trataþi cu terapie hipolipemiantã?
  Înainte de iniþierea tratamentului.
  La 8 sãptãmâni dupã iniþierea terapiei medicamentoase sau dupã orice creºtere a dozei
  Ulterior, anual dacã nivelul enzimelor hepatice este <3 x LSN

Cum se procedeazã în cazul în care nivelul enzimelor hepatice creºte la un pacient tratat cu terapie hipolipemiantã?
Dacã valoarea este <3 x LSN

  Continuarea terapiei
  Determinarea nivelului enzimelor hepatice dupã 4-6 sãptãmâni

Dacã valoarea creºte 3 x LSN
  Se opreºte administrarea statinelor sau se reduce doza, se verificã din nou nivelul enzimelor hepatice în interval de 4-6 
sãptãmâni

  Se poate reiniþia cu precauþie terapia dupã revenirea la valori normale a ALT

Care este frecvenþa determinãrii CK la pacienþii trataþi cu terapie hipolipemiantã?
Pre-tratament

  Înainte de iniþierea tratamentului.
  Dacã nivelul iniþial al CK >5xLSN, nu se iniþiazã terapia medicamentoasã; se verificã din nou nivelul CK.

Monitorizare
  Monitorizarea de rutinã a CK nu este necesarã
  Se determinã CK dacã pacientul dezvoltã mialgie

Se recomandã mai multã atenþie în ceea ce priveºte miopatia ºi creºterea nivelului CK la pacienþii cu risc cum ar fi: pacienþi vârst-
nici, terapie concomitentã cu risc de interacþiuni, medicaþie multiplã, hepatopatie sau boalã renalã.

Cum se procedeazã în cazul în care nivelul CK creºte la un pacient tratat cu terapie hipolipemiantã?
Dacã valoarea >5xLSN

  Oprirea terapiei, verificarea funcþiei renale ºi monitorizarea CK la fiecare 2 sãptãmâni
  Se are în vedere creºterea tranzitorie a nivelului CK din alte cauze, cum ar fi activitate intensã muscularã.
  Se au în vedere cauze secundare de miopatie în cazul în care CK rãmâne crescut. 

Dacã valoarea 5xLSN
  Dacã nu existã simptome musculare, se continuã administrarea statinei (pacienþii trebuie avertizaþi cu privire la raportarea 
simptomatologiei; se au în vedere determinãri ulterioare ale CK)

  Dacã existã simptome musculare, se monitorizeazã regulat simptomatologia ºi nivelul CK

ALT = alanin aminotransferazã; CK = creatin fosfokinazã; LSN = limita superioarã a normalului; SCA = sindrom coronarian acut.
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12. Modalitãþi de creºtere a aderenþei la schimbarea stilului de viaþã ºi a complianþei 
la terapia medicamentoasã

Tabelul 34: Idei practice pentru a stimula aderenþa la modificãrile stilului de viaþã

  Dezvoltarea unui parteneriat viabil cu pacientul 

  Asigurarea înþelegerii de cãtre pacient a modului în care stilul de viaþã influenþeazã boala cardiovascularã ºi utilizarea acestei 
înþelegeri pentru a obþine angajamentul faþã de modificarea comportamentului nesãnãtos

  Explorarea potenþialelor obstacole faþã de aplicarea schimbãrii

  Crearea împreunã cu pacientul a unui plan privind modificãrile stilului de viaþã care este realist ºi încurajator

  Încurajarea eforturilor pacientului în direcþia schimbãrii 

  Implicarea altor experþi în cazurile în care este necesar ºi posibil

  Planificarea unui program de vizite de urmãrire a evoluþiei

Tabelul 35: Idei practice pentru a stimula complianþa la administrarea mai multor terapii medicamentoase

  Simplificarea schemei de administrare dacã este posibil prin reducerea dozelor zilnice ºi a medicaþiilor concomitente 

  Alegerea unor alternative mai puþin costisitoare

  Asigurarea de instrucþiuni clare, orale ºi în scris

  Întreþinerea unui dialog cu pacientul referitor la aderenþã

  Individualizarea regimului terapeutic la stilul de viaþã ºi necesitãþile pacientului

  Implicarea pacientului ca partener în tratament

  Utilizarea strategiilor comportamentale (sisteme de reamintire, auto-monitorizare, feedback, încurajare)

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aterosclerozã ºi Aterotrombozã, Preºedinte Prof. Dr. Dan Gaiþã,  
Secretar Dr. Claudiu Avram, efectuatã de Dr. Mezin Cosmina ºi Dr. Mal Maria-Mirabela.
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1. Preambul
Aceasta este a doua ediþie a ghidului Societãþii Europene 
de Cardiologie (ESC) cu privire la managementul diabe-
tului zaharat (DZ), al pre-diabetului ºi al bolilor cardio-

vasculare (BCV), ghid conceput pentru a ajuta la luarea 
de decizii terapeutice bazate pe dovezi. S-au respectat 
recomandãrile ESC pentru elaborarea ghidurilor (Tabe-
lele 1 ºi 2).

Tabel 1. Clase de recomandãri

Clase de recomandãri Definiþie Formularea sugeratã
pentru folosire

Clasã I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau 
procedurã este benefic, util, eficient.

Este recomandat/ este indicat

Clasã II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinii privind utilita-
tea/eficienþa unui anumit tratament sau procedurã.

     Clasã II a Dovezile sunt în favoarea utilitãþii/eficienþei Ar trebui sã fie luat în considerare

     Clasã II b Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin bine stabilite de dovezi/opinii. Poate fi luat în considerare

Clasã III Dovezi sau consens general cã tratamentul sau procedura nu 
este util/eficient, iar în unele cazuri poate fi dãunãtor.

Nu este recomandat

Tabel 2. Nivele de evidenþã 

Nivel de evidenþã A Date provenite din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite de la un singur studiu clinic randomizat sau studii ne-randomizate de mari dimensiuni.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2. Introducere
Estimãrile Federaþiei Internaþionale a Diabetului (FID) 
pentru anul 2011 sugereazã faptul cã 52 de milioane de 
europeni cu vârste cuprinse între 20-79 de ani au DZ ºi 
cã acest numãr va creºte la peste 64 de milioane pânã 
în anul 2030. Costurile asistenþei medicale pentru DZ în 
Europa au fost de aproximativ 75 de miliarde de euro în 
2011 ºi se preconizeazã cã vor creºte la 90 miliarde pânã 
în anul 2030.

Peste 281 milioane de bãrbaþi ºi 317 milioane de femei 
cu DZ din întreaga lume au murit în 2011, majoritatea în 
urma bolilor cardiovasculare. Acest fapt a încurajat ESC 
sã dezvolte ghiduri în parteneriat cu EASD, iar acest text 
reflectã aceastã colaborare.  Un algoritm investigaþional ºi 
cele mai importante obiective de tratament sunt sublinia-
te în Figura 1 ºi în Tabelul 3.
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Tabelul 3. Sumarul obiectivelor de tratament pentru pacienþii cu diabet zaharat sau
toleranþã alteratã la glucozã ºi boalã coronarianã

Tensiunea arterialã (mmHg)
  În caz de nefropatie

< 140/85
Sistolicã < 130

Control glicemic
  HbA1c (%)a

General < 7,0 (53 mmol/mol)
Individualizat < 6,5-6,9% (48-52 mmol/mol)

Profil lipidic mmol/l (mg/dl)
LDL-Colesterol 

Pacienþi cu risc foarte înalt: < 1,8 mmol/L (<70mg/dl) sau o reducere de 
cel puþin 50%.
Pacienþi cu risc înalt: < 2,5 mmol/L (<100mg/dl)

Stabilizare plachetarã Pacienþi cu DZ ºi BCV: aspirinã 75-160 mg/zi

Fumãtor Abandon obligatoriu

Fumãtor pasiv - nicio acþiune

Activitate fizicã Moderatã spre intensã 150 min/sãpt.

Greutate Þintiþi stabilizarea greutãþii pacienþilor diabetici supraponderali sau obezi în 
funcþie de bilanþul caloric, ºi reducerea greutãþii la pacienþii cu IGT pentru 
a preveni dezvoltarea DZT2.

Obiceiuri alimentare
  Consumul de grãsimi (% din energia dieteticã)
     Total
     Acizi graºi saturaþi
     Acizi graºi mononesaturaþi
     Fibre alimentare

<35%
<10%
>10%
>40g/zi (sau 20g/1000 Kcal/zi)

BCV= boalã cardiovascularã; DZ= diabet zaharat; IGT= toleranþã alteratã la glucozã; LDL= lipoproteine cu densitate micã.
a standardul Diabetes Control and Complication Trial

3. Definiþie, clasificare ºi screening

Diagnosticul tulburãrilor metabolismului glucozei

Recomandãri Clasãa Nivelb

Este recomandat ca diagnosticul diabetului zaharat sã se bazeze pe HbA1c ºi FPG combinate sau pe un 
TTGO dacã existã încã dubiu. I B

Este recomandatã utilizarea unui TTGO pentru diagnsticul IGT. I B

Este recomandat ca screening-ul pentru un potenþial DZT2 la pacienþii cu BCV sã fie iniþiat cu HbA1c ºi 
FPG ºi sã se adauge un TTGO dacã HbA1c ºi FPG sunt neconcludente. I A

Ar trebui acordatã o atenþie deosebitã pentru aplicarea de mãsuri preventive la femeile cu tulburãri ale 
metabolismului glucozei. IIa C

Este recomandat ca persoanele la risc crescut pentru DZT2 sã primeascã consiliere asupra stilului de 
viaþã pentru reducerea riscului de dezvoltare a DZ. I A

BCV = boli cardiovasculare; DZ = diabet zaharat; FPG = glicemie a jeun; HbA1c = hemoglobinã glicozilatã; IGT = alterarea toleranþei la glucozã; TTGO = 
test de toleranþã la glucozã oralã; DZT2= diabet zaharat tip 2.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

DZ este o boalã definitã printr-un nivel ridicat de glucozã 
în sânge. Clasificarea DZ se bazeazã pe recomandãrile 
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) ºi a Asociaþiei 

Americane de Diabet (ADA). Au fost identificate patru ca-
tegorii etiologice principale de DZ: diabet zaharat de tip 1 
(DZT1), diabet zaharat tip 2 (DZT2), «alte tipuri specifice» 
de DZ ºi «DZ gestaþional».



78

Capitolul 1: Diabet zaharat, prediabet ºi boli cardiovasculare

Criterii clinice actuale emise de Organizaþia 
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) ºi Asociaþia 
Americanã de Diabet (ADA)

Definiþia actualã a DZ se bazeazã pe nivelul glucozei la 
care apare retinopatia, dar complicaþiile macrovascula-
re, cum ar fi cele coronariene, cerebrovasculare ºi boala 
arterialã perifericã (BAP), apar mai devreme ºi sunt dese-
ori prezente în momentul în care DZT2 este diagnosti-
cat folosind criteriile glicemice actuale. Criteriile OMS se 
bazeazã pe glicemia a jeun (FPG) ºi glicemia la douã ore 
dupã încãrcarea cu glucozã (2hPG) folosind un TTGO 
(test de toleranþã la glucozã oralã). ADA încurajeazã uti-
lizarea HbA1c, a glicemiei a jeun, iar un TTGO este in-

dicat doar dacã HbA1c ºi/sau FPG sunt neconcludente 
(Tabel 4). Argumentele pentru utilizarea FPG sau HbA1c 
înaintea 2hPG sunt legate în primul rând de fezabilitate. 
HbA1c are o sensibilitate scã zutã în prezicerea DZ, iar va-
lori <6,5% nu exclud DZ care poate fi descoperit printr-
un TTGO. Aºa cum este ilustrat în Figura 2, FPG ºi 2hPG 
identificã persoane diferite cu DZ necunoscut anterior iar 
2hPG aduce cea mai bunã informaþie prognosticã. Dia-
gnosticul de DZ trebuie sã se bazeze pe cel puþin douã va-
lori consecutive care de pãºesc pragul diagnostic. HbA1c 
este o mãsurã utilã a con trolului glicemic care reflectã o 
valoare medie a glucozei sanguine din cursul ultimilor 
6-8 sãptãmâni (durata de viaþã a eritrocitelor). Pentru a 
standardiza determinãrile glicemiei, se recomandã sã se 
foloseascã mãsurãtori din plasma venoasã.

Tabelul 4. Compararea criteriilor de diagnostic ale Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) din 2006 ºi ale 
Asociaþiei Americane de Diabet (ADA) din 2003/2011 ºi 2012

Diagnostic/mãsurare OMS ADA 

Diabet
HbA1c

FPG

2hPG

Poate fi utilizatã 
dacã  6,5 % (48 mmol/mol)
Recomandat
7,0 mmol/l (126 mg/dL) 
sau 
11,1 mmol/L ( 200 mg/dL)

Recomandat
 6,5 % (48 mmol/mol) 

 7,0 mmol/l (  126 mg/dL)
sau
 11,1 mmol/l (  200 mg/dl)

IGT 
FPG 

2hPG

<7,0 mmol/l (< 126 mg/dl)
 
7,8-<11,1 mmol/l (140-<200 mg/dl)

<7,0 mmol/L (<126 mg/dl )
Nu este necesar
Dacã se mãsoarã 7,8-11,0 mmol/L (140-198 mg/dL )

IFG 
FPG 
2hPG

6,1-6,9 mmol/L (110-125 mg /dl) 
Dacã se mãsoarã 
<7,8 mmol/l (< 140 mg/dl)

5,6-6,9 mmol/l (100-125 mg/dl) 

-

FPG = glicemia a jeun; IGT = alterarea toleranþei la glucozã; IFG = alterarea glicemiei bazale; 2hPG = glicemie la 2 ore post încãrcare cu glucozã.
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Depistarea persoanelor cu risc crescut pentru DZ

Este necesar sã separãm indivizii în funcþie de trei scenarii 
diferite:

(i) populaþia generalã; (ii) persoane cu anomalii asociate 
(ex. obezi, hipertensivi sau cu antecedente heredocolate-
rale de DZ) ºi (iii) pacienþi cu BCV. În populaþia generalã 
ºi la pacienþii cu anomalii asociate, strategia potrivitã de 
screening este sã se înceapã cu un scor de risc pentru 
DZ ºi sã se investigheze indivizii cu valori crescute folo-
sind un TTGO sau combinaþia HbA1c ºi FPG. La pacienþii 
cu BCV nu este necesar un scor de risc pentru diabet, 
dar este indicat un TTGO dacã HbA1C ºi/sau FPG sunt 

neconcludente, întrucât persoanele care aparþin acestui 
grup pot avea deseori DZ dezvãluit doar de valori cres-
cute ale 2hPG.

Au fost dezvoltate mai multe scoruri de risc pentu DZ. Ma-
joritatea scorurilor sunt eficiente ºi nu conteazã care este 
folosit. În Europa scorul FINDRISC (FINnish Diabetes Risk 
Score; Figura 3) este cel mai des folosit.

În populaþia generalã, femeile au un risc mai scãzut pen-
tru BCV decât bãrbaþii, dar femeile cu DZ au un risc relativ 
mai mare de a dezvolta BCV decât bãrbaþii cu DZ. Moti-
vele sunt încã neclare.
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Întârzierea evoluþiei cãtre DZT2

Obiceiurile alimentare nesãnãtoase ºi stilul de viaþã se-
dentar sunt de o importanþã majorã în dezvoltarea DZT2. 
Modificarea stilului de viaþã, bazatã pe scãdere ponderalã 

uºoarã ºi creºterea activitãþii fizice, previn sau întârzie 
pro gresia la persoanele cu risc crescut ºi IGT (Tabelul 5). 
Astfel, cei aflaþi la risc crescut pentru DZT2 ºi cei cu IGT 
manifestã ar trebui consiliaþi asupra stilului de viaþã.

Tabel 5. Prevenirea DZT2 prin schimbarea modului de viaþã – dovezile

Studiu Intervenþie Pacienþi
(n)

Urmãrire
(ani)

RRR
(%)

Da-Qing Study
China

Dietã
Exerciþiu
Dietã + exerciþiu
Control

130
141
126
133

6 31
46
42

Diabetes Prevention Study
Finland

Dietã + activitate fizicã
Control

265
257

3,2 58

US Diabetes Prevention Program Outcomes Study USA Dietã + activitate fizicã
Metformin
Placebo

1079
1073
1082

2,8 58
31

Indian Diabetes Prevention Program India Stil de viaþã
Metformin
Stil de viaþã + metformin
Control

133
133
129
136

2,5 29
26
28

Japanese trial in men with IGT
Japan

Dietã + exerciþiu
Control

102
356

4 67

Study on lifestyle-intervention and IGT Maastricht study 
The Netherlands

Dietã + activitate fizicã
Control

74
73

3 58

European Diabetes Prevention Study Newcastle, UK Dietã + activitate fizicã
Control

51
51

3,1 55

Zensharena Study 
Japan 

Dietã + activitate fizicã
Control

330
311

3 44

IGT = alterarea toleranþei la glucozã; RRR = reducerea relativã a riscului; 
a Studiul Zensharen a recrutat pacienþi cu IFG (alterarea glicemiei bazale) în timp ce alte studii au recrutat persoane cu IGT.

4. Continuumul cardiovascular
DZT2 este caracterizat de o stare de rezistenþã la insulinã 
de lungã duratã, hiperinsulinemie compensatorie ºi dife-
rite grade de creºtere a glicemiei plasmatice, asociate cu 
dezvoltarea bolii macrovasculare înainte de diagnosticul 
DZ (vezi Figura 4). Afectarea glucometabolicã iniþialã 
este caracterizatã de o scãdere progresivã a sensibilitãþii 

la insulinã ºi niveluri crescute de glucozã dar care rãmân 
sub pragul de diagnostic al DZT2, o stare cunoscutã sub 
numele de IGT. De-a lungul anilor acest proces duce la 
formarea de plãci aterosclerotice, care, în prezenþa con-
textului inflamator, devin instabile ºi se rup cu formarea 
activã de trombi ocluzivi. Comparativ cu pacienþii fãrã DZ, 
pacienþii diabetici au plãci de aterom mai bogate în lipide, 
modificãri inflamatorii ºi trombi.
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5. Evaluarea riscului cardiovascular în diabet

Evaluarea riscului cardiovascular în diabet

Recomandãri Clasaa Nivelb

Trebuie luatã în considerare clasificarea pacienþilor cu DZ în pacienþi cu risc CV foarte crescut sau crescut 
în funcþie de prezenþa factorilor de risc concomitenþi ºi afectãrii de organ þintã. IIa C

Nu este recomandatã evaluarea riscului de BCV la pacienþii cu DZ pe baza scorurilor de risc folosite 
pentru populaþia generalã. III C

Este indicatã estimarea ratei de eliminare urinarã a albuminei când se doreºte stratificarea riscului 
pacienþilor cu DZ. I B

Screening-ul pentru ischemia miocardicã silenþioasã poate fi considerat la pacienþii diabetici cu risc foarte 
crescut. IIb C

BCV= boalã cardiovacularã; DZ= diabet zaharat; CV=cardiovascular.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

La pacienþii cu DZ  tip 2, albuminuria este un factor de risc 
pentru evenimente CV, insuficienþã cardiacã ºi mortali-
tatea de toate cauzele, chiar ºi dupã ajustarea pentru alþi 
factori de risc.

Indicele gleznã-braþ (IGB), detectarea plãcilor carotidiene, 
rigiditatea arterialã evaluatã prin viteza undei de puls ºi 
neuropatia autonomã cardiacã pot fi consideraþi mar-

keri cardiovasculari utili care adaugã valoare predictivã 
la pacienþii cu DZ. Ischemia miocardicã silenþioasã poate 
apãrea ºi poate fi detectatã prin testul ECG de efort, scin-
tigrafie miocardicã sau ecocardiografie de stres. Este un 
factor de risc mai ales atunci când se asociazã cu stenoze 
coronariene detectate la angiografie. Screening-ul poa-
te fi efectuat la pacienþii cu risc crescut, cum sunt cei cu 
boalã arterialã perifericã sau proteinurie.
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6. Prevenþia bolilor cardiovasculare 
6.1 Stilul de viaþã

Modificarea stilului de viaþã în diabetul zaharat

Recomandãri Clasaa Nivelb

Renunþarea la fumat, ghidatã de consiliere structuratã, este recomandatã la toþi pacienþii cu DZ ºi IGT I A

În vederea prevenþiei DZT2 ºi a controlului DZ este recomandat un consum <35% de grãsimi totale, 
<10% de grãsimi saturate ºi >10% de grãsimi mononesaturate din totalul aportului caloric. I A

În vederea prevenþiei DZT2 ºi a controlului DZ este recomandat ca aportul de fibre alimentare sã fie > 
40g/zi (sau 20 g/1000 kcal/zi). I A

Orice dietã cu un consum scãzut de calorii poate fi recomandatã pentru reducerea excesului ponderal 
în DZ. I B

Nu sunt recomandate vitaminele sau suplimentele de micronutrienþi pentru scãderea riscului de DZ sau 
BCV la pacienþii cu DZ. III B

Pentru prevenþia ºi controlul DZT2 ºi prevenþia BCV în DZ este recomandatã activitatea fizicã moderatã 
sau crescutã de 150 min/sãptãmânã. I A

Antrenamentul aerobic ºi de rezistenþã sunt recomandate pentru prevenþia DZT2 ºi controlul DZ ºi au 
un impact mai mare dacã sunt combinate. I A

BCV= Boli cardiovasculare; DZ= Diabet zaharat; DZT2= Diabet zaharat tip 2; IGT = alterarea toleranþei la glucozã.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Managementul stilului de viaþã (incluzând alimentaþia 
sãnãtoasã, activitatea fizicã ºi încetarea fumatului) repre-
zintã piatra de temelie în prevenþia ºi managementul dia-
betului zaharat tip 2, incluzând obiective individualizate.

Controlul ponderal sau cel puþin stabilizarea greutãþii 
la pacienþii supraponderali sau cu obezitate moderatã re-
prezintã în continuare o componentã importantã a inter-
ven þiilor asupra stilului de viaþã intrucât majoritatea euro-
penilor cu DZT2 sunt obezi. În cazul persoanelor cu obe-
zitate morbidã, chirurgia bariatricã de ter minã o scãdere 
ponderalã pe termen lung ºi reduce in ci denþa DZT2 ºi a 
mortalitãþii.

Intervenþiile dietetice sunt în prezent mai puþin rigu-
roase decât recomandãrile anterioare putând fi adopta-
te ºi recunosc cã pot fi adoptate mai multe modele ali-
mentare. Un aport adecvat de calorii ºi o dietã în care 
sã predomine fructele, legumele, cerealele integrale ºi 
sursele de proteine sãrace în grãsimi sunt mai importante 
decât proporþiile precise din energia totalã furnizate de 
macronutrienþii majori. Este, de asemenea, recomandat 
ca aportul de sare sã fie limitat. S-a sugerat cã nu existã ni-
ciun beneficiu între o dietã cu conþinut ridicat de proteine 
comparativ cu una cu un conþinut ridicat de carbohidraþi 
la pacienþii cu DZT2. Recomandãri dietetice specifice in-
clud limitarea consumul de alcool, de grãsimi saturate 
ºi de tip trans, monitorizarea aportului de carbohidraþi ºi 

creºterea consumului de fibre alimentare. Suplimentarea 
de rutinã cu antioxidanþi ca vitaminele E ºi C ºi caroten nu 
este recomandatã. Este acceptatã o dietã de tip medite-
ranean cu condiþia ca sursele de grãsimi sã fie obþinute 
în principal din grãsimi mononesaturate. Consumul de 
alcool în cantitãþi moderate este asociat cu un risc mai 
mic de BCV, comparativ cu lipsa acestuia. Consumul de 
cafea  >4 ceºti/zi este asociat cu un risc mai mic de BCV la 
persoanele cu DZT2, dar aportul de cafea fiartã, nefiltratã, 
creºte LDL-C ºi ar trebui evitat.

Activitatea fizicã este importantã în prevenirea apariþiei 
DZT2 la persoanele cu IGT ºi pentru controlul glicemiei ºi 
al complicaþiilor cardiovasculare. Exerciþiile regulate sunt 
necesare pentru un beneficiu continuu. Combinarea an-
trenamentului aerobic cu cel de rezistenþã are un impact 
mai mare asupra HbA1c decât practicarea fiecãruia se-
parat. Activitatea fizicã scade HbA1c ºi este mai eficientã 
când este însoþitã ºi de modificãri ale dietei.

Fumatul creºte riscul de DZT2, BCV ºi deces prematur. 
Persoanelor cu DZ care sunt fumãtoare ar trebui sã le fie 
oferit un program structurat de renunþare la fumat, inclu-
zând suport farmacologic. Instrucþiuni detaliate referitoa-
re la renunþarea la fumat ar trebui acordate respectând 
principiul celor cinci A (Tabelul 6).
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Tabelul 6. Cei “cinci A” strategici pentru renunþarea la fumat

A-ASK: Întrebã sistematic despre statutul de fumãtor cu fiecare ocazie.

A-ADVISE: Îndeamnã toþi fumãtorii sã renunþe.

A-ASSESS: Determinã gradul de dependenþã al persoanei ºi disponibilitatea ei de a renunþa.

A-ASSIST: Adoptã o strategie de renunþare la fumat care sã includã  stabilirea unei date de renunþare la fumat, 
consiliere comportamentalã ºi suport farmacologic.

A-ARRANGE: Aranjeazã un program de urmãrire.

6.2 Controlul glicemic 

Controlul glicemic în diabet

Recomandãri Clasaa Nivelb

Este recomandat ca scãderea glicemiei sã fie instituitã într-o manierã individualizatã, þinându-se cont de 
durata DZ, comorbiditãþi ºi vârstã. I C

Se recomandã aplicarea unui control glicemic strict, având ca þintã o valoare aproape normalã a HbA1c 
(<7.0% sau <53 mmol/mol) pentru a scãdea riscul complicaþiilor microvaculare în DZT1 ºi T2. I A

O þintã a HbA1c 7.0% (53 mmol/mol) ar trebui consideratã pentru prevenirea BCV în DZT1 ºi T2. IIa C

Regimul de insulinã bazal bolus, combinat cu monitorizarea frecventã a glicemiei este recomandat 
pentru optimizarea controlului glicemic în DZT1. I A

Metforminul ar trebui considerat ca primã linie de tratament la pacienþii cu DZT2 dupã evaluarea funcþiei 
renale. IIa B

BCV=boala cardiovascularã; DZ=diabet zaharat; HbA1c= hemoglobina glicozilatã. 
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Obiectivele glicemice

Studii clinice randomizate controlate furnizeazã dovezi 
con vin gãtoare cum cã un bun control glicemic reduce 
complicaþiile microvasculare ale DZ ºi de asemenea exer-
citã o influenþã, deºi micã, favorabilã asupra BCV, care 
de vine vizibilã dupã mai mulþi ani. Cu toate acestea, con-
trolul intensiv al glicemiei, combinat cu controlul eficient 
al tensiunii arteriale ºi scãderea fracþiunilor lipidice par a 
scurta semnificativ timpul necesar pentru a îmbunãtãþi  
rata evenimentelor cardiovasculare. O meta-analizã pri-
vind afectarea cardiovascularã sugereazã cã reducerea 
HbA1c cu 1% este asociatã cu o reducere de 15% a ris-
cului relativ (RRR) de IM nonfatal, dar fãrã beneficii în ceea 
ce priveºte accidentul vascular cerebral sau mortalitatea 
de orice cauzã. Cu toate acestea, pacienþii cu o duratã 
mai scurtã a DZT2, cu valori de referinþã ale HbA1c mai 
mici la randomizare ºi fãrã antecedente de BCV par sã be-
neficieze mai mult de strategiile mai intensive de scãdere 
a glicemiei. Un control glicemic intensiv ar trebui sã fie 
astfel aplicat într-o manierã individualizatã þinând cont de 
vârsta, durata diabetului zaharat tip 2 ºi antecedentele de 
BCV.

O þintã a HbA1c de <7,0% (< 53 mmol/mol) este un nivel 
general acceptat pentru a reduce afectarea microvas-
cularã. Dovezile pentru o þintã a HbA1c în raport cu riscul 
macrovascular sunt mai puþin convingãtoare. Consensul 
indicã faptul cã o HbA1c  7% ar trebui sã fie obiectivul. 
În mod ideal, un control strict ar trebui sã fie promovat de-
vreme în evoluþia afecþiunii la tineri fãrã alte comorbiditãþi. 
Glicemia a jeun ar trebui sã fie <6,7 mmol/L (<120 mg/
dl) ºi cea postprandialã <9-10 mmol/L (<160-180 mg/
dl), evaluate în mod individualizat. Succesul terapiei de 
scãdere a glicemiei este favorizat de auto-monitoriza-
rea glicemiei, mai ales la pacienþii aflaþi sub tratament cu 
insulinã. Când obiectivul este o valoare aproape de nor-
moglicemie, glicemia postprandialã trebuie sã fie luatã 
în considerare în plus faþã de glicemia a jeun. Obiective 
mai stricte (de exemplu HbA1c 6,0-6,5% (42-48 mmol/
mol)) ar trebui luate în considerare la pacienþi selectaþi cu 
duratã scurtã a bolii, speranþã lungã de viaþã ºi fãrã BCV 
semnificativã, în cazul în care aceste þinte se pot atinge 
fãrã hipoglicemie sau alte efecte adverse. 
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necesarã tripla terapie cu metformin plus douã dintre 
pioglitazonã, sulfonilureice, incretine, meglitinide ºi inhibi-
tori ai absorbþiei de glucozã.

În DZT1, terapia intensivã de scãdere a glicemiei folosind 
un regim de insulinã bazal bolus, livrat fie prin mai multe 
injecþii cu insulinã, fie folosind o pompã de insulinã, este 
standardul de aur. În DZT2, metforminul este prima linie 
de tratament, în special la pacienþii supraponderali.

Agenþii terapeutici de scãdere a glicemiei

Agenþii terapeutici pentru managementul hiperglicemiei 
sunt prezentaþi în Tabelul 7. Aceºtia aparþin uneia din cele 
trei grupe: (i) furnizorii de insulinã; (ii) sensibilizatori ai in-
sulinei ºi (iii) inhibitori de absorbþie ai glucozei. Scãderea 
preconizatã a HbA1c cu fiecare dintre tratamentele ora-
le sau cu administrarea subcutanatã ca monoterapie a 
agonistului GLP - 1, este în general aproximativ 0,5-1,0%. 
Pe mãsurã ce afecþiunea progreseazã este de obicei 

Tabelul 7. Opþiuni de tratament farmacologic în DZT2

Clasã Efect Modificarea 
greutãþii

Hipoglicemie (în 
monoterapie) Comentarii

Metformin Sensibilizator al 
insulinei

Neutrã/scãdere Nu Efecte adverse gastro-intestinale, acidozã 
lacticã, deficienþã de vitamina B12.
Contraindicaþii: RFG scãzutã, hipoxie, des-
hidratare

Sulfonilureice Furnizor de insulinã Creºtere Da Alergie
Risc de hipoglicemie ºi creºtere ponderalã

Meglitinide Furnizor de insulinã Creºtere Da Administrare frecventã
Risc de hipoglicemie

Inhibitori de alfa-
glucozidazã

Inhibitor al 
absorbþiei de 
glucozã

Neutrã Nu Efecte adverse gastro-intestinale
Administrare frecventã

Pioglitazona Sensibilizator al 
insulinei

Creºtere Nu Insuficienþã cardiacã, edem, fracturi, cancer 
de vezicã urinarã (?)

Agonist GLP-I Furnizor de insulinã Scãdere Nu Efecte adverse gastro-intestinale
Pancreatitã
Injectabil

Inhibitor DPP-4 Furnizor de insulinã Neutrã Nu Pancreatitã

Insulina Furnizor de insulinã Creºtere Da Injectabil
Risc de hipoglicemie ºi creºtere ponderalã

Inhibitori SGLT2 Blocheazã absorbþia 
renalã de glucozã în 
tubulii proximali

Scãdere Nu Infecþii de tract urinar

DDP=Diabetes Prevention Program; GLP-1=glucagon-like-peptid-1; RFG= rate de filtrare glomerularã; SGLT2=sodium glucose=co-transporter-2.

Scãderea intensivã a glucozei poate creºte incidenþa hipo-
glicemiei atât în   DZT1 cât ºi în DZT2. Hipoglicemia creº te 
riscul de aritmii cardiace ºi evenimente cardiovascu lare. 
Ar trebui acordatã atenþie evitãrii hipoglicemiei, în încer-
carea de a atinge þinta propusã.

6.3 Tensiunea arterialã

Controlul tensiunii arteriale în diabet

Recomandãri   Clasaa Nivelb

Controlul TA este recomandat la pacienþii cu DZ ºi HTA pentru reducerea riscului apariþiei evenimentelor 
cardiovasculare. I A

Este recomandat ca un pacient cu hipertensiune ºi DZ sã fie tratat într-o manierã individualizatã, având 
ca þintã o TA< 140/85 mmHg. I A

Este recomandat ca o combinaþie de medicamente  antihipertensive sã fie folositã pentru atingerea 
controlului valorilor tensionale. I A

Un blocant al SRAA (IECA sau BRA) este recomandat în tratamentul HTA la pacienþii cu DZ, mai ales în 
prezenþa proteinuriei sau microalbuminuriei. I A

Administrarea simultanã a doi blocanþi ai SRAA ar trebui sã fie evitatã la pacienþii cu DZ. III B

IECA=inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA=blocanþi ai receptorilor angiotensinei; DZ=diabet zaharat; SRAA= sistemul reninã angioten-
sinã aldosteron.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Þinta principalã în tratamentul hipertensiunii la pacienþii 
cu DZ este scãderea tensiunii arteriale sub 140/85 mmHg, 
ceea ce deseori necesitã folosirea unei combinaþii de me-
dicamente antihipertensive. Deºi este foarte importantã 
obþinerea unui control tensional adecvat la pacienþii cu 
DZ, riscurile unui control mai intens al TA trebuie sã fie 
considerate cu grijã ºi individualizate. La pacienþii cu hi-
pertensiune ºi nefropatie cu proteinurie poate fi luatã 
în considerare ºi o valoare mai micã a TA (TA sistolicã 

<130 mmHg). Toþi agenþii antihipertensivi disponibili pot 
fi folosiþi, dar dovezile susþin cu tãrie pentru includerea 
unui blocant al SRAA (IECA sau BRA), mai ales dacã este 
prezentã proteinuria. 

Deoarece pacienþii cu DZ tind sã aibã valori tensionale 
crescute pe parcursul nopþii, administrarea medicamente-
lor antihipertensive la culcare ar trebui sã fie luatã în con-
siderare ºi ideal dupã evaluarea profilului tensional pe 24 
de ore în ambulator.

6.4 Dislipidemia

Managementul dislipidemiei în diabet

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia cu statine este recomandatã la pacienþii cu DZT1 ºi DZT2 cu risc foarte înalt (ex. dacã existã BCV 
documentatã, BRC severã sau unul sau mai mulþi factori de risc cardiovasculari sau/ºi afectare de orga-
ne) cu o þintã a LDL-C <1.8 mmol/L (<70 mg/dL) sau cel puþin o reducere 50%  a LDL-C dacã acestã 
þintã nu poate fi atinsã.

I A

Terapia cu statine este recomandatã la pacienþii cu DZT2 cu risc înalt (fãrã niciun alt factor de risc cardio-
vascular ºi fãrã afectare de organe þintã) cu o þintã a LDL-C de < 2.5 mmol/L (<100 mg/dL). I A

Statinele pot fi luate în considerare în DZT1 la pacienþii cu risc înalt pentru evenimente cardiovasculare 
indiferent de concentraþia bazalã a LDL-C IIb C

Poate fi luat în considerare ca þintã secundarã non-HDL-C < 2.6 mmol/L (<100 mg/dL) la pacienþii cu DZ 
cu risc foarte înalt ºi <3.3 mmol/L (<130 mg/dL) la pacienþii cu risc înalt. IIb C

Intensificarea terapiei cu statine trebuie sã fie consideratã înainte de introducerea terapiei combinate cu 
adãugarea de ezetimib. IIa C

Folosirea de medicamente care cresc HDL-C în prevenþia BCV în DZT2 nu este recomandatã. III A

BCV=boala cardiovascularã; DZ=diabet zaharat; HDL-C=colesterol cu lipoproteina cu greutate molecular mare; LDL-C=colesterol cu lipoproteina cu 
greutate molecularã redusã; DZT1=diabet zaharat tip I; DZT2=diabet zaharat tip 2; TG=trigliceride. 
b Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Dislipidemia este un factor de risc major pentru BCV la 
pacienþii cu DZ. Caracteristice în cazul rezistenþei la insu-
linã sunt: creºterea nivelului trigliceridelor ºi a particulelor 
de LDL-C mici ºi dense, ºi scãderea HDL colesterolului. Un 
nivel scãzut al HDL-C este un factor de risc independent 
pentru BCV chiar dacã nivelul LDL-C nu este crescut. Într-
adevãr natura malignã a dislipidemiei poate fi caracterizatã 
mai bine folosind non-HDL-C în DZT2 deoarece LDL-C se 
menþine deseori în limite normale. Existã date consisten-
te cu privire la eficacitatea statinelor în prevenþia BCV în 
DZT2. S-a raportat o reducere de 9% a mortalitãþii de orice 
cauzã ºi o reducere cu 21% a incidenþei unor evenimen-
te vasculare majore per mmol/L scãzut de LDL-C, similar 
cu cea observatã la pacienþi fãrã DZ. Beneficiul asociat cu 

reducerea LDL-C a fost observat începând de la o valoare 
de 2.6 mmol/L.

Reducerea riscului este similarã la pacienþii cu DZT1 ºi 
DZT2. Beneficiul statinelor la pacienþii cu DZ depãºeºte cu 
mult orice risc cunoscut al terapiei cu statine.

Instrumentele farmacologice disponibile în prezent pen-
tru creºterea HDL-C la pacienþii cu DZ rãmân limitate ºi 
s-au ridicat probleme de siguranþã. Pânã acum, inter ven-
þiile asupra stilului de viaþã, prin renunþarea la fumat, creº-
terea activitãþii fizice, scãderea în greutate ºi reducerea 
consumului de carbohidraþi cu absorbþie rapidã rãmân 
piatra de temelie a terapiei de creºtere a HDL-C.
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6.5. Funcþia plachetarã

Terapia antiplachetarã la pacienþii diabetici

Recomandãri Clasaa Nivelb

Nu este recomandatã terapia antiplachetarã cu aspirina la pacienþii diabetici cu risc CV scãzut. III A

Terapia antiplachetarã pentru prevenþia primarã poate fi consideratã la pacienþii cu DZ cu risc înalt. IIb C

Aspirina în doza de 75-160 mg/zi este recomandatã ca prevenþie secundarã în DZ. I A

Un blocant de receptor P2Y12 este recomandat la pacienþii cu DZ ºi SCA timp un an ºi acelora supuºi 
PCI (durata depinde de tipul stentului). La pacienþii cu PCI pentru SCA ar trebui sã se foloseascã prefera-
bil prasugrel sau ticagrelor. I A

Clopidogrelul se recomandã ca alternativã în caz de intoleranþã la aspirinã. I B

SCA= sindroame coronariene acute; CV= cardiovascular; DZ= diabet zaharat; PCI= intervenþie coronarianã percutanã.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Nu existã niciun motiv pentru care pacienþii cu DZ ºi BCV 
(DZ la risc înalt) sã fie trataþi diferit faþã de pacienþii fãrã 
DZ, iar aspirina în dozã micã este recomandatã în mod 
regulat pentru prevenþia secundarã. Aspirina produce 
probabil o reducere modestã a riscului pentru evenimen-
te cardiovasculare la pacienþii cu DZ fãrã BCV stabilitã, dar 
volumul limitat de date face imposibilã o estimare precisã 
a nivelului efectului acesteia. În concordanþã cu aceastã 

incertitudine, aspirina nu este recomandatã la asemenea 
pacienþi (DZ cu risc scãzut).

Clopidogrelul oferã o alternativã validã pentru pacienþii 
care nu tolereazã aspirina sau au boli vasculare periferi-
ce simptomatice. Nu existã date convingãtoare care sã 
confirme dacã clopidogrelul sau noile medicamente sunt 
mai mult (sau mai puþin) eficiente la pacienþii cu DZ decât 
la cei fãrã.

6.6 Abordãri multifactoriale

Managementul multifactorial al riscului în diabet

Recomandãri Clasãa Nivelb

Stratificarea riscului ar trebui luatã în considerare ca parte a evaluãrii pacienþilor cu DZ ºi IGT. IIa C

Evaluarea riscului cardiovascular este recomandatã persoanelor cu DZ ºi IGT ca bazã pentru tratamen-
tul multifactorial. I B

Þintele de tratament, listate în Tabelul 3, ar trebui luate în considerare pentru pacienþii cu DZ sau IGT ºi 
BCV IIa B

BCV= boalã cardiovascularã; DZ= diabet zaharat; IGT= toleranþã alteratã la glucozã.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Pacienþii cu perturbãri ale metabolismului glicemic nece-
sitã evaluare precoce în vederea identificãrii comorbi di-
tãþilor ºi factorilor care cresc riscul cardiovascular.

Riscul total de complicaþii cardiovasculare este, în mare 
parte, legat de acumularea factorilor de risc, iar succesul 
profilaxiei depinde de o detectare corectã ºi de manage-
mentul tuturor factorilor de risc modificabili. Þintele de 
tratament sunt menþionate în Tabelul 3.
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7 . Managementul bolii coronariene stabile ºi instabile
7.1. Tratamentul medicamentos optim

Managementul pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã ºi instabilã ºi diabet

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã ca pacienþii cu BCV sã fie investigaþi pentru tulburãri ale metabolismului glucidic. I A

Beta blocantele trebuie luate în considerare pentru a reduce mortalitatea ºi morbiditatea la pacienþii cu 
DZ ºi SCA. IIa B

IECA sau BRA sunt indicate la pacienþii cu DZ ºi BAC pentru a reduce riscul de evenimente cardiovascu-
lare. I A

Tratamentul cu statine este indicat la pacienþii cu DZ ºi BAC pentru a reduce riscul de evenimente 
cardio vasculare. I A

Aspirina este indicatã la pacienþii cu DZ ºi BAC pentru a reduce riscul de evenimente cardiovasculare. I A

Inhibarea receptorilor P2Y12 plachetari este recomandatã la pacienþii cu DZ ºi SCA, în plus faþã de 
aspirinã. I A

Controlul glicemic bazat pe administrarea de insulinã trebuie luat în considerare la pacienþii cu SCA ºi 
hiperglicemie semnificativã (>10 mmol/L sau >180 mg/dl) cu þinte adaptate posibilelor comorbiditãþi. IIa C

Controlul glicemiei, care poate fi realizat de cãtre diferiþi agenþi hipoglicemianþi, ar trebui sã fie luat în 
considerare la pacienþii cu DZ ºi SCA. IIa B

IECA= inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; SCA= sindrom coronarian acut; BRA= inhibitori ai receptorilor angiotensinei; BAC= boalã arterialã 
coronarianã; BCV= boli cardiovasculare; DZ= diabet zaharat.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Informaþiile disponibile susþin o eficacitate similarã în ges-
tionarea riscului cardiovascular la pa cienþii cu ºi fãrã DZ. 
Având în vedere riscul mai ridicat de evenimente cardio-
vasculare, beneficiul absolut este considerabil mai mare 
la pacienþii cu DZ, iar NNT pentru a evita un eveniment 
cardiovascular este mai mic în acest grup de pacienþi.

Beta-blocantele sunt eficiente în îmbunãtãþirea prog-
nosticului la pacienþii post- IM cu DZ prin reducerea riscu-
lui de reinfarctizare, moarte subitã ºi aritmii ventriculare. 
Beta-blocantele pot avea efecte metabolice negative. Per 
total, efectele pozitive ale beta-blocantelor asupra pro-
gnosticului depãºesc efectele negative asupra metabolis-
mului glucidic.

Tratmentul cu IECA sau BRA ar trebui sã înceapã în 
timpul spitalizãrii pentru SCA ºi apoi sã fie continuat la 
pa cienþii cu DZ ºi fracþia de ejecþie a ventriculului stâng 
(FEVS) <40%, hipertensiune arterialã, sau boalã renalã 
cro nicã, ºi ar trebui luat în considerare la toþi pacienþii cu 
IM cu supra denivelare de ST (STEMI). O combinaþie a ce-
lor douã medicamente poate cauza evenimente adverse 
fãrã nicio creºtere a  beneficiului ºi nu este recomandatã.

Tratamentul cu statine la pacienþii cu boalã corona-
rianã ºi DZ este în mod cert benefic. Detalii cu privire la 
terapia hipolipemiantã sunt prezentate în secþiunea 6.4.

Ivabradina este indicatã în tratamentul anginei stabile la 
pacienþii cu con tra indicaþie sau intoleranþã la beta-blocan-
te, sau în com binaþie cu beta-blocantele, dacã pacientul 
rãmâne simptomatic sau are frecvenþa cardiacã >70 bpm, 
mai ales în cazul în care existã ºi disfuncþie ventricularã 
stângã.

Terapia antiplachetarã sub formã de doze mici de 
aspirinã (75-160 mg) sau clopidogrel (separat sau în com -
binaþie) reduce riscul de accident vascular cerebral, in-
farct miocardic sau deces de cauzã vascularã, deºi bene-
ficiile sunt oarecum mai scãzute la pacienþii cu DZ decât 
la cei fãrã DZ. Alte medicamente antiplachetare, cum ar 
fi tienopiridinele (ticlopidina, clopidogrel, prasugrel ºi tica-
grelor) reduc riscul de evenimente cardiovasculare atunci 
când sunt asociate cu aspirina la pacienþii cu SCA (vezi 
Capitolul 7.2).

Controlul glicemic la pacienþii cu DZ ºi IM acut pare 
sã fie benefic dacã hiperglicemia este semnificativã (>10 
mmol/L sau >180 mg/dl). Obþinerea normoglicemiei, cu 
obiective mai puþin stricte la cei cu comorbiditãþi severe, 
este un obiectiv rezonabil, dar þintele exacte urmeazã sã 
fie definite. Perfuzia cu insulinã este cel mai eficient mod 
de a obþine un control rapid al glicemiei (pentru detalii 
suplimentare, vezi Capitolul 6.2).
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7.2.  Revascularizarea

Revascularizarea coronarianã la pacienþii cu diabet

Recomandãri Clasãa Nivelb

Tratamentul medical optim ar trebui sã fie considerat ca tratament preferenþial la pacienþii cu BAC stabilã 
ºi DZ dacã nu existã zone mari de ischemie sau stenozã semnificativã de trunchi comun sau la nivelul 
ADA proximale.

IIa B

CABG este recomandat pacienþilor cu DZ ºi afectare coronarianã multivascularã sau complexã (Scor 
SYNTAX >22) pentru a îmbunãtãþi supravieþuirea fãrã evenimente cardiovasculare majore. I A

PCI pentru controlul simptomelor poate fi consideratã ca o alternativã la CABG la pacienþii cu DZ ºi 
boalã coronarianã multivascularã mai puþin complexã (scor SYNTAX  22), care au nevoie de revascula-
rizare.

IIb B

PCI primarã este recomandatã a fi de preferat fibrinolizei la pacienþii cu DZ ºi STEMI dacã se poate efec-
tua în limitele de timp recomandate. I B

La pacienþii cu DZ supuºi PCI, sunt recomandate DES, mai degrabã decât BMS pentru a reduce riscul 
revascularizãrii la nivelul vasului þintã. I A

Funcþia renalã trebuie monitorizatã atent dupã angiografia coronarianã/PCI la toþi pacienþii trataþi cu 
metformin. I C

În cazul în care funcþia renalã se deterioreazã la pacienþii trataþi cu metformin care au suferit o angiogra-
fie coronarianã/PCI, se recomandã întreruperea tratamentului timp de 48 de ore sau pânã când funcþia 
renalã revine la nivelul sãu iniþial.

I C

BMS= stent metalic simplu; CABG= by-pass aorto-coronarian; BAC= boalã arterialã coronarianã DES= stent farmacologic activ; DZ= diabet zaharat; ADA= 
artera descendentã anterioarã; PCI= intervenþie coronarianã percutanã; STEMI= IM cu supradenivelare de segment ST.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Revascularizarea la pacienþii cu DZ este o provocare din 
cauza aterosclerozei difuze a arterelor epicardice, unei 
ten dinþe mai mari de a dezvolta restenozã dupã PCI ºi 
ocluzia grefei safene dupã bypass-ul arterelor coronare 
(CABG). Acest lucru duce la un risc mai mare, inclusiv pri-
vind mortalitatea pe termen lung, comparativ cu pacienþii 
fãrã DZ, indiferent de modalitatea de revascularizare. 
Cu excepþia unor situaþii specifice (cum ar fi stenoza de 
trunchi comun, stenoza proximalã a arterei descendente 
anterioare, sau boala coronarianã trivascularã cu afecta-
rea funcþiei ventriculului stâng), la pacienþii cu DZ revas-
cularizarea miocardicã nu a îmbunãtãþit supravieþuirea în 
comparaþie cu tratamentul medicamentos. La pacienþii 
cu DZ ºi SCA o strategie invazivã rapidã imbunãtãþeºte 
rezultatele, ºi, din cauza unui risc absolut mai mare, NNT 

pentru a salva o viaþã a fost semnificativ mai mic pentru 
pacienþii cu DZ decât pentru pacienþii fãrã DZ. CABG 
este superior PCI la pacienþii cu DZ ºi BAC avansatã. O 
dis cuþie cu pacientul, în care sã îi fie explicat acestuia be-
neficiul CABG asupra mortalitãþii, precum ºi o evaluare 
individualizatã a riscului ar trebui sã fie obligatorii înainte 
de a se lua decizia asupra tipului de intervenþie. Dacã se 
efectueazã PCI trebuie folosite DES. Deºi medicamente-
le hipoglicemiante pot influenþa siguranþa angiografiei 
co ronariene, precum ºi rezultatele precoce ºi tardive ale 
re vascularizãrii, puþine studii s-au adresat interacþiunii 
acestora cu revascularizarea miocardicã în DZ. Nu existã 
niciun suport ºtiinþific adecvat pentru practica frecventã 
de întrerupere a metforminului cu 24 pânã la 48 de ore 
înainte de angiografie sau PCI la toþi pacienþii. 
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8. Managementul insuficienþei cardiace

Managementul insuficienþei cardiace în diabet

Recomandãri Clasãa Nivelb

IECA se recomandã în plus faþã de beta blocante, la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã ºi DZT2 
pentru a reduce mortalitatea ºi spitalizãrile. I A

La pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã ºi DZT2, care au intoleranþã la IECA din cauza efectelor 
secundare, un BRA poate fi folosit ca o alternativã la IECA. I A

Un beta blocant este recomandat în plus faþã de un IECA (sau un BRA dacã un IECA nu este tolerat) la 
toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã ºi DZT2 pentru a reduce mortalitatea ºi spitalizãrile. I A

Un MRA este recomandat pentru toþi pacienþii cu simptome persistente (clasa II- IV NYHA) ºi o FEVS  
35% în ciuda tratamentului cu un IECA (sau un BRA dacã un IECA nu este tolerat) ºi un beta-blocant, 
pentru a reduce riscul de spitalizãri pentru insuficienþã cardiacã ºi de moarte prematurã.

I A

Adãugarea de ivabradinã la un IECA, beta-blocant ºi MRA poate fi consideratã la pacienþii aflaþi în ritm 
sinusal cu DZT2 ºi insuficienþã cardiacã cu FEVS <40%, care au simptome persistente (clasa II-IV NYHA) 
ºi o frecvenþã cardiacã >70 bpm în ciuda dozei optim tolerate de beta-blocant în plus faþã de IECA (sau 
BRA) ºi MRA.

IIb B

Tiazolidindionele nu trebuie utilizate la pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi DZT2, deoarece pot agrava 
retenþia de apã sau provoca insuficienþã cardiacã. III B

IECA= inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; BRA= blocant al receptorilor de angiotensinã; FEVS= fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; MRA= 
antagonist al receptorilor de mineralocorticoizi; NYHA= New York Heart Association; DZT2= diabet zaharat tip 2.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Trei antagoniºti neurohormonali, un IECA sau BRA, un be-
ta-blocant ºi un antagonist al receptorilor de mineralocor-
ticoizi (MRA) – reprezintã agenþii farmacologici importanþi 
în tratamentul tuturor pacienþilor cu insuficienþã cardiacã 
sistolicã, inclusiv al celor cu diabet zaharat coexistent. 
Aceste medicamente sunt, de obicei, combinate cu un 
diuretic pentru ameliorarea congestiei ºi pot fi, de aseme-
nea, completate cu ivabradinã. Atunci când IECA, BRA ºi/
sau MRA sunt folosiþi la pacienþii cu DZ, evaluarea funcþiei 
renale este obligatorie deoarece nefropatia reprezintã o 
complicaþie frecventã.

Adãugat la un IECA (sau, dacã acesta nu este tolerat, la 
un BRA) un beta-blocant trebuie administrat la toþi pa -
cienþii cu o FEVS 40%. Urmãtoarele beta-blocantele 

sunt recomandate: metoprolol succinat, formã cu elibera-
re lentã, bisoprolol ºi carvedilol. Beneficiile clinice majore 
ale beta-blocantelor la pacienþii cu insuficienþã cardiacã 
ºi DZ depãºesc riscurile hipoglicemiei ºi dislipidemiei sau 
ale scãderii sensibilitãþii la insulinã. Sunt recomandate 
doze mici de antagoniºti ai receptorilor mineralocorticoizi 
(MRA) la toþi pacienþii cu simptome persistente ºi o FEVS 
 35%, în ciuda tratamentului cu un IECA (sau, dacã nu 
este tolerat, un BRA) ºi un beta-blocant. Se recomandã 
diu reticele de ansã, mai degrabã decât tiazidele, care s-au 
do vedit a produce hiperglicemie. Nu existã niciun motiv 
sã credem cã efectul terapiei de resincronizare ar trebui 
sã fie diferit la pacienþii cu sau fãrã DZ. Prezenþa DZ nu 
este o contraindicaþie pentru transplantul cardiac în cazul 
pa cienþilor adecvaþi. 
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9. Managementul aritmiilor

Managementul aritmiilor la pacienþii cu diabet zaharat

Recomandãri Clasãa Nivelb

Screeningul pentru FA trebuie luat în consideraþie deoarece aceasta este frecventã la pacienþii cu DZ ºi 
creºte morbiditatea ºi mortalitatea. IIa C

Anticoagularea oralã cu AVK sau cu un NOAC (de exemplu dabigatran, rivaroxaban sau apixaban) este 
recomandatã la pacienþii cu DZ cu FA (paroxisticã ºi persistentã), dacã nu existã contraindicaþii. I A

Evaluarea riscului de sângerare (ex. scor HAS-BLED) ar trebui sã fie luatã în considerare atunci când se 
prescrie terapia antitromboticã la pacienþii cu FA ºi DZ. IIa C

Screening-ul pentru factorii de risc pentru moarte subitã cardiacã ar trebui sã fie luat în considerare la 
pacienþii cu DZ. IIa C

Defibrilatoarele implantabile sunt recomandate pentru pacienþii cu DZ ºi cardiomiopatie ischemicã cu 
FEVS<35% ºi la cei resuscitaþi din fibrilaþie ventricularã sau tahicardie ventricularã susþinutã. I A

Se recomandã tratamentul cu beta-blocante la pacienþii cu DZ ºi insuficienþã cardiacã sau dupã IM acut 
pentru a preveni moartea subitã cardiacã. I A

FA=fibrilaþie atrialã; DZ=diabet zaharat; FE=fracþie de ejecþie; VS=ventricul stâng; NOAC=anticoagulante de generaþie nouã; AVK=antagoniºti de vita-
mina K.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

9.1. Fibrilaþia atrialã

Diabetul zaharat este frecvent la pacienþii cu FA, iar DZ ºi 
FA  prezintã  antecedente comune, cum ar fi hipertensi-
unea arterialã, ateroscleroza ºi obezitatea. Totuºi, nu s-a 
putut stabili rolul DZ ca factor de risc independent pentru 
FA. Screeningul pentru FA poate fi recomandat în grupuri 
selectate de pacienþi cu DZT2 la care existã suspiciunea 
de FA paroxisticã sau permanentã, prin palparea pulsului, 
ECG de rutinã, sau înregistrãri Holter. Pacienþii cu DZ ºi FA 
au un risc crescut pentru evenimente tromboembolice ºi 
ar trebui sã primeascã tratament cu antagoniºti de vitami-

na K sau cu unul din noile anticoagulante orale cum ar fi 
dabigatran, rivaroxaban sau apixaban.

9.2 Moartea cardiacã subitã

Moartea subitã cardiacã reprezintã o cauzã majorã de  
mortalitate la pacienþii cu DZ. Deºi existã factori de risc 
pentru moartea subitã cardiacã care pot fi legaþi în mod 
specific de DZ, cum ar fi boala microvascularã, hipoglice-
mia ºi neuropatia autonomã, accentul ar trebui pus pe 
prevenþia primarã a DZ, aterosclerozei ºi a BAC ºi pe pre-
venþia secundarã a efectelor cardiovasculare ale acestor 
afecþiuni comune.

10. Managementul bolii arteriale periferice ºi cerebrovasculare
10.1 Boala arterialã perifericã

Managementul bolii arteriale periferice la pacienþii cu diabet zaharat

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã screening anual la pacienþii cu DZ pentru a detecta BAP ºi mãsurarea IGB pentru a 
detecta boala arterialã la nivelul membrelor inferioare. I C

Se recomandã ca toþi pacienþii cu BAP ºi diabet care fumeazã sã fie sfãtuiþi sã opreascã fumatul. I B

Se recomandã ca pacienþii cu BAP ºi DZ sã aibã un nivel al LDL-C redus la <1,8 mmol/L (<70 mg/dl) sau 
cu  50% în cazul în care nivelul-þintã nu poate fi atins. I A

Se recomandã ca pacienþii cu BAP ºi DZ sã aibã tensiunea arterialã controlatã la nivele <140/85 mm Hg. I C

Terapia antiagregantã plachetarã este recomandatã la toþi pacienþii cu BAP simptomaticã ºi DZ fãrã alte 
contraindicaþii. I A

IGB= indice gleznã-braþ; DZ= diabet zaharat; LDL-C= lipoproteine   cu densitate micã – colesterol; BAP= boala arterelor periferice.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

BAP include leziunile aterosclerotice la nivelul arterelor 
carotide extracraniene ºi vertebrale, extremitãþilor superi-
oare ºi inferioare, mezenterice ºi renale. Cu toate cã ane-
vrismul de aortã abdominalã este frecvent la pacienþii cu 
DZ, el nu este inclus în definiþia actualã a BAP. Mai mult 
decât atât, diagnosticul ºi managementul anevrismului 
de aortã abdominalã sunt identice indiferent de prezenþa 
sau absenþa DZ.

Pacienþii cu DZ ar trebui sã fie supuºi unui screening anu-
al cuprinzãtor privind prezenþa BAP la diverse nivele vas-
culare aºa cum este subliniat în Tabelul 8 ºi Tabelul 9.

Prevenþia bolii extremitãþilor inferioare (LEAD) la pacienþii 
cu DZ constã în schimbãri ale stilului de viaþã (ce se adre-
seazã obezitãþii, fumatului ºi lipsei de exerciþiu fizic) ºi con-
trolul factorilor de risc, inclusiv hiperglicemia, hiperlipide-
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mia ºi hipertensiunea. Dacã tratamentul conservator nu 
are succes, trebuie luatã în considerare revascularizarea. 
În cazul claudicaþiei debilitante ce are ca ºi cauzã leziuni la 
nivelul aortei sau arterei iliace, revascularizarea trebuie sã 
fie prima alegere, în asociere cu managemen tul factorilor 
de risc. Un algoritm pentru tratamentul clau di caþiei inter-
mitente este descris în Figura 5. 

Ischemia perifericã criticã este definitã de prezenþa dure-
rii ischemice în repaus ºi a leziunilor ischemice sau gan-
grenei ce pot fi atribuite bolii arteriale ocluzive care este 
cronicã ºi care se distinge de ischemia acutã a membrului. 
Un algoritm pentru managementul ischemiei critice este 
propus în Figura 6.

Tabelul 8. Istoric medical relevant pentru boala arterialã perifericã

- Istoric familial de BCI. 

- Simptome care sugereazã angina.

- Orice probleme legate de mersul pe jos, de ex., obosealã, crampe, sau dureri cu localizare la nivel fesier, coapsã, gambã sau 
picior, mai ales atunci când simptomele sunt rapid ameliorate în repaus.

- Orice durere de repaus localizatã în partea inferioarã a membrelor inferioare sau a picioarelor ºi relaþia acesteia cu poziþiile 
verticalã sau culcat.

- Orice rãni la nivelul extremitãþilor care se vindecã prost.

- Durere de efort la nivelul extremitãþilor superioare mai ales dacã este asociatã cu ameþeli sau vertij.

- Orice simptom neurologic tranzitor.

- Istoric de hipertensiune cu debut brusc, hipertensiune rezistentã la tratament (care poate rezulta din stenoza arterei renale) 
sau insuficienþã renalã.

- Dureri abdominale neobiºnuite sau postprandiale în special în cazul în care sunt legate de mese ºi asociate cu pierderea în 
greutate.

- Disfuncþie erectilã.

BCI=boalã cardiacã ischemicã

Tabelul 9. Examen fizic relevant pentru boala arterialã perifericã

- Mãsurarea tensiunii arteriale la ambele braþe ºi notarea diferenþelor între braþe.

- Auscultaþia ºi palparea zonelor carotide ºi cervicale.

- Palparea pulsului la nivelul extremitãþilor superioare ºi, dacã este necesar, efectuarea testului Allen. Mâinile trebuie sã fie in-
spectate cu atenþie.

- Palparea abdominalã ºi auscultaþia la diferite niveluri, inclusiv la nivelul flancurilor ºi regiunilor iliace.

- Auscultaþia arterelor femurale.

- Palparea arterelor femurale, poplitee, pedioase, ºi tibiale posterioare.

- Inspectarea culorii, temperaturii, integritãþii pielii la nivelul picioarelor. Înregistrarea prezenþei ulceraþiilor.

- Alte indicii sugestive ale prezenþei bolii arteriale la nivelul membrelor inferioare, inclusiv trebuie precizate pierderea pãrului la 
nivelul gambelor ºi modificãri ale pielii.

- Indicele gleznã-braþ, calculat prin împãrþirea tensiunii arteriale sistolice la nivel tibial sau la nivelul arterei pedioase la tensiunea 
brahialã. Un index <0.9 este sugestiv pentru boalã arterialã la nivelul membrelor inferioare.
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10.2 Boala arterelor carotide 

DZ este un factor de risc independent pentru AVC is-
chemic. Acesta are o incidenþã de 2,5-3,5 ori mai mare la 
diabetici faþã de persoanele fãrã DZ. În acest document, 
discuþia despre prevenþia AVC ºi a atacului ischemic tran-
zitoriu (AIT) va fi limitatã la aspectele legate de boala arte-
relor carotide. Cu toate cã prezenþa DZ creºte probabili-
tatea de boalã a arterelor carotide, prezenþa acestuia nu 
schimbã diagnosticul general ºi abordarea terapeuticã. 

Suflurile la nivelul carotidelor sunt întâlnite des la pacienþii 
cu stenozã de arterã carotidã, cu toate cã multe cazuri 
rãmân asimptomatice indiferent de severitatea leziunii. 
Examinarea imagisticã de urgenþã a creierului ºi a vase-
lor supra-aortice prin ultrasonografia duplex, angio-CT 
ºi rezonanþa magneticã este obligatorie la pacienþii care 
se prezintã cu AIT sau AVC. Managementul depinde de 
simp tome, severitatea leziunilor, prognosticul supra vie-
þuirii la 5 ani ºi rezultatul procedurilor de revascularizare. 
Un algoritm de management este prezentat în Figura 7.



94

Capitolul 1: Diabet zaharat, prediabet ºi boli cardiovasculare

11. Managementul bolii microvasculare la nivelul ochilor ºi rinichilor

Managementul bolii microvasculare în diabetul zaharat

Recomandãri Clasãa Nivelb

Screening-ul pentru evidenþierea prezenþei retinopatiei ar trebui sã fie luat în considerare anual la 
pacienþii cu diabet zaharat tip 2. IIa B

Terapia multifactorialã este recomandatã atunci când retinopatia progreseazã rapid. I B

Un nivel al HbA1c <7% ºi al tensiunii arteriale <140/85 mmHg sunt recomandate pentru prevenþia 
primarã a retinopatiei diabetice. I A

Scãderea nivelului lipidelor ar trebui sã fie consideratã pentru a reduce progresia retinopatiei, nevoia de 
tratament cu laser ºi necesitatea vitrectomiei. IIa B

Se recomandã ca retinopatia proliferativã diabeticã sã fie tratatã prin fotocoagulare laser pan retinalã. I A

Fotocoagulare grid-laser ar trebui sã fie luatã în considerare în cazul edemului macular clinic semnifica-
tiv. IIa B

Terapia intravitroasã cu  factori de creºtere anti-endoteliu vascular ar trebui sã fie luatã în considerare la 
pacienþii cu afectarea vederii ºi edem macular clinic semnificativ ce implicã foveea. IIa B

HbA1c = hemoglobinã glicozilatã A1C.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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DZ este un factor de risc important atât pentru evenimen-
tele  renale cât ºi cardiovasculare, iar deteriorarea renalã 
– sub forma creºterii eliminãrii albuminei prin urinã ºi/sau 
afectarea RFG – este ea însãºi un predictor independent al 
evenimentelor cardiovasculare. Eliminarea albuminei prin 
urinã ºi scãderea ratei de filtrare glomerularã (RFG) sunt 
într-o oarecare mãsurã modificate benefic de intervenþii 
ce scad glicemia ºi tensiunea arterialã.

Retinopatia este cea mai frecventã complicaþie microvas-
cularã a DZ. Chiar dacã incidenþa a scãzut încet ca urma-
re a implementãrii regimurilor de tratament intensive, re-
tinopatia proliferativã ce afecteazã vederea este prezentã 
la 50% din persoanele cu DZT1, iar 29% din cei cu DZT2 
dezvoltã edem macular. Retinopatia rapid progresivã in-
dicã un risc cardiovascular crescut iar combinaþia de reti-
nopatie cu nefropatie prezice o morbiditate ºi mortalitate 
cardiovascularã în exces. În DZT2, retinopatia avansatã 
creºte riscul de evenimente cardiovasculare de peste 
douã ori.

O abordare multifactorialã previne atât evenimentele 
microvasculare cât ºi pe cele cardiovasculare cu un efect 
benefic pe termen lung atât în DZT1 cât ºi în DZT2.

Tratament ºi þintele acestuia

Modificarea stilului de viaþã. Nu existã studii care sã 
dovedeascã faptul cã doar modificãrile stilului de viaþã au 
un efect asupra prevenþiei nefropatiei, neuropatiei sau re-
tinopatiei.

Controlul glicemic previne evenimentele microvascu-
lare ºi cardiovasculare atât la pacienþii cu DZT1 cât ºi la 
cei cu DZT2.

Nivelul recomandat al HbA1c atât în DZT1 cât ºi în DZT2 
este <7% (< 53 mmol/mol). Peste un anumit nivel de afec-
tare retinianã, euglicemia nu mai are niciun beneficiu îm-
potriva progresiei retinopatiei.

Tensiunea arterialã. Ca ºi intervenþie primarã, controlul 
intensificat al tensiunii arteriale folosind blocanþi ai SRAA 
previne debutul microalbuminuriei în DZT2 dar nu ºi în 
DZT1. Ca ºi intervenþie secundarã, controlul intensificat 
al tensiunii arteriale folosind IECA pentru a bloca SRAA 
a încetinit progresia bolii renale în DZ de tip 1 ºi a redus 
prevalenþa insuficienþei renale în stadiul final. În DZ de 
tip 2, doze mari de Ramipril au prevenit atât evenimen-
tele renale cât ºi pe cele cardiovasculare. BRA au redus 
progresia de la microalbuminurie la proteinurie ºi au pre-
venit evenimentele renale, dar nu ºi moartea de cauzã 
cardiovascularã. 

Controlul tensiunii arteriale are efecte benefice asupra 
progresiei retinopatiei. Pragul recomandat este <140/85 
mm Hg cu toate cã alte afecþiuni concomitente, cum ar 
fi nefropatia, pot necesita un control al tensiunii mai strict 
(TA sistolicã <130 mmHg). Scãderea TA pânã la acest ni-
vel nu influenþeazã negativ retinopatia.

Terapiile pentru scãderea lipidelor. Intervenþia asu-
pra nivelului lipidelor în sânge ºi asupra agregãrii plache-
tare nu au fost asociate cu alterarea bolii renale în DZ. Re-
cent, statinele plus ezetimibe au adus un plus de protecþie 
cardiovascularã la pacienþii ce prezintã reducerea funcþiei 
renale, inclusiv la cei cu DZ. Nu existã niveluri þintã clare 
ale lipidelor (colesterol, trigliceride) pentru prevenþia sau 
întârzierea retinopatiei.
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru  de Aterosclerozã, Preºedinte Prof. Dr. Dan Gaiþã, Secretar Dr. Mircea 
Iurciuc, efectuatã de Dr. Maria Greavu, Dr. Roxana Pleavã, Dr. Polixenia Stanciu ºi Dr. Oana Soare.

12. Îngrijirea centratã pe pacient

Îngrijirea centratã pe pacient în diabetul zaharat

Recomandãri Clasãa Nivelb

Îngrijirea centratã pe pacient este recomandatã pentru a facilita un control comun ºi de luare a deciziilor 
în contextul respectãrii prioritãþilor ºi obiectivelor pacientului. I C

Strategiile cognitive comportamentale centrate pe pacient sunt recomandate pentru a ajuta pacienþii sã 
reuºeascã sã îºi schimbe stilul de viaþã ºi auto-gestionarea. I B

Strategiile cognitive comportamentale centrate pe pacient, combinate cu simplificarea regimurilor de 
administrare a dozelor ar trebui sã fie luate în considerare pentru a îmbunãtãþi aderenþa la medicaþie. IIa B

Echipe multidisciplinare ºi programe conduse de asistente ar trebui sã fie luate în considerare pentru a 
sprijini schimbarea stilului de viaþã ºi auto-gestionarea. IIa B

a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Strategii eficace pentru susþinerea pacienþilor în obþinerea 
schimbãrilor pozitive ale stilului de viaþã ºi îmbunãtãþirea 
auto-gestionãrii pot fi recomandate. Îngrijirea centratã pe 
pacient favorizeazã o abordare multifactorialã, dezvoltân-
du-se în funcþie de contextul prioritãþilor ºi þintelor pacien-
tului, ºi permite ca schimbãrile stilului de viaþã ºi tratamen-
tele sã fie adaptate ºi implementate luând în considerare 
credinþele ºi obiceiurile culturale. Furnizorii trebuie sã ia în 
considerare diferenþele de vârstã, etnice ºi de gen ce apar 
în DZ ºi BCV, în ceea ce priveºte stilul de viaþã, prevalenþa 
ºi modul de prezentare a bolii, rãspunsul la tratament 

ºi rezultatele pe termen lung. Strategiile cognitive com-
portamentale, inclusiv gãsirea soluþiilor, stabilirea þintelor, 
auto-monitorizarea, susþinerea continuã ºi feedback-ul/ 
întãrirea pozitivã la sesiuni individuale sau de grup sunt 
eficace în a facilita schimbãri comportamentale, în special 
când se folosesc strategii multiple. Când aceastã abordare 
este folositã de o echipã multidisciplinarã cu înþelegere a 
strategiilor cog nitive de comportament, se va înregistra 
un succes sporit în susþinerea pacienþilor pentru a obþine 
modificãri ale stilului de viaþã ºi a îºi auto-gestiona eficace 
afecþiunile.
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Secþiunea V:
Boala coronarianã ischemicã 

1. Ghidul de management al sindroamelor coronariene acute 
la pacienþii care se prezintã fãrã supradenivelare persistentã 

de segment ST

2. Infarctul miocardic acut (IMA)

3. Angina pectoralã stabilã

4. Revascularizarea miocardicã
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Ghidul de management al sindroamelor coronariene acute la 
pacienþii care se prezintã fãrã supradenivelare persistentã de 

segment ST*

Grupul de lucru al Societãþii Europene de Cardiologie (ESC) pentru managementul 
sindroamelor coronariene acute (SCA) la pacienþii care se prezintã fãrã supradenivelare 

persistentã de segment ST

*Adaptat dupã Ghidul ESC de management al sindroamelor coronariene acute la pacienþii care se prezintã fãrã supradenivelare persistentã de 
segment ST (European Heart Journal;2011, doi: 10.1093/eurheartj/ehr 236)
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Clase de recomandare

Clase de
recomandare Formulãri sugerate

Clasa I Dovada ºi/sau acord general asupra faptului cã un anumit trata-
ment sau procedurã este beneficã, folositoare, eficientã.

Este recomandat/este 
indicat.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã a pãrerilor asupra utilitãþii/
eficacitãþii unui anumit tratament sau procedurã.

Clasa IIa Balanþa dovezi/pãreri este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii. Ar trebui luat în consi-
derare.

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea este mai puþin bine stabilitã de cãtre dovezi/
pãreri.

Ar putea fi luat în 
considerare.

Clasa III
Dovezi sau acord general asupra faptului cã un anumit tratament 
sau procedurã nu este utilã/eficientã, iar în unele cazuri ar putea 
dãuna.

Nu este recomandat.

Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date rezultate din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date rezultate dintr-un singur studiu clinic randomizat sau studiu non-randomizat de 
amploare.

Nivel de evidenþã C Consens al experþilor ºi/sau studii de dimensiuni mici, studii retrospective, registre.

cel puþin o valoare deasupra celei de-a 99-a percentilã 
a limitei superioare de referinþã a normalului ºi cel pu-
þin una din urmã toarele: 

a) Simptome de ischemie.

b) Modificãri semnificative recente sau presupus recente 
ale segmentului ST sau bloc major ram stâng pe înre-
gistrarea cu 12 derivaþii a electrocardiogramei.

c) Apariþia undei “q”patologice pe electrocardiogramã.

d) Dovada imagisticã a pierderii recente de þesut miocar-
dic viabil sau anomalii de kineticã parietalã.

e) Tromb intracoronarian detectat angiografic sau la au-
topsie.

Tipul 1 de IMA: este caracterizat prin rupturã, ulceraþie, 
fisurã, eroziune sau disecþia plãcii aterosclerotice urmate 
de formarea trombusului intracoronarian în una sau mai 
multe artere coronare care conduce la diminuarea fluxu-
lui sanguin miocardic ºi/sau embolie distalã urmatã de 
apariþia necrozei miocardice. Bolnavii pot avea boalã co-
ronarianã severã preexistentã însã ocazional (5-20% din 
cazuri) pot sã existe leziuni aterosclerotice nesemnificative 
angiografic sau acestea pot sã nu fie evidenþiabile, mai 
ales la femei. 

Tipul 2 IMA: reprezintã necroza miocardicã în care 
o altã condiþie decât instabilitatea plãcii aterosclerotice 
creeazã dezechilibrul între cererea ºi oferta miocardicã 
de oxigen. Mecanismele includ spasm arterial coronarian, 
disfuncþie endotelialã coronarianã, tahiaritmii, bradiarit-
mii, anemie, insuficienþã respiratorie, hipotensiune sau 
hiper tensiune severã. În plus la bolnavii critici ºi la cei care 
efec tueazã intervenþii chirurgicale non-cardiovasculare, 
ne crozã miocardicã poate fi indusã de efectul toxic me-
dicamentos. 

1. Definiþie
Simptomul principal care iniþiazã diagnosticul ºi tratamen-
tul bolnavilor suspectaþi de sindrom coronarian acut (SCA) 
este durerea toracicã. În funcþie de electrocardiogramã 
(ECG) se diferenþiazã 2 grupe de bolnavi:

1.1 Bolnavi cu durere acutã toracicã cu suprade-
nivelare persistentã (>20 minute) de segment ST.

Aceastã condiþie clinicã este denumitã sindrom coronari-
an acut cu supradenivelare de segment ST ºi în general 
reflectã ocluzia acutã totalã coronarianã. Majoritatea bol-
navilor dezvoltã ulterior infarct miocardic acut cu supra-
denivelare de segment ST (STEMI). Tratamentul principal 
al acestor bolnavi este reperfuzia miocardicã prin angio-
plastie primarã sau tratament fibrinolitic.

1.2 Bolnavi cu durere toracicã acutã dar fãrã su-
pradenivelare persistentã de segment ST.

Modificãrile (ECG) pot include supradenivelare tranzitorie 
de segment ST, subdenivelare persistentã sau tranzitorie 
de segment ST, inversarea, aplatizarea sau pseudormali-
zarea undei T, sau traseu ECG normal. Spectrul clinic al 
bolnavilor cu sindrom coronarian fãrã supradenivelare de 
segment ST (NSTEMI) este cuprins între bolnavi fãrã simp-
tome la prezentare ºi bolnavi cu ischemie activã, instabili-
tate electricã hemodinamicã sau oprire cardiacã.

Definiþia universalã a infarctului miocardic

  Infarctul miocardic acut (IMA) defineºte necroza ce-
lu larã miocardicã într-un context clinic corespun zã tor 
ischemiei miocardice acute. 

  O combinaþie de criterii sunt necesare pentru a for-
mula diagnosticul de infarct miocardic acut ºi anume 
detectarea creºterii ºi/sau scãderii markerilor de ne-
crozã miocitarã, preferabil troponine înalt specifice, cu 
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2. Diagnostic 
  Durerea anginoasã tipicã este caracterizatã printr-o 

senzaþie retrosternalã de “presiune” sau “greutate” 
(anginã) care iradiazã în membrul superior stâng (mai 
puþin frecvent la ambele membre sau în cel drept), gât 
sau mandibulã, care poate fi intermitentã (de obicei 
mai multe minute) sau persistentã. 

  Examenul clinic este deseori nerelevant la pacienþii cu 
SCA-NSTEMI. Prezenþa semnelor clinice de insuficienþã 
cardiacã, instabilitatea clinicã sau hemodinamicã im-
pun un diagnostic ºi un tratament de urgenþã. 

  Se recomandã efectuarea unei electrocardiograme 
pânã în 10 minute de la contactul medical. Electrocar-
diograma poate fi normalã însã modificãrile caracte-
ristice includ subdenivelarea de segment ST, supra-
denivelarea tranzitorie ST ºi modificãrile undei T. La 
pacienþii cu supradenivelare persistentã de segment 
ST se formuleazã diagnosticul de STEMI care impune 
reperfuzie urgentã. 

  Determinarea unui marker de necrozã miocitarã, de 
preferat troponine înalt specifice este obligatorie la toþi 
pacienþii suspectaþi de SCA-NSTEMI.

Implicaþii clinice ale testelor pentru troponinã înalt sensibilã

Comparativ cu testele standard pentru troponinã, testele de înaltã sensibilitate:

  Prezintã valoare predictivã negativã mai ridicatã

  Reduc intervalul troponinelor nedetectabile conducând mai rapid spre diagnosticul de infarct miocardic

  Prezintã o creºtere absolutã de 4% ºi una relativã de 20% în diagnosticarea infarctului miocardic de tip I ºi aceleaºi valori 
descrescãtoare în diagnosticul anginei instabile

  Sunt asociate cu o creºtere dublã în diagnosticarea infarctului miocardic de tip II

Nivelul troponinei înalt sensibile trebuie interpretat ca un marker cantitativ al injuriei miocardice (ex: cu cât nive-
lul este mai ridicat, cu atât mai mare este probabilitatea de infarct miocardic)

  Creºtere peste 5 ori faþã de valoarea normalã are o valoare predictivã pozitivã (>90%) pentru infarct miocardic

  Creºtere de pânã la 3 ori faþã de valoarea normalã are o valoare predictivã pozitivã limitatã (50-60%) pentru infarct miocardic 
ºi poate fi asociatã cu un set de alte condiþii

  Nivelul troponinei la indivizii sãnãtoºi nu se dozeazã de rutinã

Creºteri ºi/sau descreºteri ale nivelurilor troponinei diferenþiazã injuria miocardicã acutã de cea cronicã (cu cât 
modificãrile sunt mai mari, cu atât este mai mare probabilitatea de infarct miocardic

Alte condiþii asociate cu creºterea troponinei decât infarctul miocardic tip 1

Tahiaritmii

Insuficienþã cardiacã

Urgenþe hipertensive

Afecþiuni critice (ex: ºoc/ sepsis/ arsuri)

Miocarditã

Cardiomiopatie Tako-Tsubo

Boli cardiace structurale (ex: stenozã aorticã)

Disecþie de aortã

Embolism pulmonar, hipertensiune pulmonarã

Insuficienþã renalã asociatã cu boalã cardiacã

Spasm coronarian

Eveniment neurologic acut (ex: accident vascular cerebral sau hemoragie subarahnoidianã)

Proceduri cardiace sau contuzii cardiace (CABG, PCI, ablaþie, stimulare cardiacã, cardioversie sau biopsie endomiocardicã)

Hipo- ºi hipertiroidism

Afecþiuni infiltrative (ex: amiloidozã, hemocromatozã, sarcoidozã, sclerodermie)

Toxicitate miocardicã sau otrãvire (ex: doxorubicinã, 5-fluorouracil, Herceptin, venin)

Eforturi extreme de anduranþã

Rabdomiolizã
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2.1 Algoritmele de includere “rule-in” ºi de exclu-
dere “rule-out”

Datã fiind înalta sensibilitate ºi acurateþe în detectarea in-
farc tului miocardic acut la prezentare, intervalul de timp 
pânã la a doua determinare a troponinei poate fi scur-
tat prin utilizarea troponinelor înalt specifice. Aceasta 
poate reduce substanþial intervalul pânã la diagnostic, 
timpul petrecut în departamentul de urgenþã ºi costuri-
le. Se recomandã utilizarea algoritmului 0/3 h. Alternativ 
se recomandã determinarea 0/1 h când sunt disponibile 
do zarea troponinei înalt specifice cu algoritm validat.

  Valoarea predictiv negativã pentru infarctul miocar-
dic la bolnavii evaluaþi prin modalitatea „rule-out” de-
pãºeºte 98%, pentru ambele algoritme.

  Valoarea predictiv pozitivã pentru bolnavii cu infarct 
miocardic acut, care îndeplinesc criteriile “rule-in”, cu 
algoritmul 0/1h este 75-80%.

  Pacienþii care nu îndeplinesc nici criteriile “rule-in” 
nici “rule-out” pot necesita investigaþii ulterioare dacã 
nu se identificã explicaþii alternative pentru creºterea 
tro po ninelor. Nu este nevoie de testãri suplimentare 
în departamentul de urgenþã atunci când se diag-
nosticheazã fibrilaþia atrialã cu rãspuns ventricular 
înalt sau urgenþa hipertensivã.
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2.2 Imagisticã non-invazivã

  ecocardiografia transtoracicã

  trebuie sã fie disponibilã de rutinã în departamentele 
de urgenþã ºi unitãþile de durere toracicã ºi efectuatã/
interpretatã de specialist cu experienþã, pe durata 
internãrii pentru SCA-NSTEMI.

  poate ajuta la detectarea altor patologii asociate cu 
durere toracicã cum sunt disecþia acutã de aortã, pe-
ricardita lichidianã, cardiomiopatia hipertroficã sau 
dilataþia de ventricul drept sugestivã tromboembolis-
mului pulmonar acut.

  reprezintã testul diagnostic de ales pentru bolnavii in-
stabili hemodinamic suspectaþi de etiologie cardiacã. 

  testarea imagisticã este preferatã testului de efort ECG 
datoritã acurateþei diagnostice superioare.

  angiotomografia coronarianã cu multidetector poate 
fi utilizatã pentru excluderea bolii coronariene ische-
mice.

2.3 Diagnostic diferenþial

Printre pacienþii neselectaþi care se prezintã cu durere 
acu tã toracicã, prevalenþa aºteptatã este urmãtoarea: 
5-10% STEMI, 15-20% NSTEMI, 10% anginã instabilã, 
15% alte afecþiuni cardiace ºi 50% alte cauze noncardi-
ace. Afecþiunile care trebuie considerate întotdeauna 
în diag nosticul diferenþial, datoritã potenþialului vital dar 
ºi tra tabil în acelaºi timp, includ disecþia acutã de aortã, 
trombo  embolismul pulmonar acut ºi pneumotoraxul în 
ten siune. Ecocardiografia transtoracicã trebuie efectuatã 
întot deauna la toþi bolnavii suspectaþi de instabilitate he-
mo dinamicã de etiologie cardiacã.
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3. Stratificarea riscului ºi evoluþia
  La bolnavii cu SCA-NSTEMI estimarea cantitativã a is-

chemiei cu ajutorul scorurilor este superioarã evaluãrii 
clinice.

  Scorul de risc Grace 2.0 prin calculator permite o esti-
mare directã evitând calculul scorului, pe durata spita-
lizãrii, la 6 luni, 1 an ºi 3 ani. Riscul combinat de deces 
ºi infarct miocardic la 1 an este de asemenea estimat. 

  Scorul de risc TIMI este simplu de utilizat însã acura-
teþea discriminativã este inferioarã estimãrii Grace prin 
calculator.

Diagnostic diferenþial al durerii toracice

Cardiac Pulmonar Vascular Gastrointestinal Ortopedic Altele

Miopericarditã
Cardiomiopatii

Embolism
pulmonar

Disecþie de 
aortã

Esofagitã, boalã de 
reflux sau spasm

Modificãri muscu-
lo-scheletale Anxietate

Tahiaritmii Pneumotorace Anevrism de 
aortã simptomatic Ulcer peptic, gastritã Traumatism toracic Herpes 

zoster

Insuficienþã 
cardiacã acutã

Bronºitã, pneu-
monie

Accident vascular 
cerebral Pancreatitã Inflamaþie/injurie 

muscularã Anemie

Urgenþe
hipertensive Pleurezie Colecistitã Costocondritã

Stenozã aorticã Patologii ale coloanei 
cervicale

Cardiomiopatie 
Tako-Tsubo

Spasm coronarian

Traumatism cardiac

  Evenimentele hemoragice majore sunt asociate cu 
mortaliate crescutã în SCA-NSTEMI. Scorul de risc he-
moragic CRUSADE utilizeazã caracteristicile de bazã 
ale pacientului, variabilele clinice ºi paraclinice la in-
ternare pentru estimarea riscului hemoragic major pe 
durata internãrii. Oricum performanþa modelului de 
estimare a riscului hemoragic este modestã.

  Incidenþa aritmiilor maligne în faza acutã a SCA-
NSTEMI este estimatã la 3%, cu cele mai multe eveni-
men te aritmice apãrând în primele 12 ore de la debu-
tul simptomelor.

Unitatea recomandatã ºi durata monitorizãrii în funcþie de prezentarea clinicã ºi dupã stabilirea diagnosticului 
NST-SCA

Prezentare clinicã Unitate Monitorizarea ritmului

Anginã instabilã Unitate normalã sau externare Nu este necesarã

NSTEMI cu risc scãzut de aritmii Unitate de îngrijiri intermediarã sau unita-
te de coronarieni <24h

NSTEMI cu risc intermediar spre crescut 
de aritmii

Unitate terapie intensivã/coronarieni sau 
unitate intermediarã >24h
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Recomandãri privind diagnosticul, stratificarea riscului, imagisticã ºi monitorizarea ritmului la pacienþi cu suspiciu-
ne de sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment ST

Recomandare Clasãa Niv. 
evidenþãb

Diagnostic ºi stratificarea riscului

Este recomandat un diagnostic de bazã ºi o stratificare a riscului ischemic pe pe termen scurt ºi al riscului 
de sângerare I A

Este recomandat sã se efectueze ECG în 12 derivaþii în primele 10 min dupã primul contact medical ºi sã 
fie imediat interpretat de un medic specialist. Este recomandat sã se efectueze ECG în 12 derivaþii adiþional 
în caz de simptome recurente sau diagnostic incert

I B

Derivaþii ECG adiþionale (V3R, V4R, V7 – V9) sunt recomandate în cazul suspiciunii ischemiei în 
desfãºurare atunci când derivaþiile standard nu sunt concludente I C

Este recomandatã mãsurarea troponinei sau troponinei înalt sensibile ºi sã se obþinã rezultatele în primele 
60 minute I A

Un protocol rapid de excludere la 0h ºi 3h este recomandat în cazul în care teste pentru troponinã înalt 
sensibilã sunt disponibile I B

Un protocol rapid de excludere/confirmare la 0h ºi 1h este recomandat dacã este diponibilã o troponinã 
cardiacã de înaltã sensibilitate cu algoritm 0h/1h validat. Testãri adiþionale dupã 3-6h sunt indicate dacã 
primele douã mãsurãtori ale troponinei nu sunt concludente ºi condiþia clinicã este încã sugestivã pentru 
SCA

I B

Este recomandatã utilizarea scorurilor de risc în vederea estimãrii prognosticului I B

Utilizarea scorului CRUSADE poate fi luat în considerare la pacienþii supuºi angiografiei coronariene pen-
tru a cuantifica riscul hemoragic IIb B

Imagisticã

La pacienþii fãrã durere toracicã recurentã, ECG normal ºi niveluri normale ale troponinei (preferabil înalt 
sensibilã), dar suspiciune de SCA, un test de stres non-invaziv (preferabil imagistic) pentru inducerea 
ischemiei este recomandat înainte de a decide o strategie invazivã

I A

Ecocardiografia este recomandatã pentru evaluarea funcþiei globale ºi segmentare a ventriculului stâng ºi 
fãrã a excluderea sau confirmarea diagnosticelor diferenþiale I C

Angio-CT trebuie considerat ca o alternativã a angiografiei invazive pentru a exclude SCA atunci când 
existã o probabilitate redusã sau intermediarã de BC ºi atunci când troponina sau ECG –ul sunt neconclu-
dente

IIa A

Monitorizare

Monitorizarea continuã a ritmului este recomandatã pânã când diagnosticul de NSTEMI este stabilit sau 
infirmat I C

Este recomandatã internarea pacienþilor cu NSTEMI într-o unitate monitorizatã I C

Monitorizarea ritmului pânã la 24h sau PCI (indiferent de ordine) trebuie luatã în considerare la pacienþii 
cu NSTEMI ºi risc scãzut de aritmii IIa C

Monitorizarea ritmului >24h trebuie luatã în considerare la pacienþii cu NSTEMI ºi risc moderat spre crescut 
de aritmii IIa C

În absenþa semnelor sau simptomelor de ischemie în desfãºurare, monitorizarea ritmului poate fi luatã în 
considerare la anumiþi pacienþi cu anginã instabilã (ex: suspiciune de spasm coronarian sau simptome 
sugestive asociate evenimentelor aritmice)

IIb C

4. Tratament
4.1 Tratament farmacologic al ischemiei

Recomandãri pentru medicament antiischemice în faza acutã a NSTE-SCA

Recomandãri Clasã Niv. 
evidenþã

Se recomandã iniþierea precoce a tratamentului betablocant pacienþilor cu simptome de ischemie, în 
absenþa contraindicaþiilor. I B

Se recomandã continuare cu tratament betablocant cronic, dacã pacientul nu se aflã în clasã Killip III sau 
mai mare. I B

Nitraþii sublingual sau iv sunt recomandaþi pentru remiterea anginei. Se recomandã tratament iv în caz de 
recurenþa anginei, HTA necontrolatã sau semne de IC. I C

La pacienþii cu anginã vasospasticã supectatã/confirmatã blocanþii canalelor de calciu ºi nitraþii trebuie 
luaþi în considerare, iar betablocantele evitate. IIa B
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4.2 Antiagregantele plachetare

Inhibitorii P2Y12

Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Cangrelor

Clasa Tienopiridinã Tienopiridinã Cyclopentyl-triazolo-
pyrimidina

Administrare Oralã Oralã Oralã Intravenoasã

Doza 300-600 mg, apoi 75 
mg/zi 60 mg, apoi 10 mg/zi 180 mg, apoi 90 mg 

de douã ori/zi
30 mcg/kg bolus ºi 4 

mcg/min pev

Doza în funcþie de CKD

  Stadiul 3
(eGFR 30-59 ml/min/1,73 m2 Fãrã ajustare Fãrã ajustare Fãrã ajustare Fãrã ajustare

  Stadiul 4
(eGFR 15-29 ml/min/1,73 m2 Fãrã ajustare Fãrã ajustare Fãrã ajustare Fãrã ajustare

  Stadiul 5
(eGFR <15 ml/min/1,73 m2

Utilizat numai pentru 
indicaþii selectate (ex: 
prevenþia trombozei 

intrastent)

Fãrã ajustare Fãrã ajustare Fãrã ajustare

Reversibilitate Ireversibil Ireversibil Reversibil Reversibil

Activare Prodrog, cu metabo-
lism hepatic variabil

Prodrog, cu metabo-
lism hepatic

Substanþa activã, 
cu metabolit activ 

adiþional
Substanþa activã

Instalarea efectului dupã doza 
de încãrcare 2-6h 30 min 30 min 2 min

Durata efectului 3-10 zile 7-10 zile 3-5 zile 1-2h

Oprire inainte de chirurgie 5 zile 7 zile 5 zile 1h

Timp de înjumãtãþire 
plasmaticã a metabolismului 
activ

30-60 min 30-60 min 6-12h 5-10 min

Blocarea recaptãrii adenozinei Nu Nu Nu Da

Recomandãri pentru tratament antiagregant plachetar în NSTEMI

Recomandãri Clasã Niv. 
evidenþã

Antiagregante plachetare orale

Se recomandã Aspirinã 150-300 mg dozã de încãrcare urmatã de 75-100 mg dozã de întreþinere pe 
termen lung, indiferent de strategia de tratament aleasã, în absenþa contraindicaþiilor I A

Se recomandã un inhibitor P2Y
12

 adiþional la Aspirinã timp de 12 luni, dacã nu existã contraindicaþii pre-
cum risc major de sângerare:

  Se recomandã Ticagrelor (180 mg dozã de încãrcare,90 mg x 2/zi dozã de întreþinere) tuturor 
pacienþilor cu risc moderat-înalt de evenimente ischemice (troponine cardiace crescute), indiferent de 
strategia de tratament aleasã sau de pretratamentul cu clopidogrel (care trebuie oprit când se iniþiazã 
ticagrelor), în absenþa contraindicaþiilor;

  Se recomandã Prasugrel (60 mg dozã de încãrcare, 10 mg/zi de întreþinere) pacienþilor ce urmeazã sã 
efectueze PCI, dacã nu existã contraindicaþii;

  Se recomandã Clopidogrel (600 mg dozã de încãrcare ºi 75 mg/zi dozã de întreþinere) pacienþilor ce 
nu pot primi ticagrelor sau prasugrel sau necesitã tratament anticoagulant oral.

I A

I B

I B

I B

Reducerea duratei de administrare de inhibitori P2Y
12

 la 3-6 luni dupã implantarea de DES poatea fi luatã 
în considerare la pacienþii cu risc înalt de sângerare. IIb A

Nu se recomandã administrarea de Prasugrel dacã anatomia coronarianã nu este cunoscutã III B

Terapia antiagregantã cu administrare intravenoasã

Inhibitorii de GP IIb/IIIa trebuie utilizaþi în situaþii de salvare sau complicaþii trombotice. IIa C

Cangrelor poate fi luat în considerare la pacienþii farã tratament cu inhibitor P2Y
12

 ce urmeazã sã fie supuºi 
PCI. IIb A

Nu se recomandã administrarea de inhibitori GP IIb/IIIa dacã anatomia coronarianã nu este cunoscutã. III A

Administrare de inhibitori P2Y12 pe termen lung

Prelungirea duratei de administrarea a inhihitorilor P2Y
12

 plus Aspirinã poate fi luatã în considerare dupã 
stratificarea atentã a riscului ischemic ºi hemoragic al pacientului. IIb A
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Recomandãri generale

Se recomandã adãugarea unui inhibitor de pompã de protoni la DAPT pacienþilor cu risc înalt de sânge-
rare gastrointestinalã (istoric de ulcer sau hemoragie gastrointestinalã, tratament anticoagulant, tratament 
cronic cu AINS sau corticoid, sau douã din urmãtoarele: vârsta >65 ani, dispepsie, BRGE, infecþie cu Heli-
cobacter Pylori, consum cronic de alcool).

I B

La pacienþii trataþi cu inhibitor P2Y
12

 ce necesitã intervenþie chirurgicalã electivã non-cardiacã, procedura 
trebuie efectuatã la cel puþin 5 zile dupã oprirea clopidogrelului sau a ticagrelorului ºi la 7 zile pentru 
prasugrel, dacã pacientul nu are risc înalt de evenimente ischemice.

IIa C

În caz de intervenþie chirugicalã non cardiacã de urgenþã sau de complicaþii hemoragice, întreruperea 
tratamentului cu inhibitor P2Y

12
 poate fi luatã în considerare dupã minim o lunã de la implantarea de BMS 

sau 3 luni pentru DES de generaþie nouã.
IIb C

Timpul de administrare al inhibitorilor P2Y12

Nu a fost studiat timpul optim pentru administrarea de 
clopidogrel ºi ticagrelor la pacienþii cu NSTEMI la care se 
decide strategia de tratament invaziv, neexistând reco-
mandãri pro sau contra administrãrii pretratamentului 

cu aceºti produºi. Pe baza studiului ACCOAST, pretrata-
mentul cu prasugrel nu este recomandat. Pentru pacienþii 
cu NSTE-SCA trataþi conservator, se recomandã inhibitori 
P2Y

12
 (de preferat ticagrelor) cât mai rapid dupã stabilirea 

diagnosticului.

Dozarea inhibitorilor de glicoproteinã IIb/IIIa la pacienþii cu disfuncþie renalã

Medica-
ment Recomandãri

Funcþie renalã normalã 
sau stadiul 1-2 CKD 

(eGFR >60 mL/min/1,73 
m2)

Stadiul 3 CKD (eGFR 
30-59 mL/min/1,73 m2)

Stadiul 4 CKD (eGFR 
15-29 mL/min/1,73 m2)

Stadiul 5 CKD (eGFR 
<15 mL/min/1,73 m2)

Eptifibatid Bolus 180 mcg/kg iv, infuzie 
2 mcg/kg/min

Fãrã ajustare bolus
Se reduce infuzia la 1 

mcg/kg/min dacã eGFR 
<50 mL/min/1,73 m2

Nu se recomandã Nu se recomandã

Tirofiban
Bolus 25 mcg/kg sau 10 
mcg/kg iv, perfuzie 0,15 

mgc/kg/min
Fãrã ajustare

Fãrã ajustare bolus
Se reduce infuzia la 0,05 
mcg/kg/min dacã eGFR 

<50 mL/min/1,73 m2

Nu se recomandã

Abciximab
Bolus 0,25 mg/kg iv, infuzie 
0,125 mcg/kg/min (max 10 

mcg/min)

Nu existã recomandãri specifice sau ajustãri de dozã în caz de boalã renalã cronicã 
pentru utilizarea abciximab.

Este necesarã evaluarea atentã a riscului hemoragic.

4.3 Anticoagularea

Dozarea anticoagulantelor la pacienþii cu disfuncþie renalã

Medicament Recomandãri

Funcþie renalã normalã sau stadiul 1-3 
CKD (eGFR >30 mL/min/1,73 m2)

Stadiul 4 CKD (eGFR
15-29 mL/min/1,73 m2)

Stadiul 5 CKD (eGFR <15 
mL/min/1,73 m2)

Heparinã 
nefracþionatã

  Înainte de coronarografie 60-70 UI/kg 
(max 5000 UI) ºi infuzie

(12-15 UI/hg/h) (max 1000 UI/h)
aPTT þintã 1,5-2,5 x control

  În timpul PCI 70-100 UI/kg iv
(50-70 UI/kg dacã se administreazã 

inhibitor GP IIb/IIIa)

Fãrã ajustarea dozei Fãrã ajustarea dozei

Enoxaparinã 1 mg/kg sc. de douã ori pe zi 1 mg/kg s.c. zilnic Nu se recomandã

Fondaparinux 2,5 mg s.c. zilnic Nu se recomandã dacã eGFR
<20 mL/min/1,73 m2) Nu se recomandã

Bivalirudinã Bolus 0,75 mg/kg iv,
infuzie 1,75 mg/kg/h

Fãrã ajustare bolus, reducerea 
infuziei la 1 mg/kg/h

În caz de dializã, fãrã ajustare 
bolus, reducere infuziei la

0,25 mg/kg/h
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Recomandãri pentru tratament anticoagulant în SCA fãrã supradenivelare de segment ST

Recomandãri Clasã Niv. 
evidenþã

Se recomandã tratament anticoagulant oral la momentul diagnosticului conform riscului ischemic ºi hemo-
ragic. I B

Se recomandã Fondaparinux (2,5 mg sc zilnic) având cel mai bun profil eficacitate-siguranþã, indiferent de 
strategia aleasã. I B

Se recomandã Bivalirudina (0,75 mg/kg bolus iv, urmat de infuzie 1,75 mg/kg/h pânã la 4h dupã 
procedurã) ca alternativã la UFH + inhibitori GP IIb/IIIa în timpul PCI. I A

Se recomandã UHF 70-100 UI/kg (50-70UI/kg dacã s-au folosit inhibitori GP IIb/IIIa) pacienþilor supuºi PCI 
care nu au primit tratament anticoagulant. I B

Se recomandã bolus UFH în timpul PCI (70-85 UI/kg sau 50-70 UI/kg dacã s-au folosit inhibitori GP IIb/IIIa) 
pacienþilor trataþi cu Fondaparinux. I B

Se recomandã Enoxaparinã (1 mg/kg sc de douã ori/zi) sau UFH atunci când Fondaparinux nu este dispo-
nibil. I B

Enoxaparina poate fi luatã în considerare ca tratament anticoagulant în timpul PCI la pacienþii pretrataþi cu 
Enoxaparinã sc. IIa B

Administrarea adiþionalã de UFH bolus iv în funcþie de rezulatatul ACT, poate fi luatã în considerare. IIb B

Întreruperea tratamentului anticoagulant dupã PCI trebuie luat în considerare, dacã nu existã alte indicaþii. IIa C

Nu se recomandã trecerea de la UFH la HGMM. III B

Dupã întreruperea tratamentului anticoagulant parenteral, poate fi luatã în considerare administrarea de 
rivaroxaban (2,5 mg de douã ori pe zi timp de un an) la pacienþii cu NSTEMI trataþi cu aspirinã ºi clopido-
grel ce au risc ischemic înalt ºi risc hemoragic scãzut ºi nu au AVC/AIT în antecedente.

IIb B

4.4 Managementul pacienþilor trataþi cu antiagre-
gante plachetare ºi necesar de tratament anticoa-
gulant oral pe termen lung

Strategii pentru reducerea riscului hemoragic legat de PCI

  Doza de anticoagulant trebuie ajustatã dupã greutate ºi funcþia renalã, în special la femei ºi la vârstnici.

  Se preferã abordul radial

  Administrarea de inhibitor de pompã de protoni la pacienþii cu DAPT ºi risc crescut de hemoragie gastrointestinalã (istoric de 
ulcer/HDS, ACO, utilizarea cronicã de AINS sau corticosteriozi, ori douã sau mai multe din vârstã  65 ani, dispepsie, BRGE, 
infecþie cu Helicobacter Pylori, consum cronic de alcool).

  La pacienþii sub ACO
 - Efectuare PCI fãrã întreruperea anti-VK sau NOAC.
 - La pacienþii cu anti-VK nu se administreazã UFH dacã INR >2,5
 - La pacienþii cu NOAC, indiferent de momentul administrãrii ultimei doze, se adaugã anticoagulant parenteral 

(enoxparinã 0,5 mg/kg iv sau UFH 60 UI/kg)
 - Aspirina este indicatã, dar pretratamentul cu inhibitori de P2Y

12
 trebuie evitat

 - Folosirea inhibitorilor GP IIb/IIIa doar pentru situaþii de salvare sau complicaþii periprocedurale.
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Recomandãri pentri utilizarea antiagregantelor ºi anticoagulantelor la pacienþii cu NSTE-SCA ce necesitã trata-
ment anticoagulant oral

Recomandãri Clasã Niv. 
evidenþã

Se recomandã tratament ACO pacienþilor cu indicaþie fermã (FiA cu scor CHA
2
DS

2
-VASc 2, tromboembo-

lism venos recent, trombozã VS, protezã valvularã mecanicã) în plus faþã de tratamentul antiagregant. I C

Se recomandã coronarografie precoce (pânã în 24h) la pacienþii cu risc moderat înalt, indiferent de gradul 
anticoagulãrii, pentru a grãbi stabilirea managementului (medical vs. PCI vs. BPAC) ºi optimizarea trata-
mentului antitrombotic. 

IIa C

Nu se recomandã utilizarea DAPT (asprinã+inhibitor P2Y
12

) în plus la ACO înaintea efectuãrii coronarogra-
fiei. III C

Pacienþi supuºi stentãrii coronariene

Anticoagularea

Se recomandã administrarea unei doze suplimentare de anticoagulant parenteral în timpul PCI, indiferent 
de timpul administrãrii ultimei doze de NOAC ºi dacã INR este <2,5 la pacienþii trataþi cu anti-VK. I C

Continuarea anticoagulãrii cu anti-VK sau NOAC trebuie luatã în considerare periprocedural. IIa C
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Tratament antiplachetar

Folosirea DAPT (incluzând un inhibitor P2Y
12

 nou) poate fi luatã în considerare ca alternativã la tripla tera-
pie dupã stentarea coronarianã la pacienþii cu NSTE-SCA ºi fibrilaþie atrialã cu scor CHA

2
DS

2
-VASc score 1 

(la bãrbaþi) sau 2 (la femei).
IIa C

Dacã riscul hemoragic este mic (HAS-BLED 2) tripla terapie cu ACO, aspirinã (75-100 mg/zi) ºi clopido-
grel 75 mg/zi trebuie luatã în considerare pentru 6 luni, urmatã de ACO ºi aspirinã 75-100 mg/zi sau 
clopidogrel 75 mg/zi pânã la 12 luni.

IIa C

Dacã riscul hemoragic este mare (HAS BLED 3) tripla terapie cu ACO, aspirinã (75-100 mg/zi) ºi clopido-
grel 75 mg/zi trebuie luatã în considerare pentru o lunã, ulterior ACO ºi aspirinã 75-100 mg/zi sau clo-
pidogrel 75 mg/zi pânã la 12 luni, indiferent de tipul de stent folosit (BMS sau DES de generaþie nouã).

IIa C

Terapia dualã cu ACO ºi clopidogrel poate fi luatã în considerare ca alternativã la tripla terapie la pacienþii 
selectaþi (HAS-BLED 3 ºi risc mic de trombozã intrastent). IIb B

Nu se recomandã utilizarea ticagrelor sau prasugrel ca parte a triplei terapii. III C

Abordul vascular ºi tipul stentului

Se recomandã abordul radial faþã de cel femural pentru coronarografie ºi PCI. I A

Trebuie luatã în considerare utilizarea DES de generaþie nouã faþã de BMS la pacienþii cu necesar de ACO. IIa B

Pacienþi trataþi medical

Utilizarea unui antiagregant plachetar plus ACO trebuie luatã în considerare pânã la 1 an. IIa C

Recomandãri pentru managementul sângerãrilor ºi transfuziilor de sânge în sindroamele coronariene acute fãrã 
supradenivelare de segment ST

Recomandãri Clasa Nivel 

La pacienþii cu evenimente hemoragice ameninþãtoare de viaþã asociate cu AVK, anularea rapidã a 
anticoagulãrii cu complex protrombinic decât cu plasmã proaspãtã congelatã sau factor VII activat recombi-
nant ar trebui luatã în considerare. În plus, doze repetitive de 10 mg i.v. de vitaminã K ar trebui administrate 
prin injectare lentã.

IIa C

La pacienþii cu evenimente hemoragice ameninþãtoare de viaþã în desfãºurare asociate cu anticoagulante 
orale non-AVK, administrarea complexului protrombinic sau complexului protrombinic activat ar trebui luate în 
considerare.

IIa C

La pacienþii cu anemie ºi fãrã semne de sângerare activã, transfuziile de sânge ar trebui luate în considerare în 
cazul unui status hemodinamic compromis sau al unui hematocrit <25% sau nivel al hemoglobinei <7g/dL. IIa C
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Recomandãri pentru angiografie invazivã coronarianã ºi revascularizare în sindroamele fãrã supradenivelare de 
segment ST

Recomandãri Clasaa Nivelb

Strategia invazivã imediatã (<2h) este recomadatã pacienþilor cu cel puþin unul din urmãtoarele criterii 
de risc foarte înalt:

 - Instabilitate hemodinamicã sau ºoc cardiogen
 - Durere toracicã continuã sau refractarã la tratamentul medical
 - Aritmii ameninþãtoare de viaþã sau stop cardiac
 - Complicaþii mecanice ale IM
 - Insuficienþã cardiacã acutã cu anginã refractarã sau deviaþii-ST.
 - Dinamicã recurentã a modificãrilor segmentului ST- sau undei T, în mod particular supradenivelare 

intermitentã de ST

I C

Strategia invazivã timpurie (24h) este recomandatã pacienþilor cu cel puþin unul dintre urmãtoarele 
criterii de risc înalt:

 - Creºteri ºi descreºteri ale troponinei cardiace asemãnãtoare cu IM
 - Dinamica modificãrilor segmentul ST- ºi undei T- (simptomatice sau silenþioase)
 - Scor Grace >140

I A

Strategia invazivã (<72h) este recomadatã pacienþilor cu cel puþin unul din urmãtoarele criterii de risc 
intermediar:

 - Diabet zaharat
 - Insuficienþã renalã (eGFR <60 mL/min/1,73 m2)
 - LVEF <40% sau insuficienþã cardiacã congestivã
 - PCI recent
 - Istoric de CABG
 - Scor GRACE >109 ºi <149.

ºi simptome recurente sau ischemie cunoscutã pe testãrile non-invazive.

I A

Pacienþilor cu niciunul dintre criteriile de risc meþionate mai sus ºi fãrã simptome recurente, testele non-invazi-
ve pentru detectarea ischemiei (preferabil imagistice) sunt recomadate înaintea deciziei de evaluare invazivã. I A

În centrele cu experienþã al abordului radial, acesta este recomadat pentru efectuarea angiografiei coronari-
ene ºi PCI. I A

Pacienþilor supuºi PCI, noua generaþie de DES este recomandatã. I A

Pacienþilor cu boalã multivascularã coronarianã, este recomandat a se motiva strategia de revascularizare (ex. 
ad hoc, leziune incriminatã PCI, PCI multivascular, CABG) în funcþie de statusul clinic, comorbiditãþi dar ºi de 
severitatea leziunii (incluzând distribuþia, caracteristicile angiografice ale leziunilor, scorul SYNTAX) conform 
protocolului local al echipei inimii.

I C

Pacienþilor cu o planificare scurtã (30 de zile) a DAPT datoritã riscului crescut de sângerare, noua generaþie 
DES poate fi consideratã faþã de BMS. IIb B

BMS = stent metalic; CABG = intervenþie chirurgicalã de by-pass coronarian; CAD = boalã coronarianã; DAPT = terapie oralã antiplachetarã; DES = 
stent farmacologic activ; eGFR = rata estimatã de filtrare glomerularã; GRACE = Global Regitry of Acute Coronary Events; LVEF = fracþie de ejecþie a 
ventriculului stâng; IM = infarct miocardic; NSTE-ACS = sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare de segmet ST; PCI = intervenþie coronarianã 
percutanã; SYNTAX = SYNergy between percutaneeous coronary interention with TAXus and cardiac surgery.

Timpul optim al angiografiei coronariene este calculat de 
la internarea în spital.

Recomandãri ale managementului perioperator al pacienþilor care necesitã intervenþie chirurgicalã de tip by-pass 
coronarian, în ce priveºte terapia antiplachetarã în sindromele cornariene acute fãrã supradenivelare de segment 
ST

Recomandãri Clasaa Nivelb

Indiferent de strategia de revascularizare,este recomandat un inhibitor P2Y
12

 adãugat terapiei cu aspirinã 
pentru cel puþin 12 luni dacã nu existã contraindicaþii ca riscul excesiv de sângerare. I A

Este recomandat ca echipa inimii sã estimeze riscul individual de sângerare ºi riscul ischemic ºi sã ghideze 
timpul optim pentru CABG ºi de asemenea managementul DAPT. I C

Este recomandat sã se efectueze CABG fãrã întârziere pacienþilor cu instabilitate hemodinamicã, ischemie 
miocardicã continuã ºi anatomie coronarianã cu risc foarte înalt, indiferent de tratamentul antiagregant 
plachetar.

I C

Aspirina este recomandatã sã se administreze la 6-24h post-CABG în absenþa sângerãrilor în desfãºurare. I A

Este recomandat sã se continue aspirina cu dozã micã pânã la CABG. I B

Pacienþilor stabilizaþi care necesitã CABG ºi care sunt pe DAPT, trebuie consideratã oprirea administrãrii de 
ticagrelor ºi clopidogrel cu 5 zile înaintea chirurgiei ºi cei cu prasugrel cu 7 zile. IIa B

Dupã CABG reluarea terapiei cu inhibitori de P2Y
12

 trebuie consideratã atunci când este apreciatã ca ºi sigurã. IIa C

Testele funcþiei plachetare pot fi considerate pentru scurtarea timpului pânã la CABG dupã întrerupea P2Y
12

IIb B
ACS = sindrom coronarian acut; CABG = intervenþie chirurgicalã de by-pass coronarian; DAPT = terapie (orala) antiplachetarã dualã.
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4.5 Grupe ºi condiþii speciale

Recomandãri de management la pacienþii vârstnici cu sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment 
ST

Recomandãri Clasa Nivel 

Se recomandã adaptarea tratamentului antitrombotic în funcþie de greutatea corporalã ºi funcþia renalã I C

La pacienþii vârstnici trebuie luatã în considerare strategia invazivã ºi, dacã este cazul, revascularizare dupã 
o evaluare atentã a potenþialelor riscuri ºi beneficii, speranþa de viaþã estimatã, comorbiditãþi, calitatea vieþii, 
fragilitatea ºi valorile pacientului ºi preferinþe. 

IIa A

Ajustarea dozelor de beta-blocante, inhibitori ai ECA, BRA ºi statine ar trebui sã fie luate în considerare pentru 
a preveni efectele secundare. IIa C

ACE = inhibitorii enzimei de conversie; ARB = blocant al receptorilor de angiotensina; NSTE-ACS = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de 
segment ST.

Recomandãri de management la pacienþii cu diabet zaharat ºi sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de 
segment ST

Recomandãri Clasa Nivel 

Controlul glicemiei

Se recomandã urmãrirea tuturor pacienþilor cu N-STEMI pentru diabet zaharat ºi monitorizarea frecventã a 
nivelurilor glicemiei la pacienþii cu diabet zaharat cunoscut . I C

Trebuie luatã în considerare terapia de reducere a glucozei la pacienþii cu SCA cu concentraþie de glucozã 
>10 mmol/L (>180 mg/dL), cu obiectivul de a adapta valorile glucozei în funcþie de comorbiditãþi, în timp ce 
ar trebui evitate episoadele hipoglicemice. 

IIa C

Controlul mai puþin strict de glucozã ar trebui sã fie luat în considerare atât în faza acutã cât ºi la follow-up la 
pacienþii cu mai multe boli cardiovasculare în stadiu avansat , vârstã înaintatã, durata diabetului mai lungã ºi 
mai multe comorbiditãþi. 

IIa C

Tratamentul antitrombotic ºi strategia invazivã

Se recomandã administrarea aceluiaºi tratament antitrombotic la pacienþii diabetici ºi non-diabetici. I C

Se recomandã o strategie invazivã ca alternativã a managementului non-invaziv. I A

Se recomandã monitorizarea funcþiei renale pentru 2-3 zile dupã angiografie coronarianã sau PCI la pacienþii 
cu insuficienþã renalã iniþialã sau sub tratament cu metformin. I C

La pacientii supuºi PCI, noua generaþie DES sunt recomandate în loc de BMS. I A

La pacienþii cu CAD multivascularã ºi un risc chirurgical acceptabil, CABG este recomandat în loc de PCI. I A

La pacienþii cu CAD multivascularã ºi un scor SYNTAX 22, PCI ar trebui sã fie consideratã ca o alternativã la 
CABG. IIa B

ACS = sindroame coronariene acute; BMS = stent bare-metal; CABG = by-pass aorto- coronarian; Boalã coronarianã = CAD; DES = stent farmacologic 
activ; NSTE-ACS = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment ST; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; SYNTAX = scor SYNTAX

Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã renalã cronicã ºi sindrom coronarian acut fãrã supra-
denivelare de segment ST

Recomandãri Clasa Nivel 

Se recomandã evaluarea funcþiei rinichilor prin EGFR la toþi pacienþii. I C

Se recomandã sã se administreze aceeaºi primã linie de tratament antitrombotic, cu ajustarea 
corespunzãtoare a dozei, dacã este indicat, la pacienþii cu funcþie renalã normalã. I B

În funcþie de gradul de disfuncþie renalã, se recomandã schimbarea anticoagulantului parenteral cu HNF sau 
ajustarea dozelor de fondaparinux, enoxaparinã ºi bivalirudinã, precum ºi doza de molecule mici de inhibitori 
GPIIb/IIIa. 

I B

Se recomandã schimbarea anticoagulantului s.c sau i.v cu infuzie HNF ajustate la aPTT când eGFR este <30 
ml/min/1,73 m2 (pentru fondaparinux, atunci când RFCE este <20 ml/min/1,73 m2). I C

Sunt recomandate hidratarea cu soluþie salinã izotonicã ºi medii de contrast ISO osmolare sau cu osmolaritate 
scãzutã (la volumul cel mai mic posibil) la pacienþii supuºi unei strategii invazive. I A

Angiografia coronarianã ºi, dacã este necesar revascularizarea, sunt recomandate dupã evaluarea atentã a 
raportului risc-beneficiu, în special cu privire la severitatea disfuncþiei renale. I B

La pacienþii supuºi PCI, noua generaþie DESs sunt recomandate în raport cu BMSs. I B

Bypass-ul coronarian ar trebui sã fie luat în considerare mai mult ca PCI la pacienþii cu CAD, la care profilul de 
riscul chirurgical este acceptabil ºi speranþa de viaþã este >1 an. IIa B

PCI ar trebui sã fie luate în considerare mai mult ca bypass-ul coronarian la pacienþii cu CAD multivascularã, 
la care profilul de risc chirurgical este mare sau speranþa de viaþã este <1 an. IIa B

aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activat; BMS = stent bare-metal; CABG = by-pass aorto- coronarian; CAD = boalã coronarianã; CKD = boalã 
renalã cronicã; DES = stent farmacologic activ; eGFR = rata de filtrare glomerularã estimatã; GP = glicoproteinã; i.v. = Intravenos; PCI = intervenþie 
coronarianã percutanatã; s.c. = subcutanat; UFH = heparinã nefracþionatã.
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Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã ºi sindrom coronarian acut fãrã supra-
denivelare de segment ST

Recomandãri Clasa Nivel

Se recomandã sã se efectueze de urgenþã ecocardiografie pentru evaluarea funcþiei LV ºi aparatului valvular 
ºi excluderea complicaþiilor mecanice. I C

Coronarografia imediatã este recomandatã la pacienþii cu insuficienþã cardiacã acutã cu anginã refractarã, 
modificãri ST sau ºoc cardiogen. I B

PCI imediatã este recomandatã la pacienþii cu ºoc cardiogen, dacã anatomia coronarianã este potrivitã. I B

CABG de urgenþã este recomandat la pacienþii cu ºoc cardiogen, dacã anatomia coronarianã nu s-a modifi-
cat la PCI. I B

Complicaþiile mecanice apãrute la pacienþii cu NSTE-ACS este recomandat sã fie discutate imediat de cãtre 
echipa inimii. I C

Inserþia IABP trebuie luatã în considerare la pacienþii cu instabilitate hemodinamicã/ ºoc cardiogen din cauza 
complicaþiilor mecanice. IIa C

Suport circulator mecanic pe termen scurt poate fi luat în considerare la pacienþii cu ºoc cardiogen. IIb C

 Nu se recomandã utilizarea de rutinã a IABP la pacienþii cu ºoc cardiogen. III B
CABG = by-pass coronarian; IABP = balon intra-aortic; LV = ventriculul stâng; NSTE-ACS = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment 
ST; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã.

Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã ce însoþeºte sindromul coronarian acut fãrã 
supradenivelare de segment ST

Recomandãri Clasa Nivel 

Se recomandã un inhibitor ECA (sau ARB, în cazul în care ECA nu este tolerat) la pacienþii cu FEVS <40% 
dupã stabilizare, pentru a reduce riscul de deces, IM recurent ºi rata de spitalizare pentru insuficienþã 
cardiacã. 

I A

Se recomandã un beta-blocant la pacienþii cu FEVS <40% dupã stabilizare, pentru a reduce riscul de deces, 
IM recurent ºi rata de spitalizare pentru insuficienþã cardiacã. I A

Antagoniºtii receptorilor mineralocorticoizi sunt recomandaþi la toþi pacienþii cu simptome persistente (clasa 
NYHA II-IV) în ciuda tratamentului cu un inhibitor ECA (sau o ARB, în cazul în care un inhibitor ECA nu este 
tolerat) ºi un betablocant ºi FEVS 35%, pentru a reduce riscul de insuficienþã cardiacã, rata de spitalizare ºi 
de deces.

I A

Se recomandã antagoniºti ai receptorilor mineralocorticoizi, la pacienþii cu FEVS 40% de preferinþã 
eplerenonã, pentru a reduce riscul de spitalizare cardiovascularã ºi deces. I B

Este recomandatã terapia cu dispozitive (CRT D sau ICD, în funcþie de durata QRS) la pacienþii simptomatici 
cu disfuncþie VS severã (FEVS 35%) în ciuda terapiei optime medicale >40 de zile dupã evenimentul acut ºi 
fãrã opþiuni de revascularizare. Este de aºteptat ca pacienþii sã supravieþuiascã >1 an cu un statut funcþional 
bun. 

I A

Testele pentru ischemie rezidualã ºi revascularizare ulterioare ar trebui sã fie luate în considerare la pacienþii 
cu CAD ºi FEVS 35%, înainte de implantarea de ICD/CRT-D ca profilaxie primarã. Dupã revascularizare, 
evaluarea inversã a remodelãrii LV pânã la 6 luni ar trebui sã fie luate în considerare înainte de implantarea 
ICD/CRT-D ca profilaxie primarã. 

IIa B

ACE = inhibitorii enzimei de conversie; ARB = blocant al receptorilor de angiotensinã; CAD = boala coronarianã; CRT-D = defibrillator de resincronizare 
cardiacã; ICD = defibrilator cardiac implantabil; LV = ventriculului stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; MI = infarct miocardic; NYHA = 
New York Heart Association

Recomandãrile pentru tratamentul fibrilaþiei atriale la pacienþii cu sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare 
de ST

Recomandãri Clasa Nivel

Se recomandã administrarea medicamentelor anticoagulante tuturor pacienþilor la prezentare în absenþa 
contraindicaþiilor. I A

Investigaþiile de detectare a ischemiei trebuie sã fie luate în considerare la pacienþii cu fibrilaþie atrialã ºi nivel 
crescut de troponinã. IIa C

Pacienþi cu alurã ventricularã crescutã

Se recomandã cardioversia electricã pentru pacienþii instabili hemodinamic. I C

Se recomandã cardioversia electricã sau farmacologicã cu amiodaronã când se decide trecerea în ritm sinu-
sal (strategie de control a ritmului). Aceastã strategie trebuie aplicatã numai la pacienþii cu prim episod de 
fibrilaþie atrialã cu o duratã <48 ore (sau la pacienþii fãrã dovadã de tromb în urechiuºa atriului stâng la TOE) 
sau dacã pacientul a fost anticoagulant în interval terapeutic timp de cel puþin 3 sãptãmâni. 

I C

Se recomandã betablocant intravenos la pacienþii stabili hemodinamic pentru a încetini alura ventricularã 
rapidã a fibrilaþiei atriale. I C

Poate fi luatã în considerare administrarea de glicozide cardiace pentru a controla alura ventricularã dacã 
rãspunsul la betablocante nu este suficient. IIb C
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Poate fi luatã în considerare administrarea intravenoasã a blocanþilor de calciu non-dihidropiridinici (verapa-
mil, diltiazem) pentru a scãdea alura ventricularã rapidã la pacienþii care nu folosesc betablocante ºi nu au 
semne de insuficienþã cardiacã. 

IIb C

Nu se recomandã administrarea agenþilor antiaritmici de clasa I (Encainida, Flecainida). III B

Nu se recomandã Vernakalant. III C
TOE = ecocardiografie transesofagianã

Recomandãri pentru managementul trombocitopeniei în sindroamele coronariene acute fãrã supradenivelare de 
segment ST

Recomandãri Clasa Nivel 

Întreruperea imediatã a GP IIb/IIIa ºi/sau heparinã (HNF, HGMM, alte heparine) este recomandatã în caz de 
trombocitopenie <100 000 plachete/mmc (sau în caz de scãdere >50% de la valoarea iniþialã a numãrului de 
trombocite) care apar în timpul tratamentului. 

I C

La pacienþii trataþi cu inhibitori de GP IIb/IIIa, transfuzia de masã eritrocitarã este recomandatã în cazul unor 
evenimente majore hemoragice sau în prezenþa trombocitopeniei severe asimptomatice (<10 000 plachete/
mmc). 

I C

Tratamentul cu un anticoagulant non-heparinic este recomandat în caz de HIT documentatã sau suspectatã. I C

Utilizarea anticoagulantelor cu risc scãzut sau fãrã risc de apariþie HIT sau administrarea de scurtã duratã a 
UFH sau HGMM, atunci când acestea sunt alese, sunt recomandate pentru a preveni apariþia de HIT. I C

GP = glicoproteinã; HIT = trombocitopenie indusã de heparinã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; UFH = heparinã nefracþionatã.

4.6 Recomandãri pe termen lung

Recomandãrile de tratament pe termen lung dupã sindromul coronarian acut fãrã supradenivelare de segment 
ST

Recomandãri Clasa Nivel 

Se recomandã a consilia toþi pacienþii pentru schimbarea stilului de viaþã (inclusiv renunþarea la fumat, activi-
tate fizicã regulatã ºi o dietã sãnãtoasã). I A

Se recomandã sã se înceapã tratamentul cu statine de mare intensitate cât mai curând posibil, cu excepþia 
cazului în care acestea sunt contraindicate, ºi sã se menþinã pe termen lung. I A

Un inhibitor al ECA este recomandat la pacienþii cu FEVS 40% sau insuficienþã cardiacã, hipertensiune 
arterialã sau diabet, cu excepþia cazului în care sunt contraindicate. Un ARB oferã o alternativã, mai ales dacã 
inhibitorii ECA nu sunt tolerate. 

I A

Terapia cu beta-blocante este recomandatã la pacienþii cu FEVS 40%, cu excepþia cazului în care sunt con-
traindicate. I A

Antagoniºti ai receptorilor mineralocorticoizi, de preferinþã eplerenonã, se recomandã la pacienþii cu FEVS 
35% ºi fie insuficienþã cardiacã sau diabet dupã NSTE-ACS, dar nu la cei cu disfuncþie renalã semnificativã 
sau hiperkaliemie. 

I A

Se recomandã menþinerea tensiunii arteriale diastolice de <90 mmHg (<85 mmHg la pacienþii diabetici). I A

Ar trebui sã fie luatã în considerare participarea la un program de reabilitare cardiacã bine structurat pentru a 
modifica stilul de viaþã ºi de a creºte aderenþa la tratament. IIa A

La pacienþii cu LDL colesterol 70 mg/dL (1,8 mmol/L), în ciuda unei doze de statinã maximã toleratã, ar 
trebui sã fie luatã în considerare reducerea în continuare a colesterolului LDL cu un agent non-statinã. IIa B

Ar trebui sã fie consideratã o valoare a tensiunii arteriale sistolice de <140 mmHg. IIa B
ACE = inhibitorii enzimei de conversie; ARB = blocant al receptorilor de angiotensinã; LDL lipoproteine = lipoproteine cu densitate joasã; FEVS = fracþie 
de ejecþie a ventriculului stâng; NSTE-ACS = sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare de segment ST.

5. Rezumatul strategiei de management
Pasul 1: Evaluare iniþialã ºi parcurs

  Toþi pacienþii suspectaþi de NSTE-ACS trebuie internaþi 
într-un departament de urgenþã ºi evaluaþi rapid de 
un medic specialist. 

  Timpul scurs între primul contact medical ºi ECG tre-
buie sã fie de 10 min. Ritmul cardiac al pacientului 
trebuie monitorizat. 

Diagnosticul iniþial al NSTE-ACS ºi managementul iniþial 
trebuie sã se bazeze pe urmãtorii parametri: 

  Caracteristicile durerii toracice, durata ºi persistenþa, 
precum ºi o examinare fizicã orientatã cãtre simptome 
(de ex. presiunea sistolicã a sângelui, ritmul cardiac, 
ascultare medicalã cardiopulmonarã, clasificare Killip).

  Evaluarea probabilitãþii de CAD în funcþie de carac-
teristicile durerii în piept, vârstã, sex, factori de risc CV, 
CAD cunoscut ºi manifestãri non-cardiace ale ate-
rosclerozei.

  ECG de 12 derivaþii (pentru a detecta deviaþia ST sau 
alte anormalitãþi sugestive de ischemie miocardicã 
sau necrozã).
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Capitolul 1: Sindroame coronariene acute fãrã supradenivelare ST (NSTEMI)

În baza acestor constatãri, pacientului i se poate atribui 
unul din cele patru diagnostice iniþiale: 

  STEMI 

  NSTE-ACS cu ischemie în desfãºurare sau instabilitate 
hemodinamicã 

  NSTE-ACS fãrã ischemie în desfãºurare sau instabilita-
te hemodinamicã 

  NSTE-ACS improbabil 

  Tratamentul pacienþilor cu STEMI este acoperit în re-
perele ESC respective 

  Încadrarea în categoria ‘improbabil’ trebuie realizatã 
cu grijã, îndeosebi la pacienþii cu o stare specificã de 
sãnãtate, precum vârstnicii ºi cei cu diabet, ºi doar 
atunci când o altã explicaþie este evidentã. 

  Mãsurile tratamentului iniþial trebuie sã includã nitraþi 
(sublingual sau i.v.) dacã durerea toracicã, hiperten-
siunea sau insuficienþa cardiacã persistã. Terapia cu 
oxigen trebuie aplicatã în prezenþa unei saturaþii în 
oxi gen a sângelui <90% sau insuficienþã respiratorie. 
Morfina (i.v. sau s.c.) sau narcoticele alternative sunt re-
zervate pentru pacienþii cu durere severã, persistentã. 

  La pacienþii cu durere ºi ECG neconcluziv trebuie 
efectuatã o ecocardiografie imediatã pentru a exclu-
de diagnostice alternative (dacã este cazul, în asociere 
cu o angiografie CT) precum embolismul pulmonar, 
pericardita sau disecþia aorticã ºi, în acelaºi timp, pen-
tru a întãri suspiciunea de NSTE-ACS (ex. prin identifi-
carea tulburãrii de cineticã segmentarã). 

  În contextul ischemiei miocardice în desfãºurare sau 
a compromisului hemodinamic (suspiciunea clinicã 
trebuie coroboratã cu constatarea ecocardiograficã 
a tulburãrii de cineticã regionalã) pacientul trebuie 
sã fie supus imediat unei angiografii coronare indife-
rent de rezultatul ECG sau al biomarker-ilor, pentru a 
preveni aritmiile ventriculare ameninþãtoare de viaþã ºi 
pentru a limita necroza miocardicã. 

  Analizã sângelui la internare trebuie sã includã cel 
puþin (preferabil sensibilitate înaltã) troponinã car dia-
cã T sau I, creatininã sericã, hemoglobinã, hemato-
crit, trombocite, glicemia ºi INR la pacienþii cu VKA. 
Re zul tatele mãsurãtorilor troponinei trebuie sã fie dis-
poni bile în 60 de minute ºi mãsurarea troponinei ar 
trebui repetatã la 1-3 ore dacã se folosesc probe de 
tro poninã de sensibilitate înaltã. 

  Pacienþii suspectaþi de NSTE-ACS trebuie þinuþi sub 
observaþie în departamentele interdisciplinare de ur-
genþã sau în unitãþi pentru durere toracicã pânã când 
diagnosticul de MI este conformat sau exclus. Dacã 
diagnosticul de NSTE-ACS este confirmat trebuie ana-
lizat profilul lipidelor în faza de început a internãrii. 

  În caz de ischemie în desfãºurare, plasturi defibrilatori 
trebuie aºezaþi pânã când se efectueazã revasculariza-
rea de urgenþã. Se recomandã ca personalul medical 
ºi paramedical care îngrijeºte pacienþi cu NSTE-ACS 
sã aibã acces la echipamentul de defibrilare ºi sã fie 
instruiþi în acordare de ajutor cardiac avansat. 

Pasul 2: Validarea diagnosticului, evaluarea riscu-
lui ºi monitorizarea ritmului

  Odatã ce evaluarea clinicã iniþialã, completatã de ECG 
cu 12 deviaþii ºi prima mãsurãtoare a troponinei car-
diace au confirmat diagnosticul de NSTE-ACS, trata-
mentul antitrombotic (conform descrierii de la pasul 
3), precum ºi tratamentul antianginos (ex. beta-blo-
canti ºi nitraþi) trebuie începute. 

  Managementul ulterior al pacientului se bazeazã pe 
rãspunsul acestuia la tratamentul antianginos ºi eva-
luarea riscului, conform scorului de risc GRACE 2.0 , 
precum ºi conform rezultatelor mãsurãtorilor ulterioa-
re ale troponinei (la 1-3 ore, dacã se folosesc probe de 
înaltã sensibilitate). 

  Ecocardiografia este utilã pentru identificarea anoma-
liilor sugestive de ischemie miocardicã sau necrozã 
(ex. hipochinezie segmentalã sau achinezie) ºi trebuie 
efectuatã imediat la pacienþii cu instabilitate hemo-
dinamicã. 

  Dacã se suspecteazã disecþie aorticã sau embolism 
pulmonar, ecocardiografia, evaluarea D-dimer ºi an-
giografia CT trebuie implementate conform reperelor 
ESC respective. 

  Monitorizarea ritmului pânã la 24 de ore sau PCI (ori-
care dintre acestea este primul) trebuie luate în con-
siderare la pacienþii NSTEMI cu risc scãzut de aritmii 
cardiace (ex. cu niciunul din urmãtoarele criterii: insta-
bil hemodinamic, aritmii majore, LVEF <40%, reper-
fuzie eºuatã, stenoze adiþionale coronare critice sau 
complicaþii legate de PCI). 

  Monitorizarea ritmului timp de >24 ore trebuie luatã 
în considerare la pacienþii NSTEMI la risc intermediar 
cãtre ridicat de aritmii cardiace (ex. dacã unul sau mai 
multe din criteriile de mai sus sunt prezente). 

Pasul 3: Tratamentul antitrombotic

  Alegerea regimului antitrombotic la NSTE-ACS trebuie 
sã se bazeze pe strategia selectatã de management 
(ex. conservativã vs. invazivã), precum ºi pe modalita-
tea aleasã de revascularizare (PCI vs. CABG). 

  Dozarea agenþilor antitrombotici (Tabelele 8, 10 ºi 11) 
trebuie sã þinã cont de vârsta pacienþilor ºi de funcþia 
renalã. 

  Se recomandã aspirina ºi anticolagularea parenteralã. 
La pacienþii destinaþi unui tratament conservator ºi 
fãrã un risc crescut de sângerare se recomandã ti-
cagrelor (preferat în loc de clopidogrel) odatã ce se 
stabileºte diagnosticul de NSTEMI. 

  În cazul pacienþilor destinaþi pentru strategie invazivã, 
momentul optim de administrare a ticagrelor (preferat 
în loc de clopidogrel) nu a fost încã cercetat în mod 
adecvat, în timp ce prasugrel se recomandã doar 
dupã angiografie coronarianã, înainte de PCI. 

Pasul 4: Strategia invazivã

Se recomandã accesul radial pentru angiografie corona-
rianã ºi, dacã este necesarã, revascularizarea. Momentul 
angiografiei (calculat de la primul contact medical) poate 
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fi clasificat în patru categorii, în funcþie de profilul de risc al 
fiecãrui pacient în parte. 

  Strategia invazivã imediatã (<2 h). În paralel cu pro-
gramul STEMI, aceastã strategie ar trebui urmatã pen-
tru pacienþii cu ischemie în dezvoltare, caracterizatã 
prin cel puþin un criteriu de risc foarte ridicat. Centrele 
fãrã programe STEMI în desfãºurare trebuie sã transfe-
re pacientul imediat. 

  Strategia invazivã timpurie (<24 h). Majoritatea pacie-
nþilor din aceastã categorie rãspund la tratamentul 
farma cologic iniþial dar prezintã risc ridicat ºi necesitã 
angio grafie timpurie urmatã de revascularizare. Paci-
enþii se calificã dacã au cel puþin un criteriu de risc ridi-
cat. Acest lucru presupune un transfer la timp pentru 
pacienþii internaþi în spitale fãrã dispozitive de catete-
rizare in situ. 

  Strategia invazivã (<72 h). Aceasta este întârzierea 
maxi malã recomandatã pentru angiografia la paci-
enþii fãrã recurenþa simptomelor, dar cu cel puþin un 
criteriu de risc intermediar. Transferul urgent la un spi-
tal cu dispozitive de cateterizare in situ nu este nece-
sar, dar fereastrã de 72 ore pentru angiografia coro-
na rianã trebuie respectatã. 

  Strategia invazivã selectivã. 

Pacienþii fãrã recurenþa durerii toracice, fãrã semne de 
insuficienþã cardiacã, fãrã anomalii la ECG iniþial sau ul-
terior ºi fãrã creºtere în nivelul de troponinã cardiacã 
(pre ferabil de sensibilitate înalta) prezintã risc scãzut de 
eve nimente CV ulterioare. În acest context, un test non-
invaziv de stres (preferabil cu imagisticã) pentru ischemie 
este recomandat înainte de a decide o strategie invazivã. 

Pasul 5: Modalitãþi de revascularizare

  În lipsa probelor dedicate, recomandãrile pentru PCI 
ºi CABG a NSTE-ACS stabilizaþi seamãnã cu cele pen-
tru CAD stabili. La pacienþii cu un vas afectat , PCI cu 
evaluarea leziunii responsabile este prima alegere. La 

pacienþii cu leziuni la nivelul mai multor vase, decizia 
privind PCI sau CABG ar trebui individualizatã prin 
consultaþii cu echipa inimii. 

  O abordare secvenþialã, constând în tratamentul le-
ziunii cu PCI urmat de CABG electiv dupã dovedirea 
ischemiei ºi/ sau FFR al leziunilor coronariene nesem-
nificative, poate fi avantajoasã la pacienþii selectaþi. 

  La pacienþii cu un singur agent antitrombotic (aspiri-
na) supuºi la PCI, se recomandã adãugarea unui in-
hibitor P2Y

12
 (prasugrel sau ticagrelor preferate în loc 

de clopidogrel). 

  Anticoagulantul trebuie selectat în funcþie de riscul 
ischemic ºi de cel al sângerãrii ºi nu trebuie schimbat 
în timpul PCI. La pacienþii trataþi anterior cu fondapa-
rinux, trebuie sã se adauge UFH înainte de PCI. La 
pacienþii netratati anterior cu anticoagulant, luaþi în 
considerare bivalirudin. 

  Dacã se planificã CABG ºi pacientul este pe un inhibitor 
P2Y

12
, acesta ar trebui oprit ºi intervenþia chirurgicalã 

suspendatã dacã starea clinicã ºi constatãrile angio-
grafice permit acest lucru. 

  Dacã angiografia coronarianã nu prezintã opþiuni de 
revascularizare din cauza leziunilor ºi/sau a efluxului 
distal slab, trebuie sã se urmãreascã eliberarea de 
anginã prin intensificarea terapiei medicale. 

Pasul 6: Externare din spital ºi management post-
externare

  Deºi în cazul NSTE-ACS cele mai adverse evenimente 
au loc în stadiu incipient, riscul de MI sau deces rã-
mâne ridicat timp de mai multe luni.

  Modificarea factorilor de risc ºi schimbãri ale stilului 
de viaþã sunt neceare la toþi pacienþii dupã NSTE-ACS, 
ºi înscrierea într-un program de reabilitare cardiacã 
dupã externare poate spori aderenþa pacientului la re-
gimul medical, poate sprijini modificarea factorilor de 
risc ºi este asociatã cu rezultate îmbunãtãþite.
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1. Preambul

Tabelul 1: Clase de recomandare

Clasele de
recomandãri Definiþie Cuvinte sugerate

a fi folosite

Clasa I Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit trata-
ment sau procedurã este benefic, util, eficace.

Se recomandã/se indicã

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau opinii divergente privind 
utilitatea/eficacitatea unui anume tratament sau 
procedurã.

Clasa IIa Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea 
utilitãþii/eficacitãþii.

Ar trebui luat în considerare

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea nu este atât de bine stabilitã 
prin dovezi/opinii.

Ar putea fi luat în considerare

Clasa III Dovezi sau consens general cã tratamentul sau pro-
cedura nu este util/eficace iar în unele cazuri poate fi 
dãunãtor.

Nu se recomandã

Tabelul 2: Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari nerando-
mizate

Nivel de evidenþã C Consens de opinii ale experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2. Introducere
2.1. Definiþia infarctului miocardic acut

Managementul infarctului miocardic acut suferã modifi-
cãri în continuu. O bunã practicã medicalã trebuie sã 
se bazeze pe probe obþinute din studii clinice riguroase. 
Datoritã numãrului mare de studii care s-au efectuat în ul-
timii ani privind noile opþiuni terapeutice, ESC a hotãrât cã 
este oportun sã înoiascã vechiul ghid ºi a numit un Grup 

de Lucru. Trebuie recunoscut faptul cã în ciuda studiilor 
cli nice excelente desfãºurate rezultatele pot fi interpretabi-
le ºi opþiunile terapeutice pot fi limitate de resursele locale. 
Raportul cost-beneficiu devine tot mai important în luarea 
deciziei terapeutice. Actualul ghid se referã la pacienþii ce 
prezintã semne sugestive pentru ischemie ºi supradeni-
velare persistentã de segment ST pe electrocardiogramã 
(ECG).

Tabelul 3: Definiþia universalã a infarctului miocardica

Detectarea creºterii/scãderii biomarkerilor cardiaci (de preferat troponina) cu cel puþin o unitate mai mare faþã de percentila 99 a 
limitei superioare de referinþã ºi cel puþin una din urmãtoarele:

  Simptome determinate de ischemie.

  Noi sau presupuse noi modificãri de segment ST sau BRS nou instalat.

  Apariþia de unde Q patologice pe ECG.

  Dovada imagisticã a unei pierderi noi de miocard viabil.

  Identificarea de trombi intracoronarieni la angiografie sau la autopsie.

Deces de cauzã cardiacã cu simptome sugestive pentru ischemia miocardicã ºi modificãri ECG presupuse a fi noi sau BRS nou 
apãrut, dar decesul are loc înainte ca markerii cardiaci sã fie eliberaþi sau înainte ca aceºtia sã creascã.

ECG = electrocardiogramã; BRS = bloc major de ramurã stângã 
a. Exclude infarctul miocardic asociat procedurilor de revascularizare.
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2.2 Epidemiologia infarctului miocardic acut cu 
supradenivelare de segment ST

În toatã lumea boala coronarianã (BC) este cea mai frec-
ventã cauzã de deces. Peste 7 milioane de oameni mor în 
fiecare an datoritã BC, reprezentând 12,8% din totalul de-
ceselor. Mai multe studii recente au evidenþiat o scãdere 
a mortalitãþii în faza acutã ºi pe termen lung la pacienþii 
cu STEMI în paralel cu creºterea utilizãrii terapiei de re-
perfuzie primarã, a intervenþiilor coronariene percutanate 
primare (PCI primar), a terapiei antitrombotice moderne 
ºi a prevenþiei secundare. Cu toate acestea mortalitatea 
rãmâne ridicatã.

3. Îngrijirea în urgenþã 
3.1 Diagnostic iniþial

Monitorizarea ECG trebuie iniþiatã cât mai repede cu pu-
tinþã la toþi pacienþii cu suspiciune de STEMI. ECG cu 12 

derivaþii trebuie efectuatã ºi interpretatã cât mai repede la 
locul primului contact medical (PCM). Tipic supradeni ve-
larea de segment ST mãsuratã la punctul J trebuie sã exis-
te în douã derivaþii complemetare: 0.25 mV la bãrbaþi 
cu vârsta sub 40 de ani ºi 0,2 mV la bãrbaþi peste 40 de 
ani sau  0,15 mV la femei în derivaþile V2-V3 sau/ºi 0.1 
mV în celelalte derivaþii. Înregistrãri suplimentare precum 
deri vaþiile posterioare V7, V8 ºi V9 pot fi de ajutor în diag-
nosticul infarctului în cazuri selecþionate. În prezenþa BRS 
diagnosticul ECG de infarct miocardic acut este dificil, dar 
adesea posibil dacã sunt sesizate anomaliile particulare 
de segment ST (supradenivelarea in derivaþiile V5-V6). 
Datele anterioare din studiile cu trombolizã au arãtat cã 
terapia de reperfuzie are un beneficiu global la pacienþii 
cu BRS ºi suspiciune de infarct. Cu toate acestea cei mai 
mulþi pacienþi cu BRS evaluaþi în urgenþã nu au ocluzie 
coronarianã acutã ºi nu au nevoie de terapie de reper-
fuzie. Recoltarea markerilor serici de necrozã miocardicã 
se efectueazã de rutinã în faza acutã, dar rezultatele nu 
trebuie aºteptate dacã terapia de reperfuzie este indicatã.

Tabelul 4: Recomandãri pentru diagnosticul iniþial

Recomandãri Clasãa Nivelb

ECG cu 12 derivaþii trebuie efectuatã cât mai repede de la PCM cu întârziere maximã de 10 
minute. I B

Monitorizarea ECG trebuie iniþiatã cât mai repede atunci când se suspecteazã STEMI I B

Probele de sânge pentru evalurea biomarkerilor de necrozã trebuie recoltate de rutinã în faza 
acutã, dar rezultatul lor nu trebuie aºteptat pentru a iniþia terapia de reperfuzie. I C

Evaluarea derivaþiilor posterioare adiþionale (V
7
-V

9
 ≥0,05 mV), la pacienþii cu suspiciune înaltã de 

infarct miocardic posterobazal (ocluzia arterei circumflexe), ar trebui luatã în considerare. IIa C

Ecocardiografia trebuie sã fie efectuatã la cazuri neclare în vederea stabilirii diagnosticului, dar 
nu trebuie sã întârzie transferul pentru coronarografie. IIb C

ECG = electrocardiogramã; PCM = primul contact medical STEMI = infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST 
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã

Tabelul 5: Modificãri ECG atipice care trebuie investigate
prompt la pacienþii cu semne ºi simptome de ischemie miocardicã în curs de desfãºurare.

  BRS

  Prezenþa unui ritm ventricular de cardiostimulare.

  Pacienþi fãrã supradenivelare de segment ST diagnosticã, dar cu simptome de ischemie miocardicã persistentã.

  Infarct miocardic posterior izolat.

  Supradenivelare de segment ST în aVR.

ECG = electrocardiogramã, BRS = bloc de ramurã stângã.
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3.2 Ameliorarea durerii, dispneei ºi a anxietãþii 

Tabelul 6: Recomandãri pentru ameliorarea durerii, dispneei ºi a anxietãþii.

Recomandãri Clasaa  Nivelb

Opioidele administrate IV sunt indicate pentru ameliorarea durerii I C

Oxigenul este indicat la pacienþii cu hipoxie (SaO
2
 <95%), dispnee sau insuficienþã cardiacã acutã I C

Tranchilizantele pot fi luate în considerare la pacienþii foarte anxioºi IIa C

I.V. = intravenos. SaO
2
 = saturaþia în oxigen.

a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã

3.3 Stopul cardiac 

Cele mai multe decese apar în primele ore dupã insta-
larea STEMI prin fibrilaþie ventricularã (FV). Deoarece 
aceastã aritmie apare cel mai frecvent într-un stadiu pre-
coce de la debutul bolii, decesul se produce adesea în 
afara spitalului. La pacienþii cu stop cardiac resuscitat la 

care ECG aratã supradenivelare de segment ST, corona-
rografia de urgenþã este indicatã cu scopul de efectuare 
a PCI primare. Având în vedere prevalenþa mare a oclu-
ziilor coronariene ºi dificultãþile în interpretarea ECG la 
pacienþii dupã stop cardiac, coronarografia de urgenþã 
ar trebui efectuatã la toþi supravieþuitorii stopului cardiac 
care prezintã risc crescut de infarct miocardic acut.

Tabelul 7: Stopul Cardiac

Recomandãri Clasaa Nivelb

Tot personalul medical sau paramedical, care transportã pacienþii cu suspiciune de infarct miocardic ar 
trebui sã aibã acces la defibrilator ºi sã fie instruiþi sã asigure suportul vital I C

Se recomandã sã se iniþieze monitorizarea ECG la PCM, la toþi pacienþii cu suspiciune de infarct miocardic. I C

Hipotermia este indicatã precoce la pacienþii resuscitaþi dupã stop cardiac care sunt în comã sau sedare 
profundã I B

Se recomandã efectuarea coronarografiei de urgenþã în vederea efectuãrii PCI primar la cei cu stop cardi-
ac resuscitat ºi ECG sugestiv pentru STEMI. I B

Se recomandã efectuarea coronarografiei de urgenþã în vederea efectuãrii PCI primar la cei cu stop 
cardiac resuscitat, dar fãrã diagnostic de STEMI pe ECG dar cu suspiciune înaltã de infarct în curs de 
desfãºurare.

IIa B

ECG = electrocardiogramã; PCM = primul contact medical; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; STEMI = Infarct miocardic cu supradenivelare de 
segment ST.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã

3.4. Îngrijirea pre-spital

Prevenirea întârzierii tratamentului în STEMI este asociatã 
cu un prognostic mai bun. În plus întârzierea pânã la tra-
tament reprezintã cel mai uºor indice de apreciere a ca-
litãþii îngrijirii bolnavului la pacienþii cu STEMI; aceasta ar 
trebui sã fie raportatã în toate spitalele ce asigurã servicii 

me dicale pentru pacienþii cu STEMI ºi ar trebui monitori-
zat regulat pentru a ne asigura cã indicatorii de îngriji-
re sunt îndepliniþi ºi menþinuþi în timp. Existã mai multe 
com ponente ce duc la întârzierea tratamentului în STEMI 
ºi mai multe moduri de înregistrare ºi raportare. Pentru 
sim plitate este recomandatã descrierea ºi raportarea con-
form indicaþiilor din Figura 1.
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Tabelul 8: Managementul pre-spital

Recomandãri Clasãa Nivelb

Echipa de pe ambulanþã trebuie sã fie instruitã sã recunoascã STEMI (prin folosirea unui electrocardiograf 
sau telemetrie) ºi sã administreze terapia iniþialã, inclusiv trombolizã pre-spital când se poate. I B

Managementul pre-spital al STEMI ar trebui sã se bazeze pe reþele regionale capabile sã asigure terapia de 
reperfuzie repede ºi bine, cu intenþia de a asigura PCI primarã la câþi mai mulþi pacienþi cu putinþã. I B

În centrele care pot efectua PCI primarã acestea trebuie sã asigure servicii 24/7 ºi sã poatã efectua PCI 
primarã cât mai repede cu putinþã, dar întodeauna la mai puþin de 60 de minute de la contactul iniþial. I B

Toate spitalele ºi SMU care îngrijesc pacienþi cu STEMI trebuie sã înregistreze ºi sã calculeze timpul de 
întârziere pânã la sosire ºi trebuie sã urmãreascã urmãtoarele scopuri:

  Timpul de la PCM pânã la prima ECG 10 min.

  Timpul de la PCM pânã la terapia de reperfuzie:

  Pentru fibrinolizã 30 minute

  Pentru PCI primarã 90 minute (60 minute, dacã pacientul se prezintã la mai puþin de 120 de 
minute de la debutul simptomatologiei sau direct la un spital cu PCI).

I B

Toate departamentele de primiri urgenþe ºi unitãþile de îngrijire coronarianã ar trebui sã aibã un protocol 
scris ºi actualizat pentru STEMI. I C

Pacienþii prezentaþi în spitalele fãrã PCI ºi care aºteaptã transport cãtre un centru cu PCI trebuie 
supravegheaþi într-o arie de monitorizare dedicatã. I C

Pacienþii transferaþi cãtre un centru cu PCI trebuie sã evite întârzierea în UPU ºi sã fie duºi direct în sala de 
cateterism. IIa B

ECG = electrocardiogramã; SMU = sistem medical de urgenþã; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; 24/7 = 24 de ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã; 
STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

3.5 Terapia de reperfuzie

PCI primarã este definitã ca intervenþia percutanã de ur-
genþã la pacienþii cu STEMI fãrã tratament fibrinolitic pre-
cedent ºi este strategia de reperfuzie preferatã la pa cienþii 
cu STEMI, cu condiþia sã se poatã realiza rapid.

Tabelul 9: Recomandãri pentru terapia de reperfuzie.

Recomandãri Clasãa Nivelb

Terapia de reperfuzie este indicatã la toþi pacienþii cu simptome <12 h ºi cu supradenivelare de segment ST 
persistentã sau BRS nou apãrut I A

Terapia de reperfuzie (de preferat PCI primarã) este indicatã dacã existã dovada ischemiei în evoluþie, chiar 
dacã simptomele au apãrut cu peste 12h anterior sau dacã durerea sau modificãrile ECG persistã. I C

Terapia de reperfuzie prin PCI primarã poate fi luatã în considerare la pacienþii prezentaþi la 12-24h dupã 
debutul simptomelor. IIb B

PCI de rutinã pentru ocluziile coronare complete >24h dupã debutul simptomelor, la pacienþii stabili hemo-
dinamic ºi ritmic nu este recomandatã (chiar dacã s-a administrat terapie fibrinoliticã sau nu). III A

ECG = electrocardiogramã; PCM = primul contact medical; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; BRS = bloc major de ram stâng.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã
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Tabelul 10: Sumarul timpilor de întârziere ºi þintele acestora în tratamentul STEMI.

Întârziere Þinte

Timpul de la PCM la ECG ºi diagnostic 10 min

Timpul de la PCM la fibrinolizã (de la PCM la administrare) 30 min

Timpul de la PCM la PCI primar (de la PCM la dezobstrucþia 
vasului) în spitalele ce asigurã PCI primar

60 min

Timpul de la PCM la PCI primar 90 min
(60 min dacã se prezintã precoce ºi are risc crescut)

Timpul acceptat pentru PCI în defavoarea fibrinolizei 120 min
( 90 min dacã se prezintã precoce ºi are risc crescut). Dacã 
aceastã þintã nu se poate realiza se poate efectua fibrinolizã

Timpul de la fibrinoliza reuºitã la angioplastie 3-24 h.

 PCM = primul contact medical; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã.

Doar artera responsabilã de infarct trebuie sã fie tratatã 
în intervenþia iniþialã. Accesul arterial pe cale radialã re-
duce incidenþa evenimentelor hemoragice. Stenturile far-
macologic active (DES) folosite în PCI primar reduc riscul 
de reintervenþie coronarianã, comparativ cu cele metalice 
(BMS).

Tabelul 11: PCI primar: indicaþii ºi aspecte legate de procedurã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Indicaþii pentru PCI primar

PCI primarã este terapia de reperfuzie recomandatã dacã este efectuatã de o echipã cu experienþã în 
primele 120 de min de la PCM. I A

PCI primarã este recomandatã la cei cu insuficienþã cardiacã acutã sau ºoc cardiogen, nu ºi în cazul în care 
timpul de întârziere preconizat este prea mare, iar pacientul s-a prezentat rapid de la debutul simptomelor. I B

Aspecte procedurale ale PCI primar

Stentarea este recomandatã (faþã de dilatarea cu balon) pentru PCI primarã. I A

PCI primarã ar trebui sã fie limitatã doar la vasul responsabil de infarct, cu excepþia pacienþilor cu ºoc cardi-
ogen ºi ischemie persistentã dupã angioplastia vasului incriminat. IIa B

Dacã este efectuat de cãtre un operator experimentat, abordul radial ar trebui preferat celui femural. IIa B

Dacã pacienþii nu prezintã contraindicaþii pentru terapia antiagregantã dualã (ex. necesar de terapie 
anticoagulantã sau risc crescut de sângerare), ºi este compliant, stenturile DES sunt preferate faþã de BMS. IIa A

Trombaspiraþia de rutinã ar trebui luatã în considerare. IIa B

Nu se recomandã folosirea de rutinã a unor dispozitive de protecþie distalã antiembolicã. III C

Nu se recomandã de rutinã folosirea de BCIA la pacienþii fãrã ºoc cardiogen. III A

BMS = stent metalic; DAPT = terapie dualã antiagregantã plachetarã; DES = stent activ farmacologic; BCIA = balon de contrapulsaþie intra-aortic; PCI = 
intervenþie coronarianã percutanatã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã
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Pacienþii supuºi PCI primare ar trebui sã primeascã combi-
naþie de tratament antiagregant plachetar: aspirinã ºi un 
blocant al receptorului de adenozin-difosfat (ADP) cât 
mai curând posibil, înainte de angiografie, ºi anticoagu-
lant parenteral.

Au existat multe încercãri de a trata fenomenul de ”no-
reflow” folosind vasodilatatoare intracoronariene, perfu-
zia I.V. cu adenozinã sau abciximab, dar nu existã nicio 
dovadã definitivã cã aceste terapii ar afecta prognosticul. 

Fibrinoliza este consideratã încã o strategie de reperfuzie 
importantã, în special în cazurile în care PCI primarã nu 
poate fi oferitã pacienþilor cu STEMI în intervalele de timp 
recomandate.

Tabelul 12: Terapia antitromboticã periproceduralã în angioplastia coronarianã primarã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia antiplachetarã

Aspirina oral sau i.v. (dacã nu poate fi mestecatã) este recomandatã. I B

Blcanþii receptorilor de ADP se recomandã în asociere cu aspirina. 
Opþiuni: I A

  Prasugrel la pacienþii care nu au luat clopidogrel, dacã nu existã istoric de AVC/AIT, vârstã <75 ani. I B

  Ticagrelor. I B

  Clopidogrel, preferabil când prasugrel ºi ticagrelor nu sunt disponibile sau sunt contraindicate. I C

Inhibitorii GP IIb/IIIa ar trebui consideraþi ca o terapie adjuvantã la cei cu dovadã angiograficã de 
trombozã importantã, flux lent sau „no-reflow” sau complicaþii trombotice. IIa C

Folosirea de rutinã a inhibitorilor GP IIb/IIIa în PCI primarã, ca adjuvant la HNF, poate fi luatã în conside-
rare la pacienþii fãrã contraindicaþii. IIb B

Folosirea inhibitorilor GP IIb/IIIa înaintea PCI primare (vs folosirea în laboratorul de angiografie) poate fi 
luatã în considerare la pacienþii cu risc foarte mare. IIb B

Opþiuni pentru terapia cu inhibitori GP II b/IIIa (cu nivelul de evidenþã pentru fiecare agent).

  Abciximab. A

  Eptifibatide (cu bolus dublu). B

  Tirofiban (cu bolus cu dozã crescutã). B

Anticoagulante

Un anticoagulant injectabil trebuie folosit în timpul PCI primar. I C

Bivalirudina (cu restricþia de folosire a inhibitorilor GP II b/IIIa) este recomandatã în loc de heparinã stan-
dard ºi un blocant de GP IIb/IIIa. I B

Enoxaparina (cu sau fãrã inhibitori GP II b/IIIa) poate fi preferatã heparinei standard. IIb B

Heparina nefracþionatã cu sau fãrã inhibitori GP IIb/IIIa trebuie folositã la pacienþii care nu au primit 
bivalirudinã sau enoxaparinã. I C

Fondaparina nu este recomandatã în PCI primarã. III B

Administrarea fibrinolizei înainte de PCI primarã planificatã nu este recomandatã. III A

ADP = adenozin difosfat; GP = glicoproteinã; I.V. = intravenos; PCI = angioplastie percutanatã; AIT = accident ischemic tranzitor; HNF = heparinã nefrac-
þionatã.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Tabelul 13: Contraindicaþiile terapiei fibrinolitice

Absolute

Accident vascular cerebral hemoragic sau accident vascular de origine necunoscutã în antecedente

Accident vascular cerebral ischemic în ultimele 6 luni

Traumatisme ale sistemului nervos central, neoplasme sau malformaþii arteriovenoase

Traumatism major recent/chirurgie/traumatism cranian (în ultimele 3 sãptãmâni)

Hemoragie gastrointestinalã în ultima lunã

Coagulopatii cunoscute (exceptând menstrele)

Disecþie de aortã

Puncþii necompresibile în ultimele 24 de ore (de ex. Biopsie hepaticã, puncþie lombarã)

Relative

Accident ischemic tranzitor în ultimele 6 luni

Terapia anticoagulantã oralã

Sarcinã sau 1 sãptãmânã postpartum

Hipertensiune refractarã (tensiunea arterialã sistolicã >180 mmHg ºi/sau tensiunea arterialã
diastolicã >110 mmHg)

Boalã hepaticã avansatã

Endocarditã infecþioasã

Ulcer peptic activ

Resuscitarea prelungitã sau traumaticã

Tabelul 14: Terapia fibrinoliticã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia fibrinoliticã se recomandã în termen de 12 ore de la debutul simptomelor la pacienþii fãrã 
contraindicaþii în cazul în care PCI primarã nu poate fi efectuatã de cãtre o echipã experimentatã în ter-
men de 120 de minute de la PCM.

I A

La pacienþii care se prezintã precoce (<2 ore de la debutul simptomelor), cu un infarct mare ºi risc hemo-
ragic mic, fibrinoliza ar trebui sã fie luatã în considerare dacã timpul de la PCM la umflarea balonului este 
>90 min.

IIa B

Dacã este posibil, fibrinoliza ar trebui sã înceapã în pre-spital. IIa A

Un agent fibrin-specific (tenecteplaza, alteplaza, reteplaza) este recomandat (faþã de agenþii nonfibrin-
specifici). I B

Aspirina oral sau I.V. trebuie administratã. I B

Se indicã asocierea clopidogrelului la aspirinã. I A

Co-terapia antitromboticã asociatã cu fibrinoliza

Anticoagularea este recomandatã la pacienþii cu STEMI trataþi cu fibrinolizã pânã la revascularizare (în 
cazul în care se efectueazã) sau pe durata de spitalizãrii pânã la 8 zile.
Anticoagulantul poate fi:

I A

  Enoxaparinã administratã i.v. urmatã de s.c (folosind schema descrisã mai jos) (preferatã faþã de 
HNF). I A

  HNF în dozã ajustatã dupã greutate bolus i.v. ºi perfuzie. I C
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La pacienþii trataþi cu streptokinazã se recomandã fondaparinã IV bolus urmatã de administrare S.C. 24h 
mai târziu. IIa B

Transfer într-un centru cu facilitãþi de PCI dupã fibrinolizã

Este indicat la toþi pacienþii dupã fibrinolizã. I A

Intervenþii dupã fibrinolizã

PCI de salvare este indicatã imediat atunci când nu a reuºit fibrinoliza (scãdere <50% a segmentului ST la 
60 min). I A

PCI de urgenþã este indicatã în caz de ischemie recurentã sau dovezi de reocluzie dupã fibrinolizã iniþialã 
cu succes. I B

Angiografia de urgenþã cu scopul revascularizãrii este indicatã la pacienþii cu insuficienþa cardiacã / ºoc. I A

Angiografia cu scopul revascularizãrii (a arterei responsabile de infarct), este indicatã dupã fibrinoliza 
reuºitã. I A

Momentul optim al angiografiei pentru pacienþii stabili dupã tromboliza reuºitã: 3-24 de ore. IIa A

aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activatã; PMC = primul contact medical; i.v. = intravenos; s.c = subcutanat; HNF = heparinã nefracþionatã.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

În cazul în care existã dotãrile adecvate, cu o echipã 
antrenatã de medici sau paramedici în mãsurã sã ana-
lizeze la faþa locului sau sã transmitã unui spital ECG-ul 
pentru supervizare, terapia fibrinoliticã ar trebui iniþiatã în 
pre-spital. Scopul este de a începe terapia fibrinoliticã în 
30 min de la PCM.

Tabelul 15: Dozele de agenþi fibrinolitici

Tratament iniþial Contraindicaþii specifice

Streptokinaza (SK) 1.5 milioane unitãþi în 30-60 min i.v. Administrare anterioarã de SK sau 
anistreplazã

Alteplaza (t-PA) 15 mg bolus i.v.
0.75 mg/kg în 30 min (pânã la 50 mg), apoi 
0,5 mg/kg în 60 min (pânã la 35 mg)

Reteplaza (r-PA) 10 U + 10 U i.v. la distanþã de 30 min

Tenecteplaza
(TNK-tPA)

Bolus unic i.v.:
30 mg dacã <60 kg
35 mg dacã 60 pânã la <70 kg
40 mg dacã 70 pânã la <80 kg
45 mg dacã 80 pânã la <90 kg
50 mg dacã 90 kg

i.v. = intravenos

Anticoagularea parenteralã a fost utilizatã pe scarã largã 
în timpul ºi dupã fibrinolizã ºi ar trebui administratã pânã 
la revascularizare (dacã se efectueazã). În caz contrar ar 
trebui sã fie administratã cel puþin 48h sau pe durata 
spitalizãrii pânã la 8 zile. Heparina nefracþionatã îmbunã-
tãþeºte patenþa coronarianã dupã alteplazã, dar nu ºi 
dupã streptokinazã. Dupã iniþierea tratamentului trom-
bolitic pacienþii ar trebui sã fie transferaþi la un centru cu 
facilitãþi de PCI. În cazurile în care fibrinoliza a eºuat sau 
în cazul în care existã dovezi de re-ocluzie sau reinfarcti-

zare, cu recurenþa supradenivelãrii de segment ST, paci-
entul ar trebui sã fie supus imediat angiografiei ºi PCI de 
salvare. Chiar dacã este posibil ca fibrinoliza sã aibã suc-
ces (scãderea >50% a supradenivelãrii de segment ST la 
60-90 de minute; aritmie tipicã de reperfuzie; dispariþia 
durerii toracice) se recomandã de rutinã angiografie pre-
coce dacã nu existã contraindicaþii. Pe baza a trei studii 
recente în care în fiecare din ele a existat o întârziere me-
die între începutul trombolizei ºi angiografie de 2-3 h, se 
recomandã o fereastrã de timp de 3-24 ore dupã trom-
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boliza cu succes. La pacienþii ce se prezintã la interval de 
zile faþã de evenimentul acut cu infarct miocardic, doar la 
cei la care se documenteazã anginã recurentã sau ische-
mie rezidualã ºi unde poate fi doveditã viabilitatea unui 
teritoriu miocardic important prin teste imagistice non-
invazive se poate considera revascularizarea miocardicã 

dacã artera este ocluzionatã. În afarã de pacienþii cu ºoc 
cardiogen ºi la pacienþii cu ischemie continuã dupã des-
chiderea leziunii presupuse responsabile, efectuarea PCI 
pe vasele ne-responsabile de infarct în faza acutã este în 
general descurajatã.

Tabelul 16: Dozele terapiei antiplachetare ºi antitrombotice asociate

Doze ale co-terapiei antiplachetare

Cu PCI primarã

Aspirinã Dozã de încãrcare oralã de 150-300 mg sau dozã i.v. de 80-150 mg dacã ingestia oralã nu este 
posibilã, urmatã de o dozã de întreþinere de 75-100 mg/zi.

Clopidogrel Dozã oralã de încãrcare de 600 mg, urmatã de o dozã de întreþinere de 75 mg/zi.

Prasugrel Dozã de încãrcare oralã de 60 mg, urmatã de o dozã de întreþinere de 10 mg/zi.
La pacienþii cu greutate <60 kg se recomandã o dozã de întreþinere de 5 mg/zi.
La pacienþii >75 de ani, prasugrelul nu este în general recomandat, dar o dozã de 5 mg ar trebui 
utilizatã în cazul în care tratamentul este considerat necesar.

Ticagrelor Dozã de încãrcare oralã de 180 mg, urmatã de o dozã de întreþinere de 90 mg de 2 ori/zi.

Abciximab Bolus i.v. de 0,25 mg/kg ºi perfuzie cu 0,125 μg/kg/min (maxim 10 μg/min) pentru 12 h.

Eptifibatide Bolus i.v. dublu de 180 μg/kg (administrate la interval de 10 minute) urmate de perfuzie cu 2,0 
μg/kg/min pentru 18 h.

Tirofiban 25 μg/kg i.v. în 3 minute, urmatã de o perfuzie de întreþinere cu 0,15 μg/kg/min pentru 18 h

Cu tratament fibrinolitic

Aspirinã Dozã oralã de 150-500 mg sau dozã i.v. de 250 mg dacã ingestia oralã nu este posibilã

Clopidogrel Dozã de încãrcare de 300 mg dacã vârsta 75 ani, urmatã de o dozã de întreþinere de 75 mg/zi.

Fãrã terapie de reperfuzie

Aspirinã Dozã oralã de 150-500 mg

Clopidogrel Dozã oralã de 75 mg/zi.

Doze ale co-terapiei antitrombotice

Cu PCI primarã

Heparinã nefracþionatã 70-100 U/kg i.v. bolus fãrã inhibitori de GP IIb/IIIa.
50-60 U/kg i.v. bolus cu inhibitori de GP IIb/IIIa .

Enoxaparinã 0,5 mg/kg i.v. bolus.

Bivalirudinã Bolus i.v. de 0,75 mg/kg, urmat de perfuzie de 1,75 mg/kg/orã pentru pânã la 4 ore dupã 
procedurã. Dupã încetarea perfuziei cu 1,75 mg / kg / h, poate fi continuatã o perfuzie cu dozã 
redusã de 0,25 mg / kg / h timp de 4-12 h dacã este necesar din punct de vedere clinic.

Cu tratament fibrinolitic

Heparinã nefracþionatã Bolus i.v. de 60 U/kg, maxim 4000 U, urmat de perfuzie i.v. de 12 U/kg, cu maxim 1000 U/orã 
pentru 24-48 de ore. aPTT þintã 50-70 s, sau de 1,5-2 ori controlul, monitorizat la 3, 6, 12 ºi 24 ore
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Enoxaparinã La pacienþii <75 ani: 
30 mg bolus i.v., urmat la 15 min de doza s.c. de 1 mg/kg la 12 ore pânã la externare, pentru 
maxim 8 zile. Primele douã doze s.c. nu trebuie sã depãºeascã 100 mg.
La pacienþii >75 ani: 
fãrã bolus i.v.; se începe cu prima dozã s.c. de 0,75 mg/kg, cu maxim 75 mg pentru primele 
douã doze s.c.. 
La pacienþii cu clearance al creatininei <30 mL/min, indiferent de vârstã, dozele s.c. se 
administreazã la 24 ore.

Fondaparina Bolus i.v. 2,5 mg, urmat de 2,5 mg s.c. o datã pe zi, pânã la 8 zile sau pânã la externare.

Fãrã terapie de reperfuzie

Heparinã nefracþionatã Aceleaºi doze ca pentru tratament fibrinolitic.

Enoxaparinã Aceleaºi doze ca pentru tratament fibrinolitic.

Fondaparinã Aceleaºi doze ca pentru tratament fibrinolitic.

aPTT = timpul de tromboplastinã parþial activatã; GP = glicoproteina; i.v. = intravenos; s.c = subcutanat; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; HNF = 
heparinã nefracþionatã.

Grupe speciale de pacienþi

Mai multe grupe specifice de pacienþi meritã o atenþie 
deosebitã (Tabelul 17):

Tabelul 17: Grupuri speciale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Ambele sexe trebuie sã fie abordate într-un mod similar. I C

Un index ridicat de suspiciune de infarct miocardic trebuie sã fie menþinut la femei, pacienþii cu diabet 
zaharat ºi pacienþii vârstnici cu simptome atipice. I B

Trebuie acordatã o atenþie deosebitã dozãrii corecte a medicamentelor antitrombotice la pacienþii în vârstã 
ºi la pacienþii cu insuficienþã renalã. I B

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Tabelul 18: Dozarea iniþialã a agenþilor antitrombotici la pacienþii cu boalã renalã cronicã
(clearance-ul estimat al creatininei <60 ml/ minut)

Recomandãri

Aspirinã Fãrã ajustarea dozei.

Clopidogrel Fãrã ajustarea dozei.

Prasugrel Fãrã ajustarea dozei. Nu existã experienþã la pacienþii cu insuficienþã renalã terminalã/dializã.

Ticagrelor Fãrã ajustarea dozei. Nu existã experienþã la pacienþii cu insuficienþã renalã terminalã/dializã.

Enoxaparinã Fãrã ajustarea dozei bolus. Dupã trombolizã, la pacienþii cu clearance al creatininei < 30 ml/minut, 
dozele s.c. se administreazã o datã la 24 de ore.

Heparinã nefracþionatã Fãrã ajustarea dozei.

Fondaparinã Fãrã ajustarea dozei. Nu existã experienþã la pacienþii cu insuficienþã renalã terminalã/dializã.

Bivalirudinã   La pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30-59 ml/min) ar trebui administratã o 
perfuzie cu dozã iniþialã mai scãzutã de 1,4 mg/kg/h. Doza bolus nu ar trebui schimbatã.

  La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) ºi la pacienþii dependenþi de dializã 
bivalirudina este contraindicatã.

Abciximab Nu existã recomandãri specifice. Evaluare atentã a riscului de sângerare.
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Eptifibatide   La pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30 pânã la <50 ml/min) ar trebui administrat 
un bolus i.v. de 180 μg urmat de o perfuzie continuã cu 1,0 μg/kg/min pe durata terapiei.

  La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) eptifibatide este contraindicat.

Tirofiban La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) doza infuziei ar trebui redusã la 50%.

RFG = rata filtrãrii glomerulare; i.v. = intravenous; s.c = subcutanat.

4. Managementul în timpul spitalizãrii ºi 
la externare
4.1 Unitãþi de terapie intensivã coronarianã ºi 
monitorizare

Tabelul 20: Probleme logistice pe perioada internãrii

Recomandãri Clasaa Nivelb

Toate spitalele care participã la îngrijirea pacienþilor cu STEMI ar trebui sã aibã o unitate de terapie 
coronarianã echipatã pentru toate aspectele de îngrijire a pacienþilor cu STEMI, inclusiv tratamentul ische-
miei, insuficienþei cardiace severe, aritmiilor ºi comorbiditãþilor comune.

I C

Durata ºederii în unitatea de terapie coronarianã

Pacienþii care au primit terapie de reperfuzie necomplicatã cu succes ar trebui sã fie þinuþi în unitatea de 
terapie coronarianã pentru minim 24 de ore, dupã care pot fi mutaþi la un pat cu un nivel mai jos de moni-
torizare pentru alte 24-48 h.

I C

Transferul înapoi la un spital fãrã facilitãþi de PCI

Transferul precoce (în aceeaºi zi), poate fi luat în considerare la pacienþi selectaþi, cu risc scãzut dupã PCI 
primarã cu succes, fãrã aritmii decelate. IIb C

Externarea din spital

Externarea precoce (dupã aproximativ 72 ore) este rezonabilã la pacienþi selectaþi cu risc scãzut, dacã sunt 
aranjate reabilitarea precoce ºi o urmãrire adecvatã. IIb B

PCI = intervenþie coronarianã percutanã; STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

3.6 Managementul hiperglicemiei în faza acutã a 
STEMI

Tabelul 19: Managementul hiperglicemiei la pacienþii cu infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST

Recomandãri Clasaa Nivelb

Mãsurarea glicemiei este indicatã în evaluarea iniþialã la toþi pacienþii, ºi ar trebui sã fie repetatã la 
pacienþii cu diabet zaharat cunoscut sau cu hiperglicemie. I C

Planul pentru controlul optim al glicemiei în ambulator ºi pentru prevenþia secundarã trebuie sã fie 
stabilit la pacienþii cu diabet zaharat înainte de externare. I C

Nivelul þintã al glicemiei în faza acutã ar trebui sã fie 11,0 mmol/l (200 mg/dl), evitând în acelaºi timp 
scãderea glicemiei <5 mmol/l (<90 mg/dl). La unii pacienþi acest lucru poate necesita perfuzia cu 
insulinã cu monitorizarea glicemiei, atâta timp cât hipoglicemia este evitatã.

IIa B

În unele cazuri trebuie luatã în considerare mãsurarea glicemiei a jeun ºi a HbA1c, testul de toleranþã 
oralã la glucozã la externare la pacienþii cu hiperglicemie dar fãrã istoric de diabet zaharat. IIa B

Perfuzia de rutinã cu glucozã – insulinã – potasiu nu este indicatã. III A

HbA1c = hemoglobinã glicozilatã
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã
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4.2 Stratificarea riscului ºi imagistica

Indicatorii clinici de risc crescut în faza acutã includ vârsta 
înaintatã, tahicardia persistentã, hipotensiunea arterialã, 
Clasa Killip > I, infarctul localizat anterior, infarctul miocar-
dic în antecedente, valori crescute ale creatininei serice ºi 
antecedente de insuficienþã cardiacã. În timpul internãrii 

trebuie mãsuraþi la toþi pacienþii markerii de risc metabolic, 
inclusiv colesterolul total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, 
trigliceridele ºi glicemia a jeun, precum ºi funcþia renalã. 
Deoarece nivelurile de LDL tind sã scadã în primele zile 
dupã infarct, ele sunt cel mai bine evaluate cât mai cu-
rând posibil dupã intenare.

Tabelul 21: Rezumatul indicaþiilor pentru investigaþii imagistice ºi teste de stress

Recomandãri Clasaa Nivelb

La prezentare

În faza acutã, atunci când diagnosticul este incert, ecocardiografia de urgenþã poate fi utilã. Cu toate aces-
tea, dacã rezultatele sunt neconcludente sau dacã aceasta nu este disponibilã ºi îndoiala persistã, angio-
grafia de urgenþã ar trebui sã fie luatã în considerare.

I C

Dupã faza acutã

Ecocardiografia trebuie efectuatã la toþi pacienþii pentru evaluarea dimensiunii infarctului ºi a funcþiei VS de 
repaus. I B

În cazul în care ecocardiografia nu este posibilã, IRM poate fi folositã ca o alternativã. IIb C

Înainte sau dupã externare

Pentru pacienþii cu boalã multivascularã sau la care este luatã în considerare revascularizarea altor vase, se 
indicã testarea de stress sau imagisticã pentru ischemie ºi viabilitate (de exemplu, folosind scintigrafia de 
perfuzie miocardicã de stress, ecocardiografia de stress, tomografia cu emisie de pozitroni sau IRM).

I A

Angiografia prin tomografie computerizatã nu are nici un rol în managementul de rutinã al pacienþilor cu 
STEMI. III C

Ecocardiografie = ecocardiografie transtoracicã sau transesofagianã dacã este necesarã; VS = ventricul stâng; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; 
STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

4.3 Evaluarea viabilitãþii miocardice 

Disfuncþia de VS dupã infarctul miocardic acut poate fi 
da to ratã necrozei, stunning-ului miocardului viabil rãmas 
în teritoriul infarctului, hibernãrii miocardului viabil sau 
com binaþiilor celor trei. Pacienþii cu o zonã mare de mio-
card disfuncþional dar viabil pot beneficia în urma revas-
cu la rizãrii miocardice ºi pot prezenta îmbunãtãþirea func-
þiei contractile regionale ºi globale, a simptomelor, a ca pa-
citãþii de efort ºi a prognosticului pe termen lung.

4.4 Terapii de rutinã la pacienþii cu STEMI

Pacienþii cu o zonã mare de miocard disfuncþional dar via-
bil pot beneficia în urma revascularizãrii miocardice ºi pot 
prezenta îmbunãtãþirea funcþiei de contractile regionale ºi 
globale, a simptomelor, a capacitãþii de efort ºi a prognos-
ticului pe termen lung.

Intervenþiile cheie asupra stilului de viaþã includ întreru-
perea fumatului ºi controlul strict al tensiunii arteriale, sfa-
turi cu privire la dietã ºi la controlul greutãþii ºi încurajarea 
activitãþii fizice. Având în vedere beneficiile sale stabilite în 
prevenþia secundarã, aspirina ar trebui sã fie administratã 
pe termen nelimitat la toþi pacienþii cu STEMI.

Terapia dualã antiplachetarã combinând aspirina ºi un 
in hibitor al receptorilor ADP (clopidogrel, prasugrel sau 
ti ca grelor) este recomandatã la pacienþii cu STEMI care 
sunt supuºi PCI primare timp de pânã la 12 luni, indiferent 
de tipul de stent folosit (BMS sau DES) sau dupã fibrinolizã 
timp de pânã la 12 luni.

La pacienþii cu STEMI ºi fibrilaþie atrialã ºi necesitatea anti-
coa gulãrii permanente dupã PCI primarã [bazatã pe un 
scor CHA

2
DS

2
-VASc 2], se recomandã ”tripla terapie” 

com bi nând aspirina, un antagonist al receptorilor de ADP 
ºi un anticoagulant oral, pentru a reduce riscul de compli-
caþii tromboembolice asociate cu fibrilaþia atrialã ºi de a 
mi nimiza riscul de trombozã intrastent. Cu toate acestea 
tratamentul triplu se asociazã cu o creºtere a com pli ca-
þiilor hemoragice ºi astfel ar trebui sã fie utilizat pe o du-
ratã cât mai scurtã posibil. Protecþia gastricã de pre ferinþã 
cu un inhibitor de pompã de protoni, ar trebui sã fie luatã 
în con si derare la pacienþii cu istoric de sânge rare gastro-
in tes ti nalã ºi este adecvatã la pacienþii cu multipli factori 
de risc pentru sângerare.
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Tabelul 22. Terapii de rutinã în faza acutã, subacutã ºi pe termen lung la pacienþii cu
infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST

Recomandãri Clasaa Nivelb

Fumãtorii activi cu STEMI trebuie sã fie sfãtuiþi ºi incluºi într-un program de renunþare la fumat. I B

Fiecare spital care participã la îngrijirea pacienþilor cu STEMI trebuie sã aibã un protocol de renunþare la 
fumat. I C

Este recomanadatã recuperarea bazatã pe exerciþiu fizic. I B

Terapia antiplachetarã cu doze mici de aspirinã (75-100 mg) este indicatã indefinit dupã STEMI. I A

La pacienþii intoleranþi la aspirinã este indicat clopidogrelul, ca alternativã la aspirinã. I B

Terapia dualã antiplachetarã cu o combinaþie de aspirinã ºi prasugrel sau aspirinã ºi ticagrelor (preferate 
faþã de aspirinã ºi clopidogrel) este recomandatã la pacienþii trataþi cu PCI. I A

Terapia dualã antiplachetarã cu aspirinã ºi un antagonist al receptorilor de ADP cu administrare oralã 
trebuie continuatã pentru 12 luni dupã STEMI, cu un minim strict de: I C

  O lunã pentru pacienþii cu BMS I C

  6 luni pentru pacienþii cu DES IIb B

La pacienþii cu trombozã în VS anticoagularea ar trebui instituitã pentru minim 3 luni. IIa B

La pacienþii cu o indicaþie clarã de anticoagulare oralã (de exemplu, fibrilaþie atrialã cu scor CHA
2
DS

2
-

VASc 2 sau cu valvã mecanicã), anticoagularea oralã trebuie administratã în plus faþã de terapia 
antiagregantã plachetarã.

I C

Dacã pacienþii necesitã terapie antitromboticã triplã, combinând DAPT ºi ACO, de exemplu, datoritã 
implantãrii de stent ºi o indicaþie obligatorie pentru ACO, durata dublei terapii antiplachetare ar trebui sã 
fie redusã pentru a reduce riscul de sângerare.

I C

La pacienþi selectaþi care primesc aspirinã ºi clopidogrel, doze mici de rivaroxaban (2,5 mg de douã ori 
pe zi) pot fi luate în considerare dacã pacientul are risc scãzut de sângerare. IIb B

Terapia antiagregantã plachetarã dualã ar trebui administratã timp de 1 an la pacienþii cu STEMI care nu 
au primit un stent. IIa C

Protecþia gastricã cu un inhibitor de pompã de protoni ar trebui luatã în considerare pe durata terapiei 
antiagregante plachetare duale la pacienþii cu risc crescut de sângerare. IIa C

Tratamentul oral cu betablocante ar trebui luat în considerare în timpul spitalizãrii ºi continuat ulterior la 
toþi pacienþii cu STEMI fãrã contraindicaþii. IIa B

Tratamentul oral cu betablocante este indicat la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sau disfuncþie VS. I A

Administrarea intravenoasã de betablocante trebuie evitatã la pacienþii cu hipotensiune sau cu 
insuficienþã cardiacã. III B

Administrarea intravenoasã de betablocante ar trebui luatã în considerare în momentul prezentãrii la 
pacienþii fãrã contraindicaþii, cu hipertensiune arterialã, tahicardie ºi fãrã semne de insuficienþã cardiacã. IIa B

Un profil lipidic a jeun trebuie obþinut la toþi pacienþii cu STEMI cât mai curând posibil de la prezentare. I C

Se recomandã iniþierea precoce de la internare sau continuarea dozelor mari de statinã la pacienþii cu 
STEMI fãrã contraindicaþii sau istoric de intoleranþã, indiferent de valoarea iniþialã a colesterolului. I A

Reevaluarea LDL-colesterol ar trebui luatã în considerare dupã 4-6 sãptãmâni pentru a ne asigura cã a 
fost atins nivelul þintã de 1,8 mmol/l (70 mg/dl). IIa C

Verapamilul poate fi luat în considerare pentru prevenþia secundarã la pacienþii cu contraindicaþii abso-
lute la betablocante ºi fãrã insuficienþã cardiacã. IIb B

Este indicatã începerea IECA în primele 24 de ore de la STEMI la pacienþii cu dovezi de insuficienþã 
cardiacã, disfuncþie sistolicã de VS, diabet sau infarct în antecedente. I A
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Un blocant al receptorilor angiotensinei, preferabil valsartan, reprezintã o alternativã la IECA la pacienþii 
cu insuficienþã cardiacã sau disfuncþie VS, în special la cei care sunt intoleranþi la IECA. I B

IECA ar trebui luaþi în considerare la toþi pacienþii în absenþa contraindicaþiilor. IIa A

Antagoniºtii de aldosteron, de exemplu eplerenona, sunt indicaþi la pacienþii cu o fracþie de ejecþie 40% 
ºi insuficienþã cardiacã sau diabet, cu condiþia sã nu aibã insuficienþã renalã sau hiperpotasemie. I B

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; SCA = sindrom coronarian acut; BRA = blocant de receptor de angiotensinã; DAPT = terapie 
dualã antiplachetarã; DES = stent farmacologic activ; LDL = lipoproteinã cu densitate micã; VS = ventricul stâng; STEMI = infarct miocardic cu suprade-
nivelare de segment ST.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

5. Complicaþiile dupã infarctul miocardic 
acut cu supradenivelare de segment ST 
5.1 Complicaþii hemodinamice

Disfuncþia ventricularã stângã este singurul predictor pu-
ternic de mortalitate în STEMI.

Ecocardiografia este un instrument cheie de diagnostic ºi 
trebuie efectuatã pentru a evalua funcþia VS ºi volumele, 
funcþia valvularã, extinderea ischemiei miocardice, pre-
cum ºi pentru a detecta complicaþiile mecanice. Criteriile 
hemodinamice de ºoc cardiogen sunt un index cardiac 
<2,2 L/min/m2 ºi o presiune centralã de umplere (presiu-
nea capilarã blocatã) >19 mmHg. În plus diureza este de 
obicei sub 20 ml/orã.

ªocul este considerat de asemenea prezent dacã drogu-
rile inotrope i.v. sau balonul de contrapulsaþie intraaorticã 
sunt necesare pentru a menþine presiunea sistolicã >90 
mmHg. Managementul ºocului cardiogen ce complicã 
evoluþia unui infarct miocardic acut include stabilizarea 
hemodinamicã realizatã prin terapie medicalã sau suport 
circulator mecanic ºi revascularizare de urgenþã prin PCI 
sau bypass aorto-coronarian. Tratamentul medicamentos 
al ºocului cardiogen ce complicã STEMI include antitrom-
botice, fluide, vasopresoare ºi droguri inotrope. Balonul 
de contrapulsaþie intraaorticã (BCIA) este cel mai utilizat 
pe scarã largã în tratamentul ºocului cardiogen, efectul 
benefic fiind bazat pe inflaþia diastolicã aorticã ºi dezum-
flarea sistolicã rapidã, îmbunãtãþirea perfuziei miocardice 
ºi perifericã ºi reducerea postsarcinii ºi a consumului de 
oxigen miocardic.

Tabelul 23: Tratamentul insuficienþei cardiace ºi a disfuncþiei ventriculare stângi

Recomandãri Clasaa Nivelb

Tratamentul insuficienþei cardiace uºoare (clasa Killip II)

Oxigenul este indicat pentru menþinerea unei saturaþii arteriale >95%. I C

Diureticele de ansã, de exemplu furosemid: 20-40 mg iv, sunt recomandate ºi trebuie sã fie repetate la 1-4 
h, dacã este necesar. I C

Nitraþii sau nitroprusiatul de sodiu i.v. ar trebui sã fie luaþi în considerare la pacienþii cu tensiune arterialã 
sistolicã crescutã IIa C

Un inhibitor al ECA este indicat la toþi pacienþii cu semne sau simptome de insuficienþã cardiacã ºi / sau 
dovezi de disfuncþie VS, în absenþa hipotensiunii, hipovolemiei sau insuficienþei renale I A

Un blocant de receptori de angiotensinã (valsartan) este o alternativã la inhibitorii ECA în special în cazul 
în care inhibitorii ECA nu sunt toleraþi. I B

Un antagonist de aldosteron (epleronona) se recomandã la toþi pacienþii cu semne sau simptome de 
insuficienþã cardiacã ºi / sau dovezi de disfuncþie VS care nu au insuficienþã renalã sau hiperkaliemie. I B

Hidralazina ºi izosorbid dinitrat ar trebui sã fie luate în considerare în cazul în care pacientul are intoleranþã 
la inhibitori ECA, cât ºi la BRA. IIa C

Tratamentul insuficienþei cardiace severe (clasa Killip III)

Oxigenul este indicat. I C

Suport ventilator în funcþie de gazele sangvine I C

Diuretice de ansã, de ex. furosemid 20-40 mg i.v. repetat la 1-4 ore interval dacã e necesar I C

Morfina este recomandatã. Respiraþia trebuie monitorizatã. Greaþa este frecventã ºi un antiemetic poate fi 
necesar. Doze mici frecvente sunt recomandate. I C
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Nitraþi dacã nu e prezentã hipotensiunea I C

Agenþi inotropi: 

  Dopamina 
IIa C

  Dobutamina (inotrop) IIa C

  Levosimendan (inotrop/vasodilator). IIb C

Un antagonist de aldosteron, cum ar fi spironolactona sau eplerenona trebuie sã fie utilizate în cazul în 
care FEVS 40%. I B

Ultrafiltrarea ar trebui consideratã. IIa B

Revascularizarea precoce ar trebui consideratã la pacienþii care nu au fost anterior revascularizaþi. I C

Tratamentul ºocului cardiogen (clasa Killip IV)

Oxigen / suport mecanic respirator sunt indicate în funcþie de gazele sangvine. I C

Ecocardiografia de urgenþã / Doppler trebuie sã fie efectuate pentru a detecta complicaþiile mecanice, 
evaluarea funcþiei sistolice ºi a cauzelor de încãrcare pulmonarã. I C

Pacienþii cu risc crescut trebuie sã fie transferaþi precoce la centrele terþiare. I C

Revascularizarea de urgenþã, fie cu PCI sau CABG trebuie sã fie luatã în considerare. I B

Tromboliza ar trebui sã fie consideratã în cazul în care revascularizarea nu este disponibilã. IIa C

Balonul de contrapulsaþie intraaortic trebuie sã fie luate în considerare. IIb B

Dispozitivele de asistare VS trebuie sã fie luate în considerare la pacienþii cu ºoc refractar. IIb C

Evaluare hemodinamicã cu cateter cu balon flotant IIb B

Inotropele / agenþii vasopresori ar trebui consideraþi: 

  Dopamina
IIa C

  Dobutamina IIa C

  Norepinefrina (de preferat faþã de dopaminã atunci când tensiunea arterialã este scãzutã). IIb B

ACE = inhibitorii enzimei de conversie; BRA = blocant al receptorilor de angiotensinã; CAGB = bypass aorto-coronarian; iv = intravenos; VS = ventriculul 
stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Fibrilaþia atrialã complicã 6-28% din infarctele miocardice 
ºi este frecvent asociatã cu disfuncþie severã de VS ºi insu-
ficienþã cardiacã.

Tabelul 24: Managementul fibrilaþiei atriale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Controlul ritmului trebuie luat în considerare la pacienþii cu fibrilaþie atrialã secundarã unei cauze sau 
substrat care a fost corectat (de ex ischemie). IIa C

Controlul frecvenþei cardiace a fibrilaþiei atrialã în faza acutã

Beta-blocante intravenos sau BCC non-dihidropiridine (de exemplu diltiazem, verapamil)c sunt indicate 
în cazul în care nu existã niciun semn clinic de insuficienþã cardiacã acutã. I A

Amiodarona sau digitala i.v. sunt indicate în caz de rãspuns ventricular rapid, în prezenþa concomitentã 
a insuficienþei cardiace acute sau a hipotensiunii arteriale. I B

Cardioversia
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Cardioversia electricã imediatã este indicatã atunci când controlul frecvenþei cardiace nu pot fi re-
alizat prompt cu agenþi farmacologici la pacienþii cu fibrilaþie atrialã ºi ischemie în curs, instabilitate 
hemodinamicã sau insuficienþã cardiacã.

I C

Amiodarona intravenos este indicatã pentru conversia la ritm sinusal a pacienþilor stabili cu fibrilaþie 
atrialã cu debut recent ºi boli cardiace structurale. I A

Digoxinul (Nivel de evidenþã A), verapamilul, sotalolul, metoprololul (Nivel de evidenþã B) ºi alte me-
dicamente beta-blocante (Nivel de evidenþã C) sunt ineficiente în conversia fibrilaþiei atriale cu debut 
recent la ritm sinusal ºi nu ar trebui sã fie utilizate pentru controlul ritmului (deºi beta blocantele sau 
digoxinul pot fi utilizate pentru controlul frecvenþei).

III A B C

Dozele recomandate de agenþi antiaritmici sunt prezentate în Ghidul pentru managementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã.
BCC = blocant al canalelor de calciu; IV = intravenos; LoE= nivelul de evidenþã; LV = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de dovezi.
c BCC ar trebui sã fie utilizate cu prudenþã sau evitate la pacienþii cu insuficienþã cardiacã, din cauza efectelor lor inotrop negative.

Tahicardia ventricularã ar trebui sã fie diferenþiatã de 
ritmul idioventricular accelerat consecinþã a reperfuziei 
ºi în care frecvenþa ventricularã este <120 bãtãi pe mi-
nut. Din moment ce nu existã nicio dovadã cã suprima-
rea TV nesusþinute asimptomatice prelungeºte viaþa, nu 
existã niciun motiv pentru a trata TV nesusþinutã, cu ex-
cep þia cazului în care aceasta este asociatã cu instabili-
tate hemodinamicã. Deºi ischemia miocardicã ar trebui 
sã fie întotdeauna exclusã în caz de aritmii ventriculare, 
tre buie subliniat faptul cã revascularizarea este puþin 
pro babil sã împiedice recurenþele de stop cardiac la pa-

cienþii cu disfuncþie VS sau TV susþinutã monomorfã, 
chiar dacã aritmia iniþialã pãrea sã rezulte din ischemia 
tran zitorie. Printre supravieþuitorii FV sau TV susþinute se-
ver simptomaticã, terapia cu defibrilator implantabil (ICD) 
este asociatã cu reducerea semnificativã a mortalitãþii, 
comparativ cu tratamentul antiaritmic medicamentos. Te-
rapia de prevenþie secundarã cu ICD a redus mortalitatea 
generalã la pacienþii cu fracþie de ejecþie redusã a ventri-
culului stâng (FE <40%) dupã infarctul miocardic care a 
avut loc cu cel puþin 40 zile anterior.

Tabelul 25: Managementul aritmiilor ventriculare ºi al tulburãrilor de conducere în faza acutã

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Cardioversia electricã este indicatã pentru TV susþinutã ºi FV I C

TV monomorfã susþinutã recurentã sau refractarã la cardioversia electricã
ar trebui sã fie tratatã cu amiodaronã i.v.c IIa C

poate fi tratatã cu lidocaina i.v. sau sotalol.d IIb C

Stimularea anti-tahicardicã endocavitarã ar trebui luatã în considerare în caz de rezistenþã la cardioversie 
sau repetitivã în ciuda medicaþiei antiaritmice. IIa C

Salve repetitive simptomatice de TV nesusþinutã monomorfã trebuie luate în considerare, fie pen-
tru tratament conservator (expectativã vigilentã) sau tratare cu beta-blocant i.v.d, sau sotalold, sau 
amiodaronãc.

IIa C

 TV polimorfã

  trebuie tratatã cu beta-blocant i.v.d I B

  sau amiodaronã i.v.c I C

  coronarografia de urgenþã trebuie efectuatã când nu poate fi exclusã ischemia miocardicã I C

  poate fi tratatã cu lidocainã i.v. IIb C

  trebuie evaluate ºi corectate prompt tulburãrile electrolitice, a se lua în considerare 
administrarea de magneziu. I C

  stimulare anti-tahicardicã prin cateter temporar transvenos ventricular drept sau isoprotenerol IIa C

În caz de bradicardie sinusalã asociatã cu hipotensiune arterialã, bloc AV II (Mobitz 2) sau AV III, bloc cu bradicardie care 
provoacã hipotensiune arterialã sau insuficienþã cardiacã:
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  atropinã i.v. I C

  stimulare cardiacã temporarã în cazul absenþei rãspunsului la atropinã I C

  angiografia urgentã cu scopul de revascularizare miocardicã este indicatã în cazul în care 
pacientul nu a primit terapie de reperfuzie anterior. I C

Managementul aritmiilor ventriculare ºi evaluarea riscului de moarte subitã pe termen lung

Studiul electrofiziologic de evaluare a indicaþiei de implantare de ICD pentru prevenþia secundarã 
a morþii subite cardiace este indicat la pacienþii cu disfuncþie VS semnificativã, care au prezentat TV 
susþinut instabil hemodinamic sau FV resuscitatã apãrutã dupã faza acutã iniþialã.

I A

Terapia cu ICD ca prevenþie secundarã este indicatã pentru reducerea mortalitãþii la pacienþii cu 
disfuncþie VS semnificativã ºi TV susþinutã instabilã hemodinamic sau la supravieþuitorii dupã FV I A

Evaluarea riscului de moarte subitã cardiacã ar trebui efectuatã pentru a evalua indicaþia de implantare 
a ICD ca terapie de prevenþie primarã prin evaluarea FEVS (ecocardiografic) la cel puþin 40 de zile dupã 
evenimentul acut la pacienþii cu FEVS 40%.

I A

Dozele de medicamente antiaritmice recomandate sunt prezentate în Ghidul pentru managementul pacienþilor cu aritmii ventriculare ºi prevenirea 
morþii subite cardiace.
AV = atrioventricular; i.v. = intravenos; ICD = defibrilator implantabil; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = tahicar-
die ventricularã
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c agenþi ce prelungesc QT nu ar trebui utilizaþi în cazul în care valoarea iniþialã a intervalului QT este prelungitã. 
d sotalol iv sau alte beta-blocante nu ar trebui administrate în cazul în care fracþia de ejecþie este scãzutã.

5.2 Complicaþii cardiace 

Regurgitarea mitralã poate apãrea în timpul fazei suba-
cute din cauza dilatãrii VS, disfuncþiei de muºchi papilar 
sau rupturii de muºchi papilar sau de cordaje tendinoase. 
Tratamentul se bazeazã pe reducerea postsarcinii pentru 
a reduce volumul de regurgitare ºi al congestiei pulmo-
nare, în cazul în care tensiunea arterialã permite. Trata-
mentul diuretic intravenos ºi vasodilatator/inotrop, pre-
cum ºi BCIA, pot stabiliza pacienþii în vederea angiografiei 
ºi a chirurgiei. Plastia valvularã sau înlocuirea valvularã de 
urgenþã este necesarã.

Ruptura de sept ventricular de obicei se prezintã ca deteri-
orare clinicã cu debut rapid, cu insuficienþã cardiacã acutã 
ºi un suflu sistolic intens ce apare în timpul fazei subacute. 
Repararea chirurgicalã este necesarã de urgenþã, dar nu 
existã niciun acord privind timpul optim pentru efectua-
rea intervenþiei chirurgicale.

Trombii la nivelul VS sunt asociaþi cu un prognostic prost, 
din cauza asocierii lor cu infarctele extinse, în special in-
farcte anterioare cu implicare apicalã, ºi cu risc de embolie 
sistemicã. Anticoagularea ar trebui sã fie luatã în conside-
rare la pacienþii cu astfel de anomalii extinse de perete 
anterior, în cazul în care riscul de sângerare este mic.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemicã, Preºedinte: Conf. Dr. ªerban Bãlãnescu, 
Secretar: Dr. Mihaela Sãlãgean, realizatã de cãtre Dr. Mihaela Sãlãgean.
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Capitolul 3: Angina pectoralã stabilã

Clase de recomandãri

Clase de recomandãri Definiþie Formularea sugeratã
pentru folosire

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau o 
anumitã procedurã sunt benefice, utile, eficiente.

Este recomandat/ indicat.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie legate de 
utilitatea/eficienþa tratamentului sau a procedurii.

     Clasa IIa Puterea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþþii/
eficienþei.

Ar trebui luat în considerare.

     Clasa IIb Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin bine stabilite de dovezi/
opinii. 

Poate fi luat în considerare.

Clasa III Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura 
nu este util/eficient ºi în unele cazuri ar putea fi dãunãtor. 

Nu este recomandat.

Tabel 2. Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþþã A Date provenite din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii mari non-randomizate.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau a studii mici, studii retrospective, registre.

1. Preambul
Acest ghid acoperã douã teme majore:

1) diagnosticul bolii coronariene stabile,

2) tratamentul bolii coronariene stabile cronice.

Ghidul cuprinde tabele ºi figure inserate în text, care ar 
trebui citite în context.

2. Introducere
Principalele modificãri faþã de ghidul din 2006 sunt:

(i) algoritmul de diagnostic oferã o importanþã mai 
mare probabiliþãþii pre-test de boalã;

(ii) fundamentul evaluãrii probabilitãþii pre-test îl repre-
zintã date recente care aratã o scãdere a prevalenþei 
stenozelor coronariene în special la femei;

(iii) se recomandã utilizarea tehnicilor imagisticice mo-
derne precum rezonanþa magneticã, tomografia 
com pu  terizatã sau angiografia pe scarã mai largã;

(iv) disfuncþia microvascularã sau vasospasmul coronari-
an – cauze frecvente de durere toracicã - sunt abor-
date în detaliu;

(v) evaluarea diagnosticã ºi stabilirea prognosticului sunt 
mai clar diferenþiate ca etape diferite în evaluarea 
pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã suspectatã;

(vi) actualizare a managementului factorilor de risc ºi a 
prevenþiei evenimentelor coronariene majore;

(vii) abordare modernã a terapiei antiischemice;

(viii) noi metode de evaluare a ischemiei ºi a leziunilor co-
ronariene precum ºi noi tehnici ºi dispozitive de revas-
cularizare;

(ix) stategii sau revascularizare vs. tratament medicamen-
tos;

(x) alegerea revascularizãrii în funcþie de profilul pacien-
tului.

3. Definiþie ºi fiziopatologie
Boala coronarianã stabilã se caracterizeazã prin episoa-
de de dezechilibru reversibil între necesarul ºi aportul de 
oxigen la nivel miocardic, atribuite ischemiei sau hipoxiei, 
induse de exerciþiu fizic, emoþii sau stres, care sunt repro-
ductibile, dar care pot apãrea ºi spontan. Aceste episoade 
de ischemie/hipoxie sunt frecvent exprimate prin  durere 
toracicã tranzitorie (anginã pectoralã). Boala coronarianã 
stabilã include ºi faza stabilã, adesea asimptomaticã, ce 
poate urma dupã un sindrom coronarian acut, precum ºi 
o perioadã lungã pre-simptomaticã a aterosclerozei coro-
nariene. Angina de repaus cauzatã de vasospasm coro-
narian este încadratã în spectrul bolii coronariane stabile.

Principalele caracteristici ale bolii coronariene stabile sunt 
prezentate în Tabelul 1.
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Tabelul 1. Principalele caracteristici ale bolii coronariene stabile

Patogenie

Placã ateroscleroticã stabilã ºi/sau anomalii funcþionale ale vaselor epicardice ºi/sau microcirculaþiei.

Istorie naturalã

Faze stabile simptomatice sau asimptomatice care pot fi întrurupte de sindroame coronariene acute.

Mecanismul ischemiei miocardice

Stenoze la nivelul arterelor coronare epicardice fixe sau dinamice;

Disfuncþie microvascularã;

Spasm focal sau difuz al coronarelor epicardice;

Mecanismele mai sus prezentate se pot asocia la acelaºi pacient ºi se pot schimba în timp.

Prezentare clinicã

Anginã indusã de efort cauzatã de:
• stenozã epicardicã;
• disfuncþie microvascularã;
• vasoconstricþie la nivelul unei stenoze dinamice;
• asocieri ale mecanismelor de mai sus.

Anginã de repaus cauzatã de:
• Vasospasm focal sau difuz

• epicardic focal;
• epicardic difuz;
• microvascular;
• asocieri ale mecanismelor de mai sus.   

Asimptomatic:
• datoritã absenþei ischemiei ºi/sau disfuncþiei VS
• chiar în prezenþa ischemiei ºi/sau disfuncþiei VS

Cardiomiopatie ischemicã

VS - ventricul stâng

Modurile variate de prezentare clinicã a bolii coronarie-
ne stabile sunt corelate cu prezenþa obstrucþiei arterelor 
epicardice prin plãci coronariene, a spasmului focal sau 
difuz la nivelul arterelor coronare normale sau cu plãci 
aterosclerotice,  a disfuncþie miocrovasculare ºi/sau car-
dio miopatiei ischemice, însã plãcile coronariene stabile 
cu sau fãrã revascularizare anterioarã, pot fi complet si-
lenþioase clinic.

4. Epidemiologie
Angina pectoralã este mai frecventã la femeile de vâr-
stã medie, probabil datoritã prevalenþei crescute a bolii 
funcþionale a arterelor coronare, precum angina micro-
vascularã la femei. În mod contrar, angina pectoralã este 
mai frecventã la bãrbaþii vârstnici.

5. Istorie naturalã ºi prognostic
Prognosticul pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã este 
relativ benign cu rate estimate anuale de mortalitate în-
tre 1,2-2,4% în populaþia generalã, cu o incidenþã anualã 
de deces de cauzã cardiacã între 0,6-1,4%. În general, 
prog nosticul este negativ în cazul pacienþilor cu fracþie de 
ejecþie scãzutã ºi insuficienþã cardiacã, multiple artere co-
ronare implicate, localizare proximalã a stenozelor coro-
nariene, severitate crescutã a leziunilor, ischemie extinsã, 
capacitate funcþionalã afectatã, vârstã avansatã, depresie 
severã ºi anginã severã.

6. Diagnostic ºi evaluare
Urmãtoarele subcapitole detaliazã investigaþiile ce pot 
fi utilizate pentru a confirma diagnosticul de ischemie 
la cei cu boalã coronarianã stabilã suspectatã, pentru a 
iden tifica sau a exclude condiþii asociate bolii sau factori 
preci pitanþi, cât ºi pentru a stratifica riscul asociat bolii ºi 
a evalua  eficacitatea tratamentului. În practicã, stabilirea 
diagnosticului ºi evaluarea prognosticului se realizeazã 
concomitent. Cu scopul de a clarifica aceste noþiuni, în 
cadrul acestui ghid metodele de obþinere a informaþiilor 
diagnostice ºi prognostice vor fi abordate separat.

6.1 Simptome ºi semne

Pentru majoritatea pacienþilor,  anamneza atentã permite 
stabilirea diagnosticului de boalã coronarianã stabilã sau 
excluderea acestuia. Totuºi, examenul fizic ºi testele obiec-
tive sunt frecvent necesare pentru a confirma diagnosti-
cul, pentru a exclude alte patologii sau pentru a evalua 
severitatea bolii subiacente.

Definiþiile anginei pectorale tipice ºi atipice sunt prezenta-
te în Tabelul 2.
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Tabelul 2. Clasificarea clasicã a durerii toracice

Angina tipicã (definitã) Întruneºte toate cele 3 caracteristici:
• durere toracicã retrosternalã 
• determinatã de efort sau stres emoþional
• amelioratã în repaus sau la administrarea de nitraþi în câteva minute

Anginã atipicã (probabilã) Întruneºte 2 din caracteristicile anterior menþionate

Dureri toracice non-anginoase Nu întruneºte nicio caracteristicã sau prezintã doar o singurã trãsãturã dintre cele 
amintite.

Clasificarea Societãþii Cardiovasculare Canadiene (CCS) 
uti lizatã pe scarã largã ca un sistem de gradare al angi-
nei stabile este prezentatã în Tabelul 3. Angina de repaus 
poate apãrea în toate gradele acestei clasificãri, ca o ma-

nifestare a vasospasmului coronarian asociat sau supra-
pus. Clasa atribuitã indicã limitarea maximã, chiar dacã 
pacientul poate tolera activitãþi mai intense în alte zile. 

Tabelul 3. Clasificarea severitãþii anginei conform Societãþii Cardiovasculare Canadiene

Clasa I Activitãþile zilnice obiºnuite (mers, urcat scãri) nu produc anginã.
Anginã doar la efort mare sau rapid sau prelungit (la serviciu sau în timpul liber). 

Clasa II Limitarea uºoarã la activitãþile zilnice obiºnuite.
Anginã la mers sau urcatul rapid al scãrilor, la mers sau urcat scãri postprandial, la temperaturi scãzute sau în 
condiþii de stres emoþional sau în primele ore dupã trezire. Pacientul poate merge pe jos mai mult de 200 m ºi 
poate urca mai mult de un etaj în ritm normal ºi în condiþii normale. 

Clasa III Limitare marcatã a activitãþilor zilnice obiºnuite.
Anginã la mers 100-200 m sau la urcatul unui etaj în ritm normal ºi în condiþii normale.

Clasa IV Incapacitatea de a efectua orice activitate zilnicã farã anginã – angina poate fi prezentã ºi în repaus.

6.2 Investigaþii neinvazive

Folosirea optimã a resurselor se obþine numai dacã pro-
babilitãþile pre-test bazate pe elemente clinice simple sunt 
luate în considerare înainte de a selecta investigaþiile car-
diace neinvazive. Dupã stabilirea diagnosticului de boalã 
coronarianã stabilã, deciziile privind managementul ulte-
rior depind în mare parte de severitatea simptomelor, ris-
cul pacientului pentru evenimente cardiace ºi preferinþa 
pacientului. În mod ideal, deciziile privind managementul 
diagnostic ºi terapeutic ar trebui luate împreunã cu paci-

entul care are nevoie de informaþii uºor de înþeles despre 
riscuri ºi beneficii.

6.2.1 Teste uzuale 

Acestea includ analize biochimice de laborator, un ECG 
de repaus, eventual monitorizarea ECG ambulatorie, eco-
cardiografia de repaus ºi, la pacienþi selectaþi, radiografia 
pulmonarã. Recomandãrile pentru testele uzuale sunt 
prezentate în Tabelele 4-9.
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Tabelul 4. Teste biologice pentru evaluarea pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã cunoscutã sau
suspectatã în vederea optimizãrii terapiei medicale

Recomandãri Clasãa Nivelb

Dacã evaluarea sugereazã instabilitate clinicã sau SCA, se recomandã determinãri repetate ale troponinei, 
preferabil troponinã cu sensibilitate înaltã sau foarte înaltã pentru excluderea necrozei miocardice asociate 
SCA.

I A

Hemoleucograma completã, inclusiv hemoglobinã ºi leucocite, se recomandã tuturor pacienþilor. I B

Se recomandã screening pentru diabet zaharat tip 2 la pacienþii cu boalã coronarianã stabilã posibilã sau 
certã iniþial prin evaluarea HbA1c ºi a glicemiei a jeun; dacã acestea sunt neconcludente, se va efectua test 
de provocare oralã la glucozã. 

I B

Se recomandã determinarea creatininei serice ºi estimarea funcþiei renale (clearance creatininã) la toþi 
pacienþii. I B

Se recomandã evaluarea profilului lipidic a jeun (inclusiv LDL) la toþi pacienþiic. I C

Dacã existã suspiciune clinicã de distiroidie, se recomandã evaluarea funcþiei tiroidiene. I C

Evaluarea funcþiei hepatice se recomandã precoce dupã începerea tratamentului cu statinã. I C

Determinarea creatin kinazei se recomandã la pacienþii aflaþi sub tratament cu statinã care prezintã simpto-
me sugestive pentru miopatie. I C

Determinarea BNP/NT-proBNP ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu suspiciune de insuficienþã 
cardiacã. IIa C

SCA=sindrom coronarian acut; BNP=B-type natriuretic peptide; HbA1c=hemoglobina glicozilatã; LDL=lipoproteine cu densitate micã; NT-proBNP=N-
terminal pro B-type natriuretic peptide.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Pentru detalii vezi Ghidul de dislipidemie.

Tabelul 5. Teste biologice pentru reevaluarea de rutinã a pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã cronicã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã controlul anual al profilului lipidic, glucidic ºi al creatininei la toþi pacienþii cu boalã 
coronarianã stabilã cunoscutã. I C

a Clasã de recomandare. 
b Nivel de evidenþã.

Tabelul 6. Electrocardiograma de repaus pentru evaluarea diagnosticã iniþialã
a pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã ECG de repaus tuturor pacienþilor la prezentare. I C

Se recomandã ECG de repaus tuturor pacienþilor în timpul sau imediat dupã un episod de durere toracicã 
care poate indica instabilitate clinicã  a BCI. I C

ECG=electrocardiogramã; BCI=boalã coronarianã ischemicã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Tabelul 7. Ecocardiografie

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã efectuarea ecocardiografiei transtoracice de repaus tuturor pacienþilor pentru:
excluderea unor cauze alternative pentru anginã;
evaluarea tulburãrilor de cineticã regionalã sugestive pentru boalã coronarianã ischemicã;
mãsurarea FEVS cu scopul stratificãrii riscului;
evaluarea funcþiei diastolice VS.

I B

Ecografia Doppler carotidianã ar trebui efectuatã de medici cu experienþã în vederea detectãrii creºterii IMT 
ºi/sau a plãcilor de aterom la pacienþii la care se suspecteazã boala coronarianã fãrã a fi cunoscuþi cu boala 
ateroscleroticã.

IIa C

FEVS=fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; IMT=indice medie -intimã
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Tabelul 8. Monitorizarea ECG în ambulatoriu pentru evaluarea iniþialã a pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Monitorizarea ECG în ambulatoriu se recomandã pacienþilor cu boalã coronarianã ischemicã stabilã la care 
se suspecteazã aritmii. I C

Monitorizarea ECG în ambulatoriu ar trebui consideratã la pacienþii la care se suspecteazã angina 
vasospasticã IIa C

ECG= electrocardiogramã
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Tabelul 9. Radiografia toracicã pentru evaluarea iniþialã a pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Radiografia toracicã se recomandã pacienþilor cu prezentare atipicã sau suspiciune de boalã pulmonarã. I C

Radiografia toracicã ar trebui efectuatã la pacienþii la care se suspecteazã insuficienþã cardiacã. IIa C
a Clasã de recomandare. 
b Nivel de evidenþã. 

6.2.2 Trei etape majore în managementul pacienþilor cu 
boalã coronarianã stabilã suspectatã 

Prima etapã constã în determinarea clinicã a probabilitãþii 
de boalã coronarianã stabilã (determinarea probabilitãþii 
pre-test- PPT) (Tabelul 11). La pacienþii cu probabilitate 
intermediarã, a doua etapã este reprezentatã de testa-
rea neinvazivã pentru a determina diagnosticul de boalã 
coronarianã stabilã, inclusiv aterosclerozã neobstructivã. 
Aceastã abordare poate fi utilã ºi pentru pacienþii cu PPT 
pentru boalã coronarianã stabilã <15%, dar cu proba-
bilitate intermediarã pentru aterosclerozã apreciatã prin 
sistemul SCORE. Etapa a treia constã în stratificarea ris-
cului de evenimente cardiovasculare ulterioare, de obi-
cei pe baza testelor neinvazive disponibile la pacieþii cu 
PPT intermediarã. De obicei, tratamentul medicamentos 
optim va fi instituit între etapele 2 ºi 3. La pacienþii cu 
simptome severe care au probabilitate pre-test de boa-
lã intermediarã-înaltã sau înaltã, evaluarea invazivã pre-
coce prin coronarografie cu confirmarea invazivã a sem-

ni ficaþiei hemodinamice a stenozei (de obicei prin mã-
su rarea rezervei de flux coronarian) ºi revascularizarea 
ulte rioarã poate fi metoda de abordare adecvatã, fãrã a 
efectua testele neinvazive din etapele 2 ºi 3.

6.2.3 Principiile testelor diagnostice

Metodele imagistice neinvazive pentru detectarea bolii 
coronariene stabile au sensibilitate ºi specificitate de apro-
ximativ 85% (Tabel 10). Prin urmare, 15% din rezultatele 
diagnostice vor fi false. În consecinþã, dacã nu s-ar efectua 
niciun test diagnostic la pacienþii cu PPT sub 15% (pre-
supunând cã toþi pacienþii sunt sãnãtoºi) sau la pacienþii 
cu PPT peste 85% (presupunând cã toþi pacienþii sunt 
bolnavi), numãrul diagnosticelor incorecte nu ar creºte. 
Din acest motiv, Grupul de Lucru nu recomandã efectua-
rea testelor diagnostice la pacienþii cu PPT <15% sau  PPT 
>85%. În aceste situaþii, se poate presupune cã pacienþii 
nu au boalã coronarianã ischemicã sau cã au boalã 
coronarianã ischemicã obstructivã.
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Tabelul 10. Caracteristicile testelor uzuale folosite pentru diagnosticul bolii coronariene ischemice

Diagnosticul BCI

Sensibilitate (%) Specificitate (%)

Test ECG de eforta 45-50 85-90

Test ecocardiografic de efort 80-85 80-88

SPECT de efort 73-92 63-87

Ecocardiografie de stres cu dobutaminã 79-83 82-86

IRM de stres cu dobutaminãb 79-88 81-91

Ecocardiografie de stres cu vasodilatator 72-79 92-95

SPECT de stres cu vasodilatator 90-91 75-84

IRM de stres cu vasodilatatorb 67-94 61-85

Angio-CT  coronarianc 95-99 64-83

PET de stres cu vasodilatator 81-97 74-91

BCI=boalã coronarianã ischemicã; IRM=imagisticã prin rezonanþã magneticã; PET=positron emission tomography; SPECT=single photon emission com-
puted tomography.
a Rezultate fãrã/cu minime sesizãri bias.
b Rezultate obþinute în populaþii cu prevalenþã a bolii medie-mare fãrã compensare pentru sesizãri bias.
c Rezultate obþinute în populaþii cu prevalenþã a bolii micã-medie.

Cele mai recente estimãri ale probabilitãþii pre-test baza-
te pe prezentarea clinicã, sex ºi vârstã sunt prezentate în 
Tabelul 11. 

Tabelul 11. Probabilitatea clinicã pre-testa la pacienþii cu durere toracicã stabilã

Anginã tipicã Anginã atipicã Durere non-anginoasã

Vârsta Bãrbaþi Femei Bãrbaþi Femei Bãrbaþi Femei

30-39 59 28 29 10 18 5

40-49 69 37 38 14 25 8

50-59 77 47 49 20 34 12

60-69 84 58 59 28 44 17

70-79 89 68 69 37 54 24

>80 93 76 78 47 65 32

a Probabilitatea de boalã coronarianã obstructivã estimatã pentru grupele de vârstã 35, 45, 55, 65, 75 ºi 85 ani.

  Grupele din casetele albe au PPT <15% ºi nu necesitã teste suplimentare.

  Grupele din casetele albastre au PPT 15-65%. Aceºtia ar putea beneficia de test ECG de efort ca test diagnostic iniþial. Totuºi, dacã existã experienþã 
localã ºi disponibilitate, se preferã teste neinvazive imagistice, având în vedere capacitatea diagnosticã superioarã. La pacienþii tineri trebuie þinut 
cont de gradul de iradiere.

  Grupele din casetele roºu deschis au PPT 66-85% ºi necesitã teste imagistice funcþionale neinvazive pentru diagnosticul de BCI.

  Grupele din casetele roºu închis au PPT >85% ºi se presupune cã BCI este prezentã; prin urmare necesitã numai stratificare riscului. 

ECG=electrocardiografie; PPT=probabilitate pre-test; BCI=boalã coronarianã ischemicã.
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Angiografia coronarianã prin CT este utilã în special pen-
tru pacienþii cu probabilitate pre-test micã-intermediarã 
(vezi Figura 2). Totuºi, poate supradiagnostica stenozele 
co ronariene la pacienþii cu un scor Agatston >400. Astfel 
poate fi prudent sã considerãm angiografia coronarianã 
prin CT „neclarã” dacã existã calcificãri severe focale sau 
difuze.

6.2.4 Teste de stres pentru diagnosticul ischemiei miocar-
dice

6.2.4.1 Testul ECG de efort  

Testul ECG de efort este indicat pentru diagnosticul ische-
miei miocardice la  pacienþii cu ECG de repaus normal. 
Testele  ECG de efort neconcludente sunt frecvente ºi 
în aceste situaþii ar trebui ales un test imagistic alternativ 
adesea un test de stres farmacologic (Figura 2). La pa-
cienþii cu probabilitate pre-test intermediarã, angiografia 
coronarianã prin CT este o altã opþiune (Figura 2).
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Tabelul 12. Efectuarea unui test ECG de efort pentru evaluarea diagnosticã iniþialã
a anginei sau evaluarea simptomelor

Recomandãri Clasãa Nivelb

Testul ECG de efort este recomandat, ca test iniþial, pentru stabilirea diagnosticului de BCI stabilã la pacienþii 
simptomatici prin anginã cu PPT intermediarã (Tabelul 11, 15-65%), fãrã terapie antiischemicã, cu excepþia 
celor care nu pot efectua efort fizic ºi a celor care prezintã modificãri ECG ce fac testul neinterpretabil.

I B

Un test imagistic de stres este recomandat ca opþiune iniþialã dacã experienþa ºi disponibilitatea localã per-
mit. I B

Testul ECG de efort ar trebui luat în considerare la pacienþii aflaþi sub tratament pentru a evalua controlul 
simptomelor ºi ischemia IIa C

Testul ECG de efort nu se recomandã  în scop diagnostic la pacienþii care prezintã subdenivelare de ST 0,1 
mm pe ECG de repaus ºi la cei care primesc digitalã. III C

BCI=boalã coronarianã ischemicã; ECG=electrocardiogramã, PPT=probabilitate pre-test.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

6.2.4.2 Teste imagistice de stres 

Ecocardiografia de stres

Cu aceastã tehnicã,  testarea prin efort este varianta 
de ales când este posibilã în comparaþie cu testarea cu 
agenþi farmacologici. Testul ecocardiografic farmacologic 
este preferat când este necesarã evaluarea viabilitãþii mio-
cardice sau când pacientul nu poate efectua efort fizic 
adec vat. Agentul farmacologic de ales este dobutamina. 
Agenþii de contrast  trebuie utilizaþi când douã sau mai 
multe segmente nu sunt vizibile corespunzãtor în repaus.

Scintigrafia miocardicã de perfuzie (SPECT/PET)

Radiofarmaceuticele marcate cu techneþiu-99m (99mTc) 
sunt cei mai folosiþi trasori, iar testul de efort limitat de 
apariþia simptomelor este preferat. Testele farmacologice 
au aceleaºi indicaþii ca ºi ecocardiografia de stres. Imagisti-
ca de perfuzie prin PET este superioarã celei prin SPECT ºi 
poate fi folositã dacã este disponibilã. 

Rezonanþa magneticã cardiacã de stres

Se poate efectua numai cu stres farmacologic. Aceastã 
tehnicã are o bunã acurateþe diagnosticã comparativ cu 
testele imagistice nucleare de perfuzie.

Tabelul 13. Utilizarea efortului sau a stresului farmacologic în combinaþie cu testele imagistice

Recomandãri Clasãa Nivelb

Un test de stres imagistic este  recomandat ca test iniþial pentru diagnosticul bolii coronariene stabile dacã 
PPT este între 66 - 85% sau dacã FEVS este <50% la pacienþii fãrã anginã tipicã. I B

Un test de stres imagistic este recomandat la pacienþii cu anomalii pe ECG  de repaus care împiedicã inter-
pretarea exactã a modificãrilor ECG în timpul stresului. I B

Testul de stres folosind efortul este recomandat mai degrabã decât testele farmacologice de stres ori de câte 
ori este posibil. I C

Un test de stres imagistic ar trebui luat în considerare la pacienþii simptomatici cu revascularizare anteriorã 
(PCI sau CABG). IIa B

Un test de stres imagistic ar trebui  luat în considerare pentru a evalua severitatea funcþionalã a leziunilor 
intermediare decelate prin coronarografie. IIa B

CABG = by-pass aortocoronarian; ECG = electrocardiogramã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventricului stâng; PCI = angioplastie percutanã, PPT = probabi-
litate pre-test
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Tabelul 14. Avantaje ºi dezavantaje ale testelor imagistice de stres ºi angiografiei coronariene CT (angio-CT)

Ecocardiografia Acces larg
Portabilitate
Fãrã radiaþii
Cost redus

Este necesarã ecografie de contrast la pacienþii cu fereastrã 
ecograficã dificilã
Dependentã de operator

SPECT Acces larg
Informaþii multiple

Radiaþii

PET Cuantificarea fluxului Radiaþii
Acces limitat
Cost ridicat

CMR Contrast ridicat pentru þesut moale deter-
minând imagine de precizie a cicatricei 
miocardice
Fãrã radiaþii

Acces limitat în cardiologie
Contraindicaþii
Analizã funcþionalã limitatã în aritmii
Cuantificare 3D limitatã a ischemiei
Cost ridicat

Angiografia 
coronarianã CT

Valoare predictivã negativã înaltã la 
pacienþii cu PPT scãzutã-intermediarã

Disponibilitate limitatã
Radiaþii
Evaluare limitatã în caz de calcificãri extensive sau implantare de 
stent anterioarã
Calitatea imaginii limitatã în caz de  aritmii ºi frecvenþe cardiace 
înalte ce nu pot fi scãzute sub 60-65/min
Valoare predictivã negativã scãzutã la pacienþii cu PPT înaltã

CMR=rezonanþã magneticã cardiacã, PET=tomografie cu emisie de pozitroni; PPT=probabilitate pre-test; SPECT=tomografie computerizatã cu emisie de 
fotoni

6.2.5 Tehnici neinvazive de evaluare a anatomiei coro-
nariene

6.2.5.1 Tomografia computerizatã

Scorul de calciu nu are niciun rol la persoanele simptoma-
tice pentru a  diagnostica sau exclude stenozele arterelor 

coronare. Angiografia coronarianã CT ar trebui efectuatã 
la pacienþi cu probabilitate pre-test scãzutã- intermediarã 
de boalã coronarianã stabilã. Aceastã recomandare se 
ba zeazã pe faptul cã o datã cu creºterea probabilitãþii pre-
test (în special cu vârsta) calcificãrile devin mai frecvente ºi 
se poate produce o supraevaluare a stenozelor. 

Tabelul 15. Utilizarea angiografiei coronariene CT (angioCT) pentru diagnosticul  anginei stabile

Recomandãri Clasãa Nivelb

AngioCT  ar trebui consideratã o alternativã la testele imagistice de stres pentru a exclude boala 
coronarianã ischemicã stabilã la pacienþii cu PPT scãzutã-intermediarã la  care ne putem aºtepta la o calitate 
bunã a imaginii.

IIa C

AngiCT ar trebui luatã în considerare în cazul pacienþilor cu PPT scãzutã-intermediarã  pentru boalã 
coronarianã ischemicã stabilã dupã un test de efort ECG sau  test de stres imagistic neconcludent  sau care 
au contraindicaþii pentru testare de stres, în scopul evitãrii angiografiei coronariene invazive, dacã ne putem 
aºtepta la o calitate bunã a imaginii. 

IIa C

Detectarea gradului de calcificare coronarianã prin CT nu este recomandatã pentru identificarea indivizilor 
cu stenoze coronariene. III C

AngioCT nu este recomandatã la pacienþii cu revascularizare coronarianã anterioarã. III C

AngioCT nu este recomandatã ca test de screening la indivizii asimptomatici la care nu existã suspiciune 
clinicã de boalã coronarianã ischemicã. III C

ECG = electrocardiogramã; PPT = probabilitate pretest.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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6.2.5.2 Angiografia coronarianã  prin rezonanþã 
magneticã

Aceastã tehnicã este încã o metodã destinatã cercetãrii.

6.3 Angiografia coronarianã invazivã

Acestã metodã are un rol foarte important la pacienþii la 
care simptomele sau riscul crescut de evenimente adver-
se sugereazã un beneficiu clar al revascularizãrii. Totuºi, în 
cazul pacienþilor care nu pot fi supuºi unor teste imagis-
tice de stres, a celor cu FEVS <50% ºi anginã tipicã  sau 
la pacienþii cu profesii speciale, cum ar fi piloþii, coronaro-
grafia poate fi necesarã cu unicul scop de a stabili sau 
exclude diagnosticul de boalã coronarianã stabilã. 

6.4 Stratificarea riscului de evenimente adverse

Acest ghid oferã o definiþie uniformã a riscului de eveni-
mente adverse bazatã pe rezultatele celor mai frecvent 
folosite teste neinvazive ºi coronarografiei. Pacienþii cu o 
mortalitate anualã de >3% sunt definiþi ca pacienþii cu risc 
înalt de evenimente adverse. La aceºti pacienþi, revascu-
larizarea are un efect potenþial de îmbunãtãþire a prog-
nosticului. Pacienþii cu risc mic de evenimente sunt cei 
cu o mortalitate anualã <1%, în timp ce grupul cu risc 
intermediar de evenimente are o mortalitate anualã de 
1%, dar 3%. Definiþiile riscului pentru diferite metode 
sunt prezentate în Tabelul 16.

Tabelul 16. Definiþiile riscului pentru diferite modalitãþi de testarea

Testul de efort ECGb Risc înalt
Risc intermediar
Risc scãzut

Mortalitate CV >3%/an.
Mortalitate CV între 1-3%/an.
Mortalitate CV <1%/an.

Teste imagistice de detec-
tare a ischemiei

Risc înalt

Risc intermediar

Risc scãzut

Zonã de ischemie >10% (>10% pentru SPECT, date cantitative limitate pentru 
CMR - probabil 2/16 segmente  cu noi defecte de perfuzie sau  de 3 seg-
mente cu disfuncþie indusã de dobutaminã; 3 segmente de VS induse de 
ecografia de stres).
Arie de ischemie între 1-10% sau orice ischemie mai micã decât cea cu risc 
ridicat la CMR sau ecocardiografia de stres.
Absenþa ischemiei

AngioCT coronarianc Risc înalt

Risc intermediar
Risc scãzut

Leziuni semnificând risc înalt (boalã trivascularã cu stenoze proximale, afecta-
re trunchi comun ºi ADA proximal)
Leziuni semnificative, excluzând cele din categoria de risc înalt
Artere coronare normale sau doar plãci

ADA = arterã descendentã anterioarã; CV= cardiovascular; CMR= rezonanþã magneticã cardiacã; CT = computer tomograf; ECG = electrocardiogramã; 
SPECT = tomografie computerizatã cu emisie  de fotoni; VS = ventricul stâng
a Pentru explicaþii suplimentare privind schema de stratificare a riscului vezi addenda WEB.
b Pentru nomograme vezi addenda WEB, Figura WI sau http://www.cardiology.org/tools/medcalc/duke/
c Vezi Fig. 2- se va lua în considerare posibila supraevaluare a prezenþei bolii multivasculare semnificative prin angioCT la pacienþii cu probabilitate pre-
test  intermediar-înatã (50%) ºi/sau calcificãri coronariene severe difuze sau focale ºi se vor efectua teste de stres adiþionale la pacienþii fãrã simptome 
severe înainte de a realiza coronarografia. 

Datele clinice pot oferi informaþii prognostice foarte im-
portante ºi sunt folosite pentru a modula deciziile luate pe 
baza probabilitãþii pre-test ºi evaluãrii non-invazive a ische-
miei/anatomiei (Figura 3). Cel mai important predictor de 
supravieþuire pe termen lung este funcþia ventricularã 
stângã. Pacienþii cu FEVS <50%  au deja risc crescut pen-

tru evenimente cardiovasculare adverse (mortalitate anu-
a lã > 3%). În cazul pacienþilor cu simptome tolerabile, co-
ro na rografia ºi revascularizarea ar trebui rezervate acelor 
cu risc crescut la testele de stres non-invazive (Figura 3). 
Pacienþii cu probabilitate pre-test înaltã care  nu ne ce sitã 
teste diagnostice, ar trebui sa efectueze totuºi un test ima-
gistic de stres în scopul stratificãrii riscului (Figura 3).
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Evaluarea prognosticului prin testul de stres ECG se reali-
zeazã folosind scorul Duke. Acest scor poate fi determinat 
utilizând calculatorul de risc Duke online (http://www.
cardiology.org/tools/medcalc/duke/). Când se foloseºte 
ecocardiografia de stres, riscul crescut de evenimente ad-
verse este definit prin prezenþa de anomalii de cineticã 
induse în 3 din 17 segmente. Pacienþii cu defecte de 
per fuzie induse de stres reversibile în >10% din miocardul 
ventricular stâng total corespunzãtoare a 2 din 17 seg-
mente reprezintã un subgrup cu risc înalt. 

Riscul înalt definit prin IRM cardiac este definit ca anomalii 
de cineticã noi în 3 segmente din cele 17 standard dacã 
se foloseºte dobutamina ºi >10% (2 segmente) din mo-

delul cu 17 segmente dacã se foloseºte adenozina. Totuºi, 
estimarea riscului prin IRM cardiac este întrucâtva limitatã 
deoarece numai 3 secþiuni din VS sunt examinate în mod 
obiºnuit la testul standard. 

Informaþii prognostice importante sunt oferite de coro-
narografie; astfel pacienþii care prezintã afectarea trun-
chiului comun al arterei coronare stângi ºi leziuni trivas-
culare proximale au risc înalt. În acest ghid, se presupu-
ne cã angiografia coronarianã CT oferã date similare, 
dar nu trebuie uitat faptul cã în mod frecvent aceastã 
metodã supraevalueazã gradul stenozelor coronariene. 
Recomandãri privind stratificarea riscului prin diferite me-
tode sunt prezentate în Tabelele 17-19.
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Tabelul 17. Stratificarea riscului prin evaluarea ecocardiograficã a funcþiei ventriculare în angina stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ecocardiografia de repaus este recomandatã  pentru evaluarea funcþiei VS la toþi pacienþii cu boalã 
coronarianã stabilã suspectatã. I C

VS=ventricul stâng.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Tabelul 18. Stratificarea riscului pe baza testelor de detectare a ischemiei

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã stratificarea riscului pe baza evaluãrii clinice ºi a rezultatului testului utilizat iniþial pentru 
diagnosticul BCI. I B

Testele imagistice de stres sunt recomandate pentru stratificarea riscului la  pacienþii cu test de efort ECG 
neconcludentc. I B

Stratificarea riscului pe baza testului de stres ECG (cu excepþia pacienþilor care nu pot efectua efort sau 
prezintã modificãri ECG ce împiedicã evaluarea testului) sau preferabil a testelor imagistice de stres, dacã 
experienþa ºi disponibilitatea localã o permit, este recomandatã la pacienþii cu anginã stabilã dupã o modifi-
care semnificativã a gradului simptomatologiei. 

I B

Imagistica de stres este recomandatã pentru stratificarea riscului la pacienþii cunoscuþi cu BCI care prezintã 
agravarea simptomelor, dacã sediul ºi extinderea ischemiei influenþeazã decizia clinicã. I B

Testele farmacologice de tipul ecocardiografiei sau SPECT ar trebui folosite la pacienþii cu BRS. IIa B

Ecocardiografia de stres sau SPECT ar trebui folosite la pacienþii cu ritm de cardiostimulare. IIa B

BRS= bloc de ramurã stângã; ECG= electrocardiogramã; SPECT= computer tomografia cu emisie de fotoni.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Imagistica de stres a fost utilizatã, de obicei, pentru stabilirea diagnosticului de BCI la majoritatea pacienþilor.

Tabelul 19. Stratificarea riscului pe baza anatomiei coronariane determinate invaziv
sau non-invaziv la pacienþii cu anginã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Coronarografia (cu FFR dacã este necesar) este recomandatã pentru stratificarea riscului la pacienþii cu 
anginã stabilã severã (CCS3) sau cu un profil clinic care sugereazã un risc înalt de evenimente, mai ales 
dacã rãspunsul la tratamentul medical este inadecvat. 

I C

Coronarografia (cu FFR dacã este necesar) este recomandatã la pacienþii asimptomatici sau cu simptome 
uºoare sub tratament medical, la care stratificarea riscului pe baza testelor non-invazive indicã un risc înalt ºi 
revascularizarea este avutã în vedere pentru îmbunãtãþirea prognosticului.

I C

Coronarografia (cu FFR dacã este necesar) ar trebui luatã în  considerare pentru stratificarea riscului la 
pacienþii cu rezultate neconcludente la testele diagnostice non-invazive sau cu rezultate discordante la 
testele non-invazive.

IIa C

Dacã angioCT este disponibilã pentru stratificarea riscului, o posibilã supraestimare a severitãþii stenoze-
lor coronariene trebuie avutã în vedere în segmentele cu calcificãri severe, în special la pacienþii cu PPT 
intermediar-înaltã. Teste imagistice de stres suplimentare pot fi necesare înainte de a trimite un pacient fãrã/
cu minime simptome la coronarografie.

IIa C

AngioCT= angiografia coronarianã CT; CCS=Canadian Cardiovascular Society; FFR= fractional flow reserve; PPT= probabilitate pre-test.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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6.5 Aspecte diagnostice la persoanele asimpto-
matice fãrã  boalã coronarianã cunoscutã

Folosirea testelor pentru adulþii asimptomatici (screening) 
trebuie limitatã la indicaþiile sumarizate în Tabelul 20.

Tabelul 20. Testarea pacienþilor asimptomatici cu risc pentru boalã coronarianã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pentru adulþii asimptomatici cu hipertensiune sau diabet, un ECG de repaus ar trebui avut în vedere pentru 
evaluarea riscului CV. IIa C

Pentru adulþii asimptomatici cu risc intermediar (vezi SCORE pentru definiþia riscului intermediar –www.
heartscore.org) mãsurarea grosimii intimã-medie carotidianã cu screening pentru plãci aterosclerotice prin 
ultrasonografie carotidianã, mãsurarea indicelui gleznã-braþ sau mãsurarea nivelului de calciu coronarian 
prin CT ar trebui avute în vedere pentru evaluarea  riscului CV.

IIa B

Pentru adulþii asimptomatici cu diabet, cu vârstã peste 40 de ani, mãsurarea nivelului de calciu coronarian 
prin CT poate fi luatã în considerare  pentru aprecierea  riscului CV. IIb B

La adulþii asimptomatici fãrã hipertensiune sau diabet, un ECG de repaus poate fi luat în considerare. IIb C

Pentru pacienþii adulþi cu risc intermediar (vezi SCORE pentru definiþia riscului intermediar –www.heartsco-
re.org), (inclusiv adulþii sedentari ce intenþioneazã sã înceapã un program solicitant de exerciþii), un test ECG 
de efort poate fi luat în considerare pentru aprecierea riscului CV, în special când se urmãresc markeri non-
ECG precum capacitatea de efort.

IIb B

Pentru adulþii asimptomatici cu diabet sau la adulþii cu istoric familial semnificativ pentru BCI sau atunci 
când teste anterioare sugereazã un risc înalt pentru BCI, precum un scor de calciu coronarian de 400 sau 
mai mult, testele  imagistice de stres  (MPI, ecocardiografie de stres, CMR de perfuzie)  pot fi luate în consi-
derare pentru evaluarea avansatã a riscului CV. 

IIb C

Pentru adulþii asimptomatici cu risc scãzut sau intermediar (pe baza SCORE),
testele imagistice de stres nu sunt indicate pentru evaluarea riscului CV. III C

BCI=boalã coronarianã ischemicã; CMR=rezonanþã magneticã cardiacã; CT=computer tomografie; CV=cardiovascular; MPI=imagistica de perfuzie 
miocardicã; SCORE=evaluarea sistematicã a riscului coronarian.  
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Deºi testele de stres nu sunt recomandate în afara indi-
caþiilor listate în Tabelul 20, este indicat ca rezultatele 
anor male ale acestor teste sã fie analizate conform princi-
piilor de stratificare a riscului aºa cum au fost prezentate 
pentru pacienþii simptomatici. 

6.6 Managementul pacienþilor cu boalã 
coronarianã cunoscutã

Recomandãrile privind managementul pacienþilor cunos-
cuþi cu boalã coronarianã stabilã care prezintã faze de in-
stabilitate, infarct miocardic acut sau insuficienþã cardiacã 

sau care necesitã revascularizare în evoluþia bolii se regã-
sesc în ghidurile ESC respective. Nu existã date curente 
care sã susþinã un interval de timp la care testele cu va-
loare prognosticã ar trebui repetate în cazul pacienþilor 
asimp tomatici cu boalã coronarianã stabilã cunoscutã. 
Astfel, judecata clinicã este necesarã pentru a stabili nece-
sitatea repetãrii testelor de stres, care ar trebui efectuate 
utili zând aceleaºi tehnici de stres ºi aceleaºi metode ima-
gistice. Recomandãrile pentru reevaluarea pacienþilor cu 
boalã coronarianã stabilã cunoscutã sunt prezentate în 
Tabelul 21.
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Tabelul 21. Reevaluarea pacienþilor cu boalã arterialã coronarianã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Vizitele de urmãrire sunt recomandate la fiecare 4–6 luni în primul an dupã instituirea tratamentului pentru 
BCAS, putând fi extinse la un an ulterior. Vizitele trebuie fãcute de cãtre medicul generalist care poate con-
sulta cardiologul în caz de incertitudine. Aceste vizite trebuie sa includã o anamnezã corectã ºi teste biochi-
mice adecvate datelor clinice.

I C

Se recomandã ECG de repaus anual ºi ECG suplimentar dacã apare vreo schimbare în statusul anginos 
sau dacã apar simptome sugestive de aritmie, precum ºi dacã medicaþia a fost schimbatã ºi acest fapt poate 
produce anomalii electrice.

I C

Se recomandã test de efort ECG sau test imagistic de stres dacã este disponibil în prezenþa simptomelor 
recurente sau noi odatã ce instabilitatea a fost exclusã. I C

Reevaluarea prognosticului utilizând teste de stres poate fi consideratã la pacienþii asimptomatici dupã 
expirarea perioadei în care testul anterior a fost considerat valid (“perioada de garanþie”). IIb C

Repetarea testului de efort ECG poate fi consideratã dupã cel puþin 2 ani de la ultimul test (doar dacã nu au 
apãrut modificãri în statusul clinic). IIb C

ECG = electrocardiogramã; BACS = boalã arterialã coronarianã stabilã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

6.7 Consideraþii speciale de diagnostic: angina cu 
artere coronare „normale”

Identificarea pacienþilor cu artere coronare normale care 
prezintã anginã tipicã sau anginã de repaus fãrã angio-
grafie coronarianã neinvazivã sau invazivã este în general 
dificilã. Pacienþii cu anginã microvascularã au de cele mai 
multe ori semne tipice, deºi durata poate fi prelungitã ºi 

Tabelul 22. Investigarea pacienþilor cu boalã coronarianã microvascularã suspectatã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ecocardiografia de efort sau cu dobutaminã ar trebui luatã în considerare în vederea stabilirii prezenþei sau 
absenþei anomaliilor de cineticã regionalã asociate anginei ºi modificãrilor ST. IIa C

Ecocardiografia Doppler transtoracicã la nivelul IVA cu mãsurarea fluxului diastolic coronarian dupã admi-
nistrarea de adenozinã intravenos ºi în repaus poate fi consideratã ca metodã non-invazivã de mãsurare a 
rezervei de flux coronarian.

IIb C

Administrarea intracoronarianã de acetilcolinã ºi adenozinã cu efectuarea mãsurãtorilor Doppler poate 
fi consideratã în timpul angiografiei coronariene dacã arteriograma este normalã vizual, pentru a evalua 
rezerva de flux coronarian dependentã sau non-dependentã de endoteliu ºi pentru a detecta vasospasmul 
microvascular/ epicardic.  

IIb C

IVA = artera interventricularã anterioarã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

remiterea la repaus inconstantã. Deseori aceºti pacienþi 
au teste imagistice de stres anormale. La pacienþii care au 
simptome tipice de anginã în ceea ce priveºte  localiza-
rea sau durata dar angina apare predominant în repaus, 
trebuie considerat vasospasmul coronarian. Recomandãri 
privind investigarea pacienþilor cu anginã microvascularã 
suspectatã sunt listate în Tabelul 22.

Diagnosticul anginei vasospastice poate fi stabilit prin 
evaluarea traseului ECG în timpul episodului anginos ºi 
în afara durerii. Cum prevalenþa vasospasmului este încã 
subevaluatã, testele de provocare pentru spasm coro-

na rian pot fi utilizate la pacienþii la care coronarografia 
invazivã se realizeazã oricum pentru excluderea ste no-
zelor coronariene epicardice. Recomandãri privind testele 
diagnostice la pacienþii cu suspiciune de anginã vaso-
spasticã se regãsesc în Tabelul 23.
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Tabelul 23. Teste diagnostice pentru angina vasospasticã 

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã efectuarea unui ECG în timpul crizei anginoase dacã este posibil. I C

Arteriografia coronarianã este recomandatã pacienþilor cu episoade de durere toracicã de repaus ºi 
modificãri caracteristice ale segmentului ST care cedeazã la nitraþi sau/ºi antagoniºti de calciu pentru a 
determina extinderea bolii coronariene subiacente.

I C

Monitorizarea ambulatorie a segmentului ST ar trebui consideratã pentru a identifica modificãrile segmen-
tului ST în absenþa creºterii alurii ventriculare. IIa C

Testele de provocare intracoronarianã ar trebui luate în considerare pentru a identifica spasmul coronarian 
la pacienþii cu arteriografie coronarianã normalã sau cu leziuni non-obstructive ºi tablou clinic sugestiv 
pentru spasm coronarian pentru a identifica locul ºi caracterul spasmului. 

IIa C

ECG =  electrocardiogramã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

7. Modificarea stilului de viaþã ºi 
tratamentul farmacologic 
Scopul tratamentului bolii coronariene stabile este de a 
reduce simptomele ºi de a îmbunãtãþi prognosticul. Ma-
na gementul pacienþilor cu anginã pectoralã stabilã cu-

prinde modificarea stilului de viaþã, controlul factorilor de 
risc pentru boala coronarianã ischemicã, terapia far ma-
cologicã bazatã pe dovezi ºi educarea pacientului. Re co-
mandãrile privind stilul de viaþã includ oprirea fumatului, 
dieta sãnãtoasã, activitate fizicã regulatã, controlul greu-
tãþii, tratamentul dislipidemiei, controlul TA ºi al glice miei.

Tabelul 24. Recomandãri pentru dietã

• Acizii graºi saturaþi sã reprezinte <10% din consumul total de energie, prin înlocuirea cu acizi graºi polinesaturaþi.

• Acizii graºi trans nesaturaþi <1% din consumul total de energie.

• <5 g de sare pe zi.

• 30-45 g fibre pe zi, din produse din cereale integrale, fructe ºi legume.

• 200 g de fructe pe zi (2–3 porþii).

• 200 g de legume pe zi (2–3 porþii).

• Peºte de cel puþin 2 ori pe sãptãmânã, o datã fiind peºte gras

• Consumul de bãuturi alcoolice ar trebui limitat la 2 pahare pe zi (20 g/zi de alcool) pentru bãrbaþi ºi un pahar pe zi (10 g/zi de 
alcool) pentru femeile neînsãrcinate.

Tabelul 25. Valorile prag ale tensiunii arteriale pentru definirea hipertensiunii în cazul
diferitelor moduri de mãsurare a tensiunii arteriale

TAS (mmHg) TAD (mmHg)

TA de cabinet 140 90

TA la domiciliu 135 85

TA în ambulatoriu

    24h 130 80

    Pe timpul zilei (sau în perioada de veghe) 135 85

    În timpul nopþii (sau în somn) 120 70

TA= tensiunea arterialã; TAS= tensiunea arterialã sistolicã; TAD= tensiunea arterialã diastolicã

Tratamentul farmacologic al pacienþilor cu boalã 
coronarianã stabilã

Cele douã scopuri ale tratamentului farmacologic în boa-
la coronarianã stabilã sunt controlul simptomelor ºi pre ve-
nirea evenimentelor CV. Tabelul 26 prezintã princi palele 
efecte adverse, contraindicaþii ºi interacþiunile medica-
mentoase majore pentru fiecare clasã de medicamente. 
Tabelul 27 prezintã recomandãrile pentru terapia medi-
ca mentoasã.
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Tabelul 26. Efecte secundare majore, contraindicaþii, interacþiuni medicamentoase ºi
precauþii pentru medicamentele antiischemice.

(Lista nu este exhaustivã; a se vedea rezumatele caracteristicilor medicamentelor pentru detalii).

Clasa de
medicamente Efecte adversea Contraindicaþii Interacþiuni

medicamentoase Precauþii

Nitraþi cu 
acþiune scurtã ºi 
prelungitã

• Cefalee
• Flush
• Hipotensiune
• Sincopã ºi hipotensiune 

ortostaticã
• Tahicardie reflexã
• Methemoglobinemie

• Cardiomiopatie hipertroficã 
obstructivã

• Inhibitori de PDE5 
(sildenafil sau 
agenþi similari)

• Blocante alfa-
adrenergice

• BCC

-

Beta-blocanteb • Fatigabilitate, depresie
• Bradicardie
• Bloc cardiac
• Bronhospasm
• Vasoconstricþie perifericã
• Hipotensiune ortostaticã
• Impotenþã
• Hipoglicemie/ mascarea 

semnelor hipoglicemiei

• Frecvenþã cardiacã scãzutã sau 
tulburare a sistemului de conducere

• ªoc cardiogen
• Astm
• Precauþie în BPOC; pot fi folosite 

betablocante cardioselective la 
pacienþii cu tratament complet cu 
steroizi inhalatori ºi beta-agoniºti cu 
acþiune prelungitã

• Boalã vascularã perifericã severã
• Insuficienþã cardiacã decompensatã
• Anginã vasospasticã

• BCC care scad 
frecvenþa cardiacã

• Deprimante ale 
nodului sinusal sau 
nodului AV

• Diabetici
• BPOC

BCC: cu scãderea 
frecvenþei car-
diace

• Bradicardie
• Tulburare a sistemului de 

conducere
• Scãderea fracþiei de 

ejecþie
• Constipaþie
• Hiperplazie gingivalã

• Frecvenþã cardiacã scãzutã sau 
tulburare de ritm cardiac

• Boalã de nod sinusal
• Insuficienþã cardiacã congestivã
• TA scãzutã

• Deprimante 
cardiace (beta-
blocante, flecainidã)

• Substraturi pentru 
CYP3A4

-

BCC: dihidropi-
ridine

• Cefalee
• Edeme 
• Fatigabilitate
• Flush
• Tahicardie reflexã

• ªoc cardiogen
• Stenozã aorticã strânsã
• Cardiomiopatie hipertroficã 

obstructivã

• Substraturi pentru 
CYP3A4

-

Ivabradinã • Tulburãri vizuale
• Cefalee, ameþeli
• Bradicardie
• Fibrilaþie atrialã
• Bloc cardiac

• Frecvenþã cardiacã scãzutã sau 
tulburare de ritm cardiac

• Alergie
• Boalã hepaticã severã

• Medicamente 
care prelungesc 
intervalul QT

• Antibiotice 
macrolide

• Anti-HIV
• Anti-fungice

• Vârsta peste 
75 de ani

• Insuficienþã 
renalã severã

Nicorandil • Cefalee
• Flush
• Ameþeli, slãbiciune
• Greaþã
• Hipotensiune
• Ulceraþii orale, anale, 

gastrointestinale

• ªoc cardiogen
• Insuficienþã cardiacã
• Tensiune arterialã scãzutã

• Inhibitori de PDE5 
(sildenafil sau 
agenþi similari)

-

Trimetazidinã • Disconfort gastric
• Greaþã
• Cefalee
• Tulburãri de miºcare

• Alergie
• Boalã Parkinson
• Tremor ºi tulburãri de miºcare
• Afectare renalã severã

Nu au fost raportate • Afectare 
renalã 
moderatã

• Vârstnici

Ranolazinã • Ameþeli
• Constipaþie
• Greaþã
• Prelungirea intervalului 

QT

• Cirozã hepaticã • Substraturi pentru 
CYP450 (digoxin, 
simvastatinã, 
ciclosporinã)

• Medicamente 
care prelungesc 
intervalul QTc

-

Allopurinol • Rash
• Disconfort gastric

• Hipersensibilitate • Mercaptopurinã/ 
azatioprinã

• Insuficienþã 
renalã severã

AV= atrioventricular; BCC = blocante de canale de calciu; BPOC = Bronhopneumopatie obstructivã cronicã; HIV = Virusul Imunodeficienþei Umane; 
PDE5 = fosfodiesteraza tip 5.
a Foarte frecvente sau frecvente; pot varia pentru  medicamente specifice în cadrul clasei terapeutice.
b Atenolol, metoprolol CR, bisoprolol, carvedilol.
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Prevenþia evenimentelor cardiovasculare

Agenþii antiplachetari reprezintã cheia prevenþiei eveni-
mentelor ischemice, aspirina în dozã micã fiind medica-
mentul de elecþie în majoritatea cazurilor. Clopidogrelul 
poate fi luat în considerare la anumiþi pacienþi. Folosirea 
agenþilor antiplachetari este asociatã cu un risc mai mare 
de sângerare. Pacienþii cu boalã coronarianã stabilã do-

cu mentatã ar trebui trataþi cu statine, þinta tratamentului 
fiind obþinerea LDL-C <1,8mmol/L ºi/sau reduce rea cu 
>50% dacã nivelul þintã nu poate fi atins. Este adec vatã 
luarea în considerare a inhibitorilor ECA pentru tratamen-
tul pacienþilor cu hipertensiune co-existentã, FEVS 40%, 
diabet sau boalã renalã cronicã, dacã nu existã con tra-
indicaþii.
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Tabelul 27. Tratamentul farmacologic al pacienþilor cu boalã arterialã coronarianã stabilã

Indicaþie Clasãa Nivelb

Consideraþii generale

Tratamentul medical optim înseamnã cel puþin un medicament pentru controlul anginei/ischemiei plus 
medicamente pentru prevenþia evenimentelor. I C

Se recomandã educarea pacienþilor în legãturã cu boala, factorii de risc ºi strategia terapeuticã. I C

Este indicatã evaluarea rãspunsului la tratament al pacientului precoce dupã iniþierea tratamentului. I C

Controlul anginei/ischemieic

Sunt recomandaþi nitraþii cu acþiune scurtã. I B

Ca prima linie de tratament se indicã beta-blocantele ºi/sau blocantele de canale de calciu pentru a contro-
la frecvenþa cardiacã ºi simptomele. I A

Ca linie a doua de tratament se recomandã adãugarea de nitraþi cu acþiune prelungitã sau ivabradinã sau 
nicorandil sau ranolazinã în funcþie de frecvenþa cardiacã, tensiunea arterialã ºi toleranþã. IIa B

Ca linie a doua de tratament, poate fi luatã în considerare trimetazidina. IIb B

În funcþie de comorbiditãþi/toleranþã, la anumiþi pacienþi se recomandã folosirea medicamentelor de linia a 
doua pe post de tratament de primã linie. I C

La pacienþii asimptomatici cu suprafeþe mari de ischemie (>10%) ar trebui utilizate beta-blocantele. IIa C

La pacienþii cu anginã vasospasticã, ar trebui folosite blocantele de canale de calciu ºi nitraþii ºi evitate beta-
blocantele. IIa B

Prevenþia evenimentelor

Aspirina în dozã micã este recomandatã tuturor pacienþilor cu BACS. I A

În caz de intoleranþã la aspirinã se indicã clopidogrelul. I B

Statinele sunt recomandate tuturor pacienþilor cu BACS. I A

Se recomandã utilizarea IEC a angiotensinei (sau BRA) în cazul prezenþei altor afecþiuni (ex. insuficienþã 
cardiacã, hipertensiune, diabet). I A

BACS = boalã arterialã coronarianã stabilã; BRA= blocanþi ai receptorilor pentru angiotensinã; IEC = inhibitori de enzimã de conversie.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Fãrã demonstrare a beneficiului asupra prognosticului.

Tabelul 28. Tratamentul pacienþilor cu anginã microvascularã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Este recomandat ca toþi pacienþii sã primeascã tratament de prevenþie secundarã incluzând aspirinã ºi 
statine. I B

Beta-blocantele sunt recomandate ca primã linie de tratament. I B

Antagoniºtii de calciu sunt recomandaþi dacã beta-blocantele nu reuºesc sã obþinã suficient beneficiu 
simptomatic sau nu sunt tolerate. I B

Inhibitorii ECA sau nicorandilul pot fi consideraþi la pacienþii cu simptome refractare. IIb B

Derivaþii xantinici sau tratamente non-farmacologice cum ar fi tehnicile de neurostimulare pot fi considerate 
la pacienþii cu simptome refractare la lista de medicamente de mai sus. IIb B

ECA = enzima de conversie a angiotensinei.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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8. Revascularizarea
Progresele în ceea ce priveºte tehnica, echipamentul, 
stenturile ºi terapia adjuvantã au instituit PCI drept o 
procedurã sigurã ºi de rutinã la pacienþii cu BACS ºi anato-
mie coronarianã corespunzãtoare. Terapia antiplachetarã 
dupã stentare este necesarã conform indicaþiilor din Ta-
belul 29. 

Tabelul 29. Stentarea ºi strategiile antiplachetare peri-procedurale la
pacienþii cu boalã arterialã coronarianã stabilã

Recomandãri Clasãa Nivelb

DES sunt recomandate în cazul tuturor pacienþilor care sunt stentaþi în absenþa contraindicaþiilor la TDAP 
prelungitã. I A

Aspirina este recomandatã în cazul stentãrii elective. I B

Clopidogrelul este recomandat în cazul stentãrii elective. I A

Prasugrelul sau ticagrelorul trebuie avute în vedere la pacienþii cu trombozã intrastent aflaþi pe tratament cu 
clopidogrel fãrã întreruperea tratamentului. IIa C

Antagoniºtii de GP IIb-IIIa ar trebui consideraþi numai în situaþiile cu risc înalt. IIa C

Testarea funcþiei plachetare sau testarea geneticã pot fi considerate în cazul unor situaþii specifice sau la risc 
înalt (ex. istoric de trombozã intrastent, probleme de complianþã, suspiciune de rezistenþã, risc crescut de 
sângerare) dacã rezultatele pot influenþa strategia terapeuticã.

IIb C

Prasugrelul sau ticagrelorul pot fi considerate în situaþii specifice de stentare electivã cu risc înalt (stentare 
trunchi principal al arterei coronare stângi, risc de trombozã intrastent, diabet). IIb C

Pretratamentul cu clopidogrel (atunci când anatomia coronarianã nu este cunoscutã) nu este recomandat. III A

Testarea de rutinã a funcþiei plachetare (clopidogrel sau aspirinã) pentru ajustarea terapiei antiplachetare 
înainte sau dupã stentarea electivã nu este recomandatã. III A

Prasugrelul sau ticagrelorul nu sunt recomandate pentru stentarea electivã cu risc scãzut. III C

BACS = boalã arterialã coronarianã stabilã; TDAP = terapie dualã antiplachetarã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Când testele imagistice neinvazive de stres sunt contrain-
dicate, non-diagnostice sau indisponibile, mãsurarea FFR 
în timpul infuziei de adenozinã este în mod special utilã 
pentru identificarea stenozelor semnificative hemodina-
mic, care induc ischemie, justificându-se astfel revasculari-

zarea. Folosirea ecografiei intravasculare (IVUS) a fost in-
ves tigatã pe larg în BACS cu variate subseturi de leziuni, 
ºi mai recent tomografia de coerenþã opticã (OCT) a fost 
dezvoltatã ca o nouã metodã imagisticã intra coronarianã 
cu rezoluþie superioarã.

Tabelul 30. Folosirea rezervei fracþionate de flux, ecografiei intravasculare ºi
a tomografiei de coerenþã opticã în BACS

Recomandãri Clasãa Nivelb

FFR este recomandat pentru identificarea leziunilor relevante hemodinamic atunci când nu este disponibilã 
o dovadã a ischemiei. I A

Revascularizarea stenozelor cu FFR <0,80 este recomandatã la pacienþii cu anginã sau un test de stres pozi-
tiv. I B

IVUS sau OCT pot fi considerate pentru caracterizarea leziunilor. IIb B

IVUS sau OCT pot fi considerate pentru îmbunãtãþirea montãrii stentului. IIb B

Revascularizarea unei stenoze intermediare angiografic fãrã ischemie asociatã sau fãrã FFR <0,80 nu este 
recomandatã. III B

BACS = boalã arterialã coronarianã stabilã; FFR = rezerva fracþionatã de flux; IVUS = ecografie intravascularã; OCT = tomografie de coerenþã opticã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Procedurile chirurgicale de by-pass aorto-coronarian 
au evoluat prin folosirea grefoanelor de arterã mamarã 
internã pentru artera descendentã anterioarã (ADA) ºi, 
mai recent, a grefoanelor arteriale bilaterale pentru siste-
mul ADA, cu îmbunãtãþirea certã a supravieþuirii.

Revascularizare vs. tratament medical

Decizia de a revasculariza un pacient trebuie luatã în 
funcþie de prezenþa stenozelor arteriale coronariene sem-

nificative, de gradul de ischemie asociatã ºi de beneficiul 
aºteptat asupra prognosticului ºi/sau simptomelor (Figura 
5 ºi Tabelul 31).  Revascularizarea poate fi consideratã ca 
primã linie de tratament în urmãtoarele situaþii: anginã/
ischemie post infarct miocardic, disfuncþie ventricularã 
stângã, leziuni multivasculare ºi/sau teritoriu ischemic în-
tins, stenozã de trunchi comun. 
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Tablelul 31. Indicaþii pentru revascularizarea pacienþilor cu boalã arterialã coronarianã stabilã care primesc
tratament medical optimal. (Adaptat dupã Ghidul ESC/EACTS 2010)

Indicaþiaa Pentru ameliorarea 
prognosticului

Pentru ameliorarea 
simptomelor persis-

tente sub TMO

Clasãd Nivele Clasãd Nivele

Se recomandã abordarea “Heart Team” pentru revascularizarea pacienþilor 
cu trunchi comun neprotejat, boalã bi- sau tri-vascularã, diabet sau 
comorbiditãþi.

I C I C

Trunchi comun stâng cu stenozã >50% din diametrub. I A I A

Orice stenozã >50% din diametrul ADA proximalãb. I A I A

Boalã bi- sau tri-vascularã cu funcþia VS afectatã/ ICC. I B IIa B

Vas unic rãmas (stenozã >50% din diametrub) I C I A

Arie întinsã de ischemie doveditã (>10% din VSc). I B I B

Orice stenozã semnificativã cu simptome limitative sau simptome fãrã 
rãspuns la TMO/ intoleranþã la TMO. NA NA I A

Dispnee/ insuficienþã cardiacã cu zonã miocardicã >10% de ischemie/via-
bilitatec în teritoriul unei artere cu  stenozã >50%. IIb B IIa B

Fãrã simptome limitative sub TMO cu afectare coronarianã diferitã de 
trunchi comun stâng sau ADA proximalã, fãrã vas unic rãmas sau vas care 
acoperã o arie de ischemie <10% din miocard sau cu FFR 0,80.

III A III C

Referinþele alocate acestor recomandãri pot fi gãsite în Tabelul 8 din ghidul ESC original de revascularizare miocardicã.
ADA = artera descendentã anterioarã; FFR = rezerva de flux coronarian; ICC = insuficienþã cardiacã congestivã; NA: indisponibil (not available); VS = 
ventricul stâng; TMO = tratament medical optimal.
a La pacienþii asimptomatici, decizia va fi ghidatã de extinderea ischemiei la testele de stres. 
b Cu ischemie documentatã sau FFR < 0.80 pentru stenozele de 50-90 % din diametru la angiografie. 
c Conform evaluãrii prin teste non-invazive (SPECT, MRI, ecocardiografie de stres).
d Clasã de recomandare.
e Nivel de evidenþã.

Tabelul 32. Caracteristicile celor mai recente ºapte studii randomizate

TIME MASS II SWISSI II COURAGE BARI-2D JSAP FAME-2

Recrutare (ani) 1996-2000 1995-2000 1991-97 1999-2004 2001-2005 2002-2004 2010-2012

Dimensiunea
studiului (n)

301 611 201 2287 2368 384 888

Vârsta medie (ani) 80 60 55 61 62 64 64

Angina CCS II-IV II-III 0 0-III 0-II 0-II I-IV

Ischemie la stres (% din 
pacienþi)

69 NA 100 NA NA NA 100

Antecedente de IM (% din 
pacienþi)

47 44 100 39 38 15 37

FEVS medie (%) 52 67 57 62 NA 65 16% cu FE< 
0.50

Selecþie angiograficã Nu Da Da Da Da Da Da 

Ischemie documentatã 
obligatoriu 

Nu Nu Da Nu Nu Nu Da 

Revascularizare PCI sau 
CABG

PCI sau 
CABG

PCI PCI PCI sau 
CABG

PCI PCI

Obiectiv primar (OP) Angina Deces/
IM/ angina 
refractarã 

Deces/ IM/ 
revascula-

rizare

Deces/ IM Deces Deces/ SCA Deces/ IM/ 
revascula-
rizare de 
urgenþã

Revascularizarea mai bunã 
asupra OP

Da Nu la 1 an
Da la 5 ani 

(CABG)

Da Nu Nu Da Da 

CABG = by-pass aorto- coronarian; CCS = Societatea Cardiovascularã Canadianã (Canadian Cardiovascular Society); FEVS = fracþia de ejecþie a ventri-
culului stâng; IM = infarct miocardic; NA= indisponibil (not-available); PCI = intervenþie coronarianã percutanã (percutaneous coronary intervention).
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Rezultatele acestor studii care au comparat revascula-
rizarea miocardicã cu TMO au confirmat faptul cã, ex-
ceptând controlul mai bun al simptomelor ºi frecvenþa 
mai micã a revascularizãrii de urgenþã, nu existã niciun 
avantaj al revascularizãrii faþã de TMO pentru reduce-
rea mortalitãþii la pacienþii selectaþi angiografic care s-au 
prezentat cu BACS, acceptând posibilitatea trecerii de la 
terapia medicamentoasã la cea intervenþionalã în timpul 
urmãririi.

PCI vs CABG

Indicaþiile pentru PCI ºi CABG la pacienþii cu BACS au fost 
definite în mod clar prin recomandãrile recente privind 
revascularizarea miocardicã. Figurile 6 ºi 7 aratã algoritmii 
sugeraþi pentru a ajuta la simplificarea procesului de luare 
a deciziei.
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Cardiopatie Ischemicã, Preºedinte Conf. Dr. ªerban Bãlãnescu, Secre-
tar Dr. Mihaela Sãlãgean, efectuatã de Dr. Mihaela Sãlãgean ºi Dr. Oana Soare.

Strategia dupã revascularizare

Terapia ºi prevenþia secundarã ar trebui iniþiate în timpul spitalizãrii (Tabelul 33).

Tabelul 33. Urmãrirea pacienþilor cu boalã arterialã coronarianã stabilã revascularizaþi

Recomandãri Clasãa Nivelb

Mãsuri generale

Se recomandã ca toþi pacienþii revascularizaþi sã beneficieze de prevenþie secundarã ºi sã fie programaþi 
pentru vizitele de urmãrire.  I A

Se recomandã instruirea pacienþilor înainte de externare despre întoarcerea la muncã ºi reluarea tuturor 
activitãþilor. Pacienþii ar trebui sfãtuiþi sã cearã consult medical imediat ce simptomele (re-)apar. I C

Terapie antiplachetarã

Terapia antiplachetarã unicã, uzual cu aspirinã, este recomandatã pe timp nelimitat. I A

Terapia antiplachetarã dualã este indicatã, dupã BMS, cel puþin 1 lunã. I A

Terapia antiplachetarã dualã  este indicatã pentru 6 pânã la 12 luni dupã DES de generaþie a II-a I B

Terapia antiplachetarã dualã poate fi folositã pentru mai mult de 1 an la pacienþii cu risc ischemic crescut 
(ex. trombozã de stent, SCA recurent sub dublã antiagregare, post IM/BAC difuzã) ºi risc scãzut de sângera-
re.

IIb B

Terapia antiplachetarã dualã pentru 1 pânã la 3 luni poate fi folositã dupã implantare de DES la pacienþii cu 
risc crescut de sângerare sau care nu pot fi operaþi sau cu tratament anticoagulant concomitent IIb C

Management imagistic

La pacienþii simptomatici, imagistica de stres (ecocardiografie, MRI sau scintigrafia miocardicã de perfuzie) 
este preferatã faþã de testul ECG de efort. I C

La pacienþii cu modificãri ischemice cu risc scãzut (<5 % din miocard) la imagistica de stres se recomandã 
tratament medicamentos optimal. I C

La pacienþii cu modificãri ischemice cu risc crescut (>10% din miocard) la imagistica de stres se recomandã 
angiografie coronarianã. I C

Testul imagistic de stres tardiv la 6 luni dupã revascularizare poate fi luat în considerare pentru a detecta 
pacienþii cu restenozã dupã stentare sau ocluzia graftului indiferent de simptomatologiec.  IIb C

Angiografia coronarianã tardivã de control la 3-12 luni poate fi consideratã dupã PCI cu risc înalt (ex. boala 
de trunchi comun), indiferent de simptomatologie. IIb C

Angiografia sistematicã de control, precoce sau tardiv dupã PCI, nu este recomandatã. III C

BAC= boalã arterialã coronarianã; BMS = stent metalic simplu (bare metal stents); DES = stent farmacologic activ (drug eluting stents); ECG = electro-
cardiogramã; SCA = sindrom coronarian acut; MRI = rezonanþã magneticã (magnetic resonance imaging); PCI = intervenþie coronarianã percutanã 
(percutaneous coronary intervention); TC = trunchi comun.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Subgrupuri specifice de pacienþi cu indicaþie pentru test de stres precoce:
– pacienþi cu profesii în care siguranþa este criticã (ex. piloþi, ºoferi, scafandri) ºi sportivi de performanþã.
– pacienþi care vor sã se implice în activitãþi în care este necesar un consum crescut de oxigen.
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1. Tabele privind clasa de recomandare 
ºi nivelul de evidenþã

Tabelul 1. Clasa de recomandare

Clasele de
recomandare Definiþie

Clasa I Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit tratament sau procedurã este benefic, util, 
eficace.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau opinii divergente privind utilitatea/eficacitatea unui anume 
tratament sau procedurã.

 Clasa II a Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

 Clasa II b Utilitatea/eficacitatea nu este atât de bine stabilitã prin dovezi/opinii.

Clasa III Dovezi sau consens general cã tratamentul sau procedura nu este util/eficace iar în unele 
cazuri poate fi dãunãtor

Tabelul 2. Nivel de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din mai multe studii clinice randomizate sau meta-analize

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari nerandomizate

Nivel de evidenþã C Consens de opinii ale experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre

2. Introducere
Revascularizarea miocardicã a reprezentat subiectul a nu-
meroase studii clinice randomizate (RCT) mai mult decât 

orice altã intervenþie. Figura 1 rezumã studiile randomi-
zate legate de terapia de revascularizare miocardicã din 
ultimele cinci decade.

3. Scoruri ºi stratificarea riscului
Tabelul 3 oferã indicaþii pentru calcularea în etape a sco-
rului SYNTAX. Acest scor a fost dezvoltat pentru a gra-
da complexitatea anatomicã a leziunilor coronariene la 
pacienþii cu boalã de trunchi comun sau boalã trivascularã 

ºi s-a demonstrat a fi un factor independent de predicþie a 
eve nimentelor adverse cardiace ºi cerebrovasculare ma-
jore pe termen lung (MACCE) la pacienþii trataþi prin PCI, 
dar nu prin CABG. El faciliteazã selecþia tratamentului op-
tim prin identificarea pacienþilor cu riscul cel mai înalt de 
evenimente adverse dupã PCI.
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Tabelul 3 Ghid pentru calcularea scorului SYNTAX

Etapa Variabilã 
evaluatã

Descriere

Etapa 1 Dominanþa Ponderea fiecarui segment coronarian variazã în funcþie de dominanþa coronarianã (dreaptã 
sau stângã). Codominanþa nu existã ca opþiune în scorul SYNTAX.

Etapa 2 Segmentul coro-
narian

Segmentul coronarian implicat afecteazã direct scorul, deoarece fiecãrui segment coronarian îi 
este atribuit un factor de pondere, în funcþie de localizare, mergând de la 0,5 (ramuri postero-
laterale) pânã la 6 (trunchi comun, în caz de dominanþã stângã).

Etapa 3 Diametrul stenozei Scorul fiecãrui segment coronarian afectat este înmulþit cu 2 în caz de stenozã 50-99% ºi cu 5 
în caz de ocluzie totalã.
În caz de ocluzie totalã, vor fi adãugate puncte adiþionale dupã cum urmeazã:
- Vechime >3 luni sau necunoscutã +1
- Lipsã bont +1
- Colaterale +1
- Primul segment vizibil distal +1 pentru fiecare segment nevizualizabil
- Ram secundar la nivelul ocluziei +1 dacã diametru <1,5 mm
 +1 dacã ambele au diametru <1,5 sau 1,5 mm
 +0 dacã diametru 1,5 mm (ex. leziune de bifurcaþie)

Etapa 4 Leziune de 
trifurcaþie

Prezenþa leziunii de trifurcaþie adaugã puncte adiþionale în funcþie de numãrul de segmente 
afectate:
- 1 segment +3
- 2 segmente +4
- 3 segmente +5
- 4 segmente +6

Etapa 5 Leziune de 
bifurcaþie

Prezenþa unui leziuni de bifurcaþie adaugã puncte adiþionale bazându-se pe tipul de bifurcaþie 
conform clasificãrii Medina:
- Medina 1,0,0 sau 0,1,0 sau 1,1,0: se adaugã 1 punct adiþional.
- Medina 1,1,1 sau 0,0,1 sau 1,0,1 sau 0,1,1: se adaugã 2 puncte adiþionale.
Adiþional, prezenþa unui unghi de bifurcaþie <70° adaugã un punct adiþional.

Etapa 6 Leziunea aorto-
ostialã

Prezenþa leziunii aorto-ostiale adaugã 1 punct adiþional.

Etapa 7 Tortuozitate severã Prezenþa tortuozitãþii severe proximal de segmentul afectat, adaugã 2 puncte adiþionale.

Etapa 8 Lungimea leziunii Lungimea leziunii >20 mm adaugã 1 punct adiþional.

Etapa 9 Calcificãri Prezenþa calcificãrilor importante adaugã 2 puncte adiþionale.

Etapa 10 Tromb Prezenþa trombului adaugã 1 punct adiþional.

Etapa 11 Afectare difuzã/ 
vase mici

Prezenþa afectãrii difuze distal de leziune (ex. când cel puþin 75% din lungimea segmentului 
distal de leziune are un diametru <2 mm) adaugã 1 punct adiþional pe segment.
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Tabelul de mai jos cuprinde recomandãri legate de utili-
zarea modelelor de risc pentru estimarea prognosticului 
pe termen scurt (intraspitalicesc sau la 30 de zile) dupã 
revascularizarea miocardicã prin CABG ºi PCI.

Modelele de risc pentru estimarea prognosticului pe termen scurt (intraspitalicesc sau la 30 de zile)

Scorul
Numãrul de variabile

Prognostic
Recomandare

Clinice Anatomice CABG PCI

Scorul STS 40 2 Mortalitea intraspitaliceascã sau la 30 de zilea ºi morbiditatea 
intraspitaliceascãb IB

EuroSCORE II 18 0 Mortalitatea intraspitaliceascã IIa B IIb C

ACEF 3 0 Mortalitea intraspitaliceascã sau la 30 de zilea IIb C IIb C

NCDR CathPCI 8 0 Mortalitatea intraspitaliceascã IIb B

EuroSCORE 17 0 Mortalitatea operatorie III B III C

ACEF = vârstã, creatininã, fracþie de ejecþie (age, creatinine, ejection fraction); CABG = bypass aortocoronarian - (coronary artery bypass grafting); NCDR 
= National Cardiovascular Data Registry; PCI = intervenþie coronarianã percutanã (percutaneous coronary intervention); STS = Societatea de Chirurgie 
Toracicã (Society of Thoracic Surgeons).
a Oricare se produce ultima.
b Accident vascular cerebral, insuficienþã renalã, ventilaþie prelungitã, infecþie sternalã, reintervenþie, spitalizare <6 sau >14 zile.

Urmãtorul tabel oferã recomandãri legate de utilizarea 
modelelor de risc pentru estimarea prognosticului pe ter-
men lung (1 an) dupã revascularizarea miocardicã prin 
CABG ºi PCI

Modelele de risc pentru estimarea prognosticului pe termen mediu-lung (1 an)

Scorul
Numãrul de variabile

Prognostic
Recomandare

Clinice Anatomice CABG PCI

SYNTAX 0 11 (3 generale,
8 per leziune)

MACCE IB IB

SYNTAX II 6 12 Mortalitatea la 4 ani IIa B IIa B

ASCERT CABG 23 2 Mortalitatea la >2 ani IIa B

ASCERT PCI 17 2 Mortalitatea la >1 an IIa B

SYNTAX clinic logistic 3 11 MACE si mortalitatea la 1 an IIa B

ASCERT - American College of Cardiology Foundation–Society of Thoracic Surgeons Database Collaboration (ACCF–STS) on the comparative effective-
ness of revascularization strategies; CABG = bypass aortocoronarian - (coronary artery bypass grafting); MACCE = evenimentele adverse cardiace ºi cere-
brovasculare majore (major adverse cardiac and cerebrovascular event); PCI = intervenþie coronarianã percutanã (percutaneous coronary intervention); 
SYNTAX = synergy between percutaneous coronary intervention with TAXUS and cardiac surgery.

4. Procesul de luare a deciziilor ºi 
informarea pacientului
Algoritmul decizional multidisciplinar, modalitãþile de con -
sim  þãmânt informat al pacientului ºi momentul inter ven-
þiei în funcþie de prezentarea clinicã a pacientului sunt su-
ma ri zate în tabelul 4.
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Tabelul 4 Algoritmul decizional multidisciplinar, consimþãmântul informat al pacientului ºi momentul intervenþiei

Sindromul coronarian acut BCI stabilã
multivascularã

BCI stabilã cu 
indicaþie ad-hoc 
de PCI conform 
protocoalelor 
predefinite de 

Heart Team

ºoc STEMI NSTE-ACS

Algoritmul decizio-
nal multidisciplinar

Nu este necesar 
în timpul fazei 
acute. Suport cir-
culator mecanic 
conform protoco-
lului Heart Team.

Nu este necesar în 
timpul fazei acute.

Nu este necesar în 
timpul fazei acute. 
Dupã stabilizare, 
recomandarea 
este similarã cu 
cea din BCI stabilã 
multivascularã.

Necesar. Nu este necesar.

Consimþãmântul 
informat

Consimþãmânt 
informat verbal 
în prezenþa de 
martori sau 
consimþãmântul 
familiei fãrã în-
târziere dacã se 
poate.

Consimþãmânt 
informat verbal în 
prezenþa de mar-
tori este suficient, 
doar dacã nu este 
necesar din punct 
de vedere legal 
consimþãmântul 
scris.

Consimþãmântul 
informat scris.a

Consimþãmântul 
informat scris.a

Consimþãmântul 
informat scris.a

Timpul pãnã la 
revascularizare

Urgenþã: fãrã 
întârziere.

Urgenþã: fãrã întâr-
ziere.

Prioritate: în primele 
24 de ore dacã este 
posibil ºi nu mai 
târziu de 72 de ore.

Pentru pacienþii cu 
simptome severe 
(CCS 3) sau pentru 
cei cu anatomie la 
risc înalt (boalã de 
trunchi comun sau 
echivalenþã, boalã 
trivascularã sau 
ADA proximalã sau 
funcþie ventricularã 
deprimatã), revas-
cularizarea (PCI 
sau CABG) trebuie 
efectuatã în decurs 
de 2 sãptãmâni. 
Pentru ceilalþi pacienþi 
cu BCI stabilã, re-
vascularizarea (PCI 
sau CABG) trebuie 
efectuatã în decurs 
de 6 sãptãmâni.

Ad hoc.

Procedura Efectuarea 
intervenþiei 
bazatã pe cele 
mai bune dovezi/ 
disponibilitãþi. 
Leziunile non-res-
ponsabile tratate 
conform protoco-
lului instituþional 
sau deciziei Heart 
Team.

Efectuarea 
intervenþiei ba-
zata pe cele mai 
bune dovezi/ 
disponibilitãþi. 
Leziunile non-res-
ponsabile tratate 
conform protocolu-
lui instituþional sau 
deciziei Heart Team.

Efectuarea 
intervenþiei 
bazatã pe cele 
mai bune dovezi/ 
disponibilitãþi. 
Leziunile non- res-
ponsabile tratate 
conform protocolu-
lui instituþional sau 
deciziei Heart Team.

Planificarea celei mai 
adecvate intervenþii, 
permiþând suficient 
timp între diagnosti-
cul intervenþional ºi 
intervenþie.

Efectuarea 
intervenþiei con-
form protocolului 
instituþional definit 
de Heart Team.

CABG = bypass aortocoronarian (coronary artery bypass grafting); CCS = Canadian Cardiovascular Society; ADA = artera descendentã anterioarã; 
NSTE-ACS = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment ST (non- ST-segment elevation acute coronary syndrome); PCI = intervenþie 
coronarianã percutanã (percutaneous coronary intervention); BCI = boalã cardiacã ischemicã; STEMI = sindrom coronarian acut cu supradenivelare de 
segment ST (ST-segment elevation myocardial infarction)
a Acesta poate sã nu se aplice þãrilor care în mod legal nu cer consimþãmânt informat scris. ESC ºi EACTS susþin documentarea consimþãmântului paci-
entului pentru toate procedurile de revascularizare.
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Recomandãrile pentru luarea deciziilor ºi consimþãmântul 
informat al pacientului în situaþii elective sunt prezentate 
în tabelul urmãtor.

Recomandãrile pentru algoritmul decizional ºi informarea pacientului în condiþii elective

Clasaa Nivelb

Este recomandat ca pacienþii care vor efectua coronarografie sã fie informaþi cu privire la beneficiile ºi riscurile 
procedurii precum ºi la potenþialele consecinþe terapeutice înainte de procedurã. I C

Este recomandat ca pacienþii sã fie informaþi adecvat despre beneficiile pe termen scurt ºi lung ºi riscurile 
revascularizãrii precum ºi despre opþiunile terapeutice. Trebuie lãsat un timp necesar pentru luarea unei decizii 
informate.

I C

Este recomandat ca protocoalele instituþionale sã fie elaborate de cãtre Heart Team pentru implementarea 
unei strategii de revascularizare optimã în concordanþã cu ghidurile actuale. În cazul centrelor de PCI fãrã 
chirurgie disponibilã, protocoalele instituþionale trebuie elaborate în parteneriat cu instituþii care pot asigura 
chirurgie cardiacã.

I C

Este recomandat ca în cazul pacienþilor la care trebuie sã se ia o decizie complexã sau la care condiþia clinicã 
nu este cuprinsã în protocoalele instituþionale, sã se întruneascã Heart Team. I C

PCI - intervenþie coronarianã percutanã (percutaneous coronary intervention)
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

5. Strategii pentru diagnostic: testele 
funcþionale ºi imagistice
Recomandãrile pentru testarea diagnosticã la pacienþii 
sus pecþi de boalã coronarianã stabilã, în funcþie de simp-
tome ºi de probabilitatea pre-test a unei boli coronariene 
semnifi cative sunt cuprinse în tabelul urmãtor.

Indicaþiile pentru testele diagnostice la pacienþii cu suspiciune de BCI ºi simptome stabile

Asimptomatice Simptomatic

Probabilitatea de boalã semnificativãa

Scãzutã (<15%) Intermediarã
(15-85%) Înaltã (>85%)

Clasab Nivelc Clasab Nivelc Clasab Nivelc Clasab Nivelc

Detecþia anatomicã a BCI

Coronarografie III A III A IIb A I A

Angiografie CTd,f

III B III C IIa A III B

Test funcþional

Ecografie de stres III A III A I A III A

Imagisticã nuclearã III A III A I A III A

RM de stres III B III C I A III B

PET III B III C I A III B

Test imagistic combinat sau 
hibrid III C III C IIa B III B

BCI = boalã coronarianã ischemicã; CT = tomografie computerizatã; RM = rezonanþã magneticã; PET = tomografia cu emisie de prozitroni; 
a Probabilitatea pre-test de BCI: scãzutã 0-15%; intermediarã 15-85%; înaltã >85% conform criteriilor din ghidul ESC de BCI stabilã.
b Clasa de recomandare.
c Nivel de evidenþã.
d Se referã la angiografia prin CT ºi nu la scorul de calciu.
e Screening pentru ischemie miocardiacã silenþioasã (asimptomaticã) poate fi considerat la pacienþi selecþionaþi la risc înalt, cum sunt cei cu diabet zaharat.
f CT este considerat în special în partea inferioarã a intervalului de probabilitate intermediarã (15-50%).
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6. Revascularizarea în boala coronarianã 
stabilã
Indicaþiile pentru revascularizarea miocardicã în cazul 
pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã sunt listate mai 
jos.

Indicaþiile pentru revascularizarea în cazul pacienþilor cu anginã stabilã ºi ischemie silenþioasã

Extinderea afectãrii coronariene (anatomicã ºi/sau funcþionalã) Clasab Nivelc

Pentru prognostic

Afectarea TC cu stenozã >50%a I A

Orice stenozã proximalã a ADA >50%a I A

Afectare bi- sau tricoronarianã cu stenoze >50%a cu afectarea funcþiei VS 
(FEVS <40%)a I A

Teritoriu ischemic mare (>10% VS) I B

O singurã arterã coronarã restantã patentã cu stenozã >50%a I C

Pentru simptome

Orice stenozã coronarianã >50%a dar cu anginã sau echivalent de anginã semnificative, neresponsive la trata-
mentul medical I A

TC = trunchi comun; ADA = artera descendentã anterioarã; VS = ventriculul stâng; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng.
a Cu ischemie documentatã sau FFR 0,80 pentru o stenozã <90%.
b Clasa de recomandare.
c Nivel de evidenþã

În tabelul de mai jos, sunt evidenþiate recomandãrile pen-
tru alegerea tipului de revascularizare miocardicã (CABG 
sau PCI) în cazul pacienþilor cu BCI stabilã cu anatomie 
coronarianã ce permite tratamentul prin ambele metode 
ºi au risc chirurgical mic.

Recomandãri privind metodele de revascularizare (CABG sau PCI) la pacienþii cu BCI stabilã cu anatomie 
coronarianã ce permite tratamentul prin ambele metode ºi risc chirurgical mic

Recomandãri în funcþie de extinderea BCI
CABG PCI

Clasaa Nivelb Clasaa Nivelb

Afectare uni- sau bicoronarianã, farã stenozã de ADA proximalã IIb C I C

Afectare unicoronarianã, cu stenozã de ADA proximal I A I A

Afectare bicoronarianã, cu stenozã de ADA proximal I B I C

Afectare de trunchi coronarian stâng cu scor SYNTAX 22 I B I B

Afectare de trunchi coronarian stâng cu scor SYNTAX 23-32 I B IIa B

Stenoza de trunchi coronarian stâng cu scor SYNTAX >32 I B III B

Afectare tricoronarianã cu scor SYNTAX 22 I A I B

Afectare tricoronarianã cu scor SYNTAX 23-32 I A III B

Afectare tricoronarianã cu scor SYNTAX >32 I A III B

CABG = bypass aortocoronarian; ADA = artera descendentã anterioarã; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; BCI = boala coronarianã ischemicã
a Clasa de recomandare. b Nivel de evidenþã.
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7. Revascularizarea în sindromul 
coronarian acut fãrã supradenivelare de 
segment ST
În cazul sindroamelor coronariene acute fãrã supradeni-
velare de segment ST, stabilirea momentului efectuãrii an-
giografiei ºi revascularizãrii trebuie sã se bazeze pe profilul 
de risc al fiecãrui pacient. Tabelul 5 rezumã criteriile de risc 
înalt primare ºi secundare ce determinã indicaþia pentru 
tratament invaziv.

Tabel 5. Criterii de risc înalt cu indicaþie de tratament invaziv

Criterii primare

1. Scãdere sau creºtere relevantã a troponinei

2. Modificãri în dinamicã ale segmentului ST sau ale undei T (simptomatice sau silenþioase)

3. Scor GRACE >140

Criterii secundare

4. Diabet zaharat

5. Insuficienþã renalã (RFG <60 mL/min/1,73 m3)

6. Disfuncþie de VS (FEVS <40%)

7. Anginã precoce postinfarct

8. PCI recent

9. CABG în antecedente

10. Scor GRACE intermediar-înalt (http://www.gracescore.org)

CABG = bypass aortocoronarian; RFG = rata de filtrare glomerularã; GRACE = Global Registry of Acute Coronary Events; VS = ventriculul stâng; PCI = 
intervenþii coronariene percutane

Tabelul urmãtor cuprinde recomandãrile pentru momen-
tul optim de evaluare invazivã ºi revascularizare mio car-
dicã la pacienþii cu sindrom coronarian acut fãrã suprade-
nivelare de segment ST.
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Recomandãrile pentru evaluarea invazivã ºi revascularizarea pacienþilor cu NSTE-ACS

Clasaa Nivelb

Coronarografia de urgenþã (<2 h) este recomandatã la pacienþii cu risc ischemic foarte înalt (anginã refractarã, 
asociind insuficienþã cardiacã, ºoc cardiogen, aritmii ventriculare majore sau instabilitate hemodinamicã) I C

O strategie bazatã pe abordarea invazivã precoce ( <24 de ore) este recomandatã la pacienþii cu cel puþin un 
criteriu primar de risc înalt (Tabelul 5) I A

O strategie invazivã (<72 de ore dupa prima prezentare) este indicatã la pacienþii cu cel puþin un criteriu de risc 
înalt (Tabelul 5) sau cu simptomatologie recurentã I A

Inducerea ischemiei prin teste neinvazive înainte de abordarea invazivã este recomandatã la pacienþii cu risc 
scãzut ºi fãrã simptome recurente I A

Este recomandat ca strategia de revascularizare (PCI “ad hoc” pe leziunea responsabilã /PCI pe mai multe vase/
CABG) sã se bazeze atât pe starea clinicã ºi comorbiditãþile pacientului, cât ºi pe severitatea afectãrii corona-
riene, adicã distribuþia ºi caracteristicile angiografice ale leziunilor (ex. scorul SYNTAX), conform protocolului 
alcãtuit de Heart Team

I C

Este recomandatã folosirea DES de ultimã generaþie pentru tratamentul leziunilor coronariene semnificative la 
pacienþii cu SCA I A

NSTE-ACS = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de segment ST; SCA = sindrom coronarian acut; CABG = bypass aorto coronarian; DES = 
stent activ farmacologic; PCI = intervenþii coronariene percutane; SYNTAX = SYNergy between percutaneous coronary intervention with TAXus and 
cardiac surgery.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

8. Revascularizarea în infarctul miocardic 
cu supradenivelare de segment ST
Întârzierea în ceea ce priveºte implementarea terapiei de 
reperfuzie este problema cheie în managementul STEMI, 
þinând cont cã cel mai mare beneficiu câºtigat în urma te-
rapiei de reperfuzie survine în primele 2-3 ore de la debu-
tul simptomelor. Tratamentul optim pentru STEMI ar tre-
bui sã se bazeze pe implementarea unei reþele regionale 
între spitale cu nivele variabile de tehnologie, conectate 
între ele de un serviciu eficient de ambulanþã. Þinta aces-
tor reþele este de a oferi îngrijiri optime ºi în acelaºi timp 
de a minimiza întârzierile – cum este evidenþiat ºi în figura 
2 – cu scopul îmbunãtãþirii rezultatelor clinice.
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În tabelul urmãtor sunt indicate recomandãrile pentru 
reperfuzia prin PCI primarã în cazul infarctului miocardic 
acut cu supradenivelare de segment ST.

Recomandãri privind reperfuzia miocardicã prin PCI în cazul STEMI: indicaþii ºi logisticã

Clasaa Nivelb

Indicaþia

Terapia de reperfuzie este indicatã la toþi pacienþii cu debut al simptomelor <12 ore ºi supradenivelare 
persistentã de segment ST sau (presupus) BRS major nou apãrut I A

PCI primarã este terapia de reperfuzie preferatã în comparaþie cu tromboliza, dacã este efectuatã de cãtre o 
echipã experimentatã ºi într-un interval de timp adecvat I A

În cazul pacienþilor cu debut al simptomelor >12 ore, PCI este indicatã în prezenþa ischemiei persistente, aritmii-
lor maligne sau dacã durerea ºi modificãrile ECG sunt recurente I C

PCI primarã este indicatã la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã acutã sau ºoc cardiogen, datoritã STEMI, indife-
rent de durata de la debutul simptomelor I B

Terapia de reperfuzie prin PCI primarã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu prezentare tardivã (12-48h) 
de la debutul simptomelor IIa B

Logistica

Se recomandã ca managementul pacienþilor cu STEMI în prespital sã fie bazat pe o reþea regionalã conceputã 
pentru a efectua terapie de reperfuzie în mod oportun ºi eficient ºi sã ofere posibilitatea de PCI primarã pentru 
cât mai mulþi pacienþi posibili

I B

Se recomandã ca toate serviciile medicale de transport urgenþe, departamentele de urgenþã, unitãþile de tera-
pie intensivã coronarieni ºi laboratoarele de cateterism sã aibã un protocol scris actualizat de management al 
pacienþilor cu STEMI, preferabil împãrþit pe reþele geografice 

I C

Se recomandã ca centrul de PCI primarã sã asigure un serviciu continuu 24 ore/7 zile pe sãptãmânã ºi sã 
asigure efectuarea PCI primarã cât mai rapid, în maxim 60 de minute de la sosirea în spital. I B

Pacienþii transferaþi la centrul capabil de PCI ar trebui sã fie transferaþi direct în departamentul de cateterism, 
fãrã a mai fi opriþi în departamentul de urgenþã al centrului respectiv. IIa B

BMS = stent metalic simplu; CABG = bypass aortocoronarian; DES = stent activ farmacologic; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; STEMI = infarct 
mio cardic cu supradenivelare de segment ST
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã 

Recomandãrile privind aspectele procedurale ale PCI pri-
marã sunt cuprinse în tabelul urmãtor.
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Recomandãri privind reperfuzia miocardicã prin PCI primarã în cazul STEMI: aspecte procedurale (strategie ºi 
tehnicã)

Clasaa Nivelb

Strategie

PCI primarã ar trebui sã se limiteze doar la leziunea responsabilã de eveniment, cu excepþia pacienþilor în ºoc 
cardiogen ºi ischemie persistentã dupã PCI asupra leziunii presupusã iniþial a fi responsabilã. IIa B

Revascularizarea stadializatã a leziunilor neresponsabile de evenimentul acut la pacienþii cu STEMI, care au 
afectare multicoronarianã, ar trebui sã se facã în funcþie de simptomatologie ºi ischemie în urmatoarele zile sau 
sãptãmâni dupã PCI primarã.

IIa B

Revascularizarea leziunilor critice dar neresponsabile de evenimentul acut în timpul procedurii de PCI primarã 
pentru leziunea responsabilã, poate fi luatã în considerare în cazuri selecþionate. IIb B

În cazul pacienþilor cu ischemie continuã la care nu se poate efectua PCI la nivelul vasului incriminat, ar trebui 
luatã în considerare intervenþia de CABG. IIa C

Tehnica

Este recomandatã stentarea (în detrimentul angioplastiei cu balon) pentru PCI primarã. I A

Este recomandatã folosirea stenturilor DES de ultimã generaþie în detrimentul stenturilor BMS în cadrul PCI 
primarã. I A

Abordul radial este preferat celui femural dacã este folosit de un operator experimentat în acest tip de abord. IIa A

Aspirarea trombului poate fi aplicatã în anumite cazuri selecþionate. IIb A

BMS = stent metalic simplu; CABG = bypass aortocoronarian; DES = stent activ farmacologic; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; STEMI = infarct 
mio cardic cu supradenivelare de segment ST
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã 

Recomandãrile pentru managementul pacientului ºi pen-
tru revascularizarea miocardicã dupã fibrinolizã sunt cu-
prinse în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru managementul pacientului ºi pentru revascularizare dupã fibrinolizã

Clasãa Nivelb

Transferul cãtre un centru cu posibilitate de PCI este indicat la toþi pacienþii dupã fibrinolizã, în primele 24 h. I A

Coronarografia cu intenþie de revascularizare a vasului incriminat este indicatã dupã fibrinoliza cu succes, în 
primele 24 h. I A

Coronarografia de urgenþã cu intenþie de revascularizare este indicatã în ºocul cardiogen sau în insuficienþa 
cardiacã acutã dupã fibrinolizã. I B

Revascularizarea de salvare de urgenþã este indicatã când fibrinoliza a eºuat (diminuare <50% a 
supradenivelãrii de segment ST sau durere persistentã la 60 minute dupã fibrinolizã). I A

Revascularizarea de urgenþã este indicatã în cazul ischemiei recurente, instabilitãþii hemodinamice sau aritmiilor 
ventriculare ameninþãtoare de viaþã sau dacã existã dovezi de reocluzie dupa fibrinoliza eficientã. I A

Alegerea momentului optim pentru cornarografie la pacienþii stabili dupã fibrinolizã cu succes: 3-24 h. IIa A

PCI = intervenþie coronarianã percutanã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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9. Revascularizarea în cazul pacienþilor 
cu insuficienþã cardiacã ºi ºoc cardiogen
Recomandãrile pentru revascularizarea miocardicã în ca-
zul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã cronicã ºi disfuncþie 
sistolicã ventricularã stângã sunt listate în tabelul de mai 
jos.

Recomandãrile de revascularizare în cazul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã cronicã ºi disfuncþie sistolicã de VS 
(FEVS 35%)

Clasãa Nivelb

CABG este recomandat pacienþilor cu stenozã semnificativã de TC sau echivalent, de TC cu stenozã proximalã 
de ADA ºi ACx. I C

CABG este recomandat pacienþilor cu stenozã semnificativã de ADA ºi afectare multivascularã pentru a reduce 
riscul de deces ºi internãrile de cauzã cardiacã. I B

Rezecþia anevrismului de VS în timpul CABG ar trebui luatã în considerare în cazul pacienþilor cu anevrisme 
mari, dacã existã risc de rupturã, formare de tromb masiv sau anevrismul este focarul unei aritmii. IIa C

Revascularizarea miocardicã ar trebui luatã în considerare în prezenþa miocardului viabil. IIa B

CABG plus RVC poate fi luat în considerare la pacienþii cu teritoriul ADA cicatrizat, în special dacã VTSVS inde-
xat <70 mL/m2 poate fi în mod predictibil atins postoperator. IIb B

PCI poate fi luatã în considerare dacã anatomia este adecvatã, în prezenþa miocardului viabil, când nu existã 
indicaþie chirurgicalã. IIb C

CABG = bypass aortocoronarian; TC =trunchi comun; ADA = artera descendentã anterioarã; ACx = artera circumflexã; VTSVS = volum telesistolic al 
ventricului stâng; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; RVC = remodelare ventricularã chirurgicalã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidentã

Revascularizarea miocardicã este tratamentul de elecþie 
în cazul pacienþilor cu sindrom coronarian acut compli-
cat cu ºoc cardiogenic. Prin urmare, coronarografia de 
urgenþã este indicatã în aceastã situaþie. Triajul general ºi 
tratamentul pacienþilor cu ºoc cardiogen este descris în 
Figura 3.
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Tabelul de mai jos cuprinde recomandãrile de revasculari-
zare miocardicã la pacienþii cu insuficienþã cardiacã acutã 
în cadrul sindromului coronarian acut.

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã acutã în cadrul sindromului coronarian acut

Clasãa Nivelb

Ecocardiografia de urgenþã este indicatã pentru a evalua funcþia VS ºi valvularã ºi pentru a exclude 
complicaþiile mecanice. I C

Evaluarea invazivã de urgenþã este indicatã în cazul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã sau ºoc cardio-
gen secundar SCA. I B

PCI de urgenþã este indicatã în cazul pacienþilor cu ºoc cardiogen datorat STEMI sau NSTE-ACS dacã anatomia 
coronarianã o permite. I B

CABG de urgenþã este recomandat în cazul pacienþilor cu ºoc cardiogen dacã anatomia coronarianã nu per-
mite PCI. I B

Intervenþia chirurgicalã de urgenþã pentru complicaþiile mecanice secundare infarctului miocardic acut este 
indicatã în cazul instabilitãþii hemodinamice. I C

Montarea BCIA ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu instabilitate hemodinamicã/ ºoc cardiogen datora-
te complicaþiilor mecanice. IIa C

Pacienþii cu complicaþii mecanice dupã infarct miocardic acut necesitã discutarea imediatã a cazului în cadrul 
Heart Team. I C

Suportul circulator mecanic pe termen scurt poate fi luat în considerare la pacienþii cu SCA ºi ºoc cardiogen. IIb C

Repararea percutanã a DSV poate fi luatã în considerare dupã discutarea cazului de cãtre Heart Team. IIb C

Folosirea de rutinã a BCIA la pacienþii cu ºoc cardiogen nu este recomandatã. III A

SCA = sindrom coronarian acut; CABG = bypass aortocoronarian; BCIA = balon de contrapulsaþie intraaortic; VS = ventricul stâng; NSTE-ACS =sindrom 
coronarian acut fãrã supradenivelare de segment ST; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; STEMI = infarct miocardic acut cu supradenivelare de 
segment ST; DSV = defect septal ventricular
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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10. Revascularizarea în cazul pacienþilor 
cu diabet zaharat
În general, indicaþiile de revascularizare în cazul pacienþilor 
cu diabet zaharat ºi BCI sau SCA sunt similare celor pentru 

Recomandãri specifice de revascularizare în cazul pacienþilor cu diabet zaharat

Clasãa Nivelb

La pacienþii care se prezintã cu STEMI, angioplastia primarã este recomandatã în detrimentul fibrinolizei, dacã 
poate fie efectuatã în intervalul de timp recomandat. I A

La pacienþii cu NSTE-ACS, o strategie invazivã precoce este recomandatã, în defavoarea unui management 
neinvaziv. I A

La pacienþii stabili cu BCI multivascularã ºi/sau dovezi pentru ischemie, revascularizarea este indicatã pentru a 
reduce evenimentele adverse cardiace. I B

La pacienþii cu BCI multivascularã stabilã ºi cu risc chirurgical acceptabil, CABG este recomandat în detrimentul 
PCI. I A

La pacienþii cu BCI multivascularã stabilã ºi scor SYNTAX 22, PCI ar trebui luat în considerare ca alternativã la 
CABG. IIa B

Noile DES sunt recomandate în defavoarea BMS. I A

Utilizarea ambelor artere mamare interne pentru bypass aortocoronarian ar trebui luatã in considerare. IIa B

La pacienþii în tratament cu Metformin funcþia renalã ar trebui monitorizatã cu atenþie timp de 2-3 zile dupã 
coronarografie/PCI. I C

BMS = stent metalic simplu; CABG = bypass aortocoronarian; BCI = boalã cadiacã ischemicã; DES = stent farmacologic activ; NSTE-ACS = sindrom coro-
narian acut fãrã supradenivelare de segment ST; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; STEMI = infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST; 
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

pacienþii fãrã diabet; iar toþi pacienþii cu diabet zaharat ºi 
BCI diagnosticatã ar trebui sã primeascã terapie medicalã 
conform ghidurilor. Recomandãrile specifice de revascu-
larizare miocardicã în cazul pacienþilor cu diabet zaharat 
sunt cuprinse în tabelul urmãtor.

11. Revascularizarea miocardicã în cazul 
pacienþilor cu boalã renalã cronicã
Recomandãrile de revascularizare miocardicã în cazul pa-
ci enþilor cu boalã renalã cronicã sunt cuprinse în tabelul 
de mai jos.

Recomandãri specifice pentru pacienþii cu boalã renalã cronicã moderatã sau severã

Clasãa Nivelb

CABG ar trebui luat în considerare, în detrimentul de PCI, la pacienþii cu BCI multivascularã ºi simptome/ische-
mie, al cãror risc chirugical este acceptabil ºi speranþa de viaþã >1 an. IIa B

PCI ar trebui luat în considerare, în detrimentul CABG, la pacienþii cu BCI multivascularã ºi simptome/ischemie 
al cãror risc chirurgical este înalt ºi speranþa de viaþã este <1 an. IIa B

Ar trebui sã se ia în considerare amânarea CABG dupã coronarografie, pânã când se remite efectul substanþei 
de contrast asupra funþiei renale. IIa B

CABG pe cord bãtând ar trebui luat în considerare mai degrabã decât cel cu circulaþie extracorporalã. IIa B

Noile DES sunt recomandate în defavoarea BMS. I B

BMS = stent metalic simplu; CABG = bypass aortocoronarian; BCI = boalã coronarianã ischemicã; DES = stent activ farmacologic; PCI = intervenþie corona-
rianã percutanã; 
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru prevenþia nefropatiei induse de 
substanþa de contrast la pacienþii supuºi coronarografiei 
sau revascularizãrii miocardice sunt cuprinse în tabelul 
urmãtor.
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Recomandãri pentru prevenþia nefropatiei induse de substanþa de contrast

Recomandãri Dozã Clasãa Nivelb

Pacienþii supuºi angiografiei coronariene sau CTMD

Pacienþii ar trebui evaluaþi pentru riscul de IRA indusã 
de substanþa de contrast. IIa C

Pacienþii cu afectare renalã moderatã sau severã

Hidratarea cu soluþie salinã izotonã este recomandatãc. I A

Este recomandatã utilizarea substanþei de contrast cu 
osmolaritate micã sau izoosmolare. 

<350 mL sau <4 mL/kg sau volumul total de contrast/
RFG <3,4. I A

Tratamentul cu statinã în dozã mare, pe termen scurt, 
ar trebui luatã în considerare.

Rosuvastatinã 40/20 mg, atorvastatinã 80 mg sau 
simvastatinã 80 mg. IIa A

Substanþa de contrast izoosmolarã ar trebui utilizatã 
faþã de cea hipoosmolarã. IIa A

Volumul substanþei de contrast ar trebui minimalizat. IIa B

Furosemidul asociat cu hidratare corespunzãtoare 
poate fi luat în considerare comparativ cu hidratarea 
standard la pacienþii cu risc foarte înalt de NIC sau în 
cazul în care hidratarea profilacticã premergãtoare 
procedurii nu se poate realiza.

Iniþial bolus 250 mL de soluþie salinã în 30 min (redusã 
150 mL în caz de disfuncþie de VS) urmat de un 
bolus iv. de 0,25-0,5 mg /kg de furosemid. Ritmul 
hidratãrii trebuie sã fie ajustat în funcþie de diureza. 
Când diureza >300 mL/h, pacientul poate sã efectu-
eze procedura. Hidratarea corespunzãtoare trebuie 
menþinutã în timpul procedurii ºi 4 ore dupã.

IIb A

N-acetilcisteina în schimbul hidratãrii standard nu este 
indicatã. III A

Infuzia de bicarbonat de sodiu 0,84% în schimbul 
hidratãrii standard nu este indicatã.

 III A

Boalã renalã cronicã severã

Hemofiltrarea profilacticã cu 6 ore premergãtor angio-
plastiilor dificile poate fi luatã în considerare.

Rata de substituþie lichidianã de 1000 mL/h fãrã pier-
dere negativã sau hidratare salinã continuatã pentru 
24 h dupã procedurã.

IIb B

Terapii de substituþie profilacticã a funcþiei renale nu 
sunt recomandate ca mãsurã preventivã. III B

IRA = insuficienþã renalã acutã; NIC = nefropatie indusã de contrast; VS = ventricul stâng; CTMD = tomografie computerizatã multidetector; RFG = ratã 
de filtrare glomerularã; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c În special la pacienþii cu RFG <40 mL/min/1,73 m2
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12. Revascularizarea în cazul pacienþilor 
care necesitã intervenþii chirurgicale 
valvulare
Tabelul de mai jos furnizeazã o listã de recomandãri pen-
tru intervenþiile combinate chirurgicale (valvulare ºi de re-
vascularizare miocardicã) conform diagnosticului primar 
ºi tipului de afecþiune valvularã.

Recomandãri pentru intervenþiile combinate, valvulare ºi coronariene

Clasãa Nivelb

Modalitãþi de diagnostic

Coronarografia este recomandatã înaintea intervenþiei chirurgicale valvulare în cazul pacienþilor cu boalã 
valvularã severã ºi una din urmãtoarele:

  Istoric de BCI
  Suspiciune de ischemie miocardicã
  Disfuncþie sistolicã de VS
  Bãrbaþi >40 de ani ºi femei dupã menopauzã
  1 factori de risc cardiovascular pentru BCI

I C

Coronarografia este recomandatã în evaluarea regurgitãrii mitrale secundare. I C

Angiografia prin CT ar trebui luatã în considerare înainte de chirurgia valvularã la pacienþii cu boalã valvularã 
severã ºi probabilitate micã de BCI sau la care coronarografia convenþionalã este tehnic nefezabilã sau cu risc 
foarte mare.

IIa C

Intervenþia valvularã primarã ºi revascularizarea coronarianã

CABG este recomandat la pacienþii cu indicaþie primarã pentru chirurgie valvularã aorticã sau mitralã ºi 
stenozã >70% a unei artere coronare epicardice majore. I C

CABG ar trebui luat în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru chirurgie valvularã aorticã sau 
mitralã ºi stenozã 50-70% a unei artere coronare epicardice majore. IIa C

PCI ar trebui luat în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru TAVI ºi stenozã coronarianã >70% într-
un segment proximal. IIa C

PCI ar trebui luat în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru intervenþie transcateter la nivelul valvei 
mitrale ºi stenozã coronarianã >70% într-un segment proximal. IIa C

Revascularizarea primarã ºi intervenþiile non-coronariene

Chirurgia valvularã mitralã este indicatã la pacienþii cu regurgitare mitralã severã supuºi CABG, la care FEVS 
>30%. I C

Chirurgia valvularã mitralã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu regurgitare mitralã moderatã supuºi 
CABG pentru a ameliora simptomatologia. IIa B

Repararea chirurgicalã pentru regurgitarea mitralã moderat-severã ar trebui luatã in considerare la pacienþii cu 
indicaþie primarã pentru CABG ºi FEVS 35%. IIa B

Testele de stress ar trebui luate în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru CABG ºi regurgitare 
mitralã moderatã pentru a determina întinderea ischemiei ºi gradul regurgitãrii. IIa C

Chirurgia valvularã aorticã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru CABG ºi 
stenozã aorticã moderatã (definitã ca aria valvei 1-1,5 cm2 [0,6 cm2/m2-0,9 cm2/m2 suprafaþã corporalã] sau 
gradient aortic mediu 25-40 mmHg în prezenþa condiþiilor normale de flux).

IIa C

CABG = bypass aortocoronarian; BCI = boalã coronarianã ischemicã; CT = tomografie computerizatã; VS = ventricul stâng; PCI = intervenþii coronariene 
percutane; FEVS = fracþia de ejectie a ventriculului stâng; TAVI = implantare valvularã aorticã transcateter.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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13. Boala arterialã carotidianã/perifericã 
asociatã
Recomandãrile pentru evaluarea arterelor carotide înain-
tea CABG sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Evaluarea arterelor carotide înaintea CABG

Clasãa Nivelb

În cazul pacienþilor supuºi CABG, ultrasonografia Doppler este recomandatã la pacienþii cu istoric de AVC/AIT 
sau sufluri carotidiene. I C

Ultrasonografia Doppler ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu BCI multivascularã, BAP sau >70 de ani. IIa C

IRM, CT sau angiografia cu substracþie digitalã ar putea fi luate în considerare dacã stenoza carotidianã la 
ecografia Doppler este >70% ºi se intenþioneazã efectuarea revascularizãrii miocardice. IIb C

Screening-ul pentru stenoza arterelor carotide nu este indicat la pacienþi cu BCI instabilã ce necesitã CABG de 
urgenþã ºi care nu au avut AVC sau AIT recent. III B

CABG = bypass aortocoronarian; BCI = boala cardiacã ischemicã; CT = tomografie computerizatã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; BAP = 
boalã arterialã perifericã; AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru revascularizarea arterialã caroti dia-
nã în cazul pacienþilor programaþi pentru bypass aortoco-
ronarian sunt listate în tabelul de mai jos.

Revascularizarea carotidianã în cazul pacienþilor programaþi pentru intervenþie de bypass aortocoronarian

Clasãa Nivelb

CEA sau CAS trebuie efectuate de echipe care realizeazã o ratã combinatã de deces/AVC de:
 <3% la pacienþii fãrã simptome neurologice în antecedente
 <6% la pacienþii cu simptome neurologice în antecedente.

I A

Este recomandã individualizarea indicaþiei de revascularizare carotidianã dupã discutarea cazului de cãtre o 
echipã multidisciplinarã care sa includã ºi un medic neurolog. I C

Momentul efectuãrii procedurilor (în acelaºi timp sau stadializat) ar trebui stabilit în funcþie de expertiza localã ºi 
prezentarea clinicã, având prioritate teritoriul cel mai simptomatic. IIa C

În cazul pacienþilor cu istoric de AIT/AVC în ultimele 6 luni

Revascularizarea carotidianã este recomandatã pentru stenozele carotidiene de 70-99%. I C

Revascularizarea carotidianã poate fi luatã în considerare pentru stenozele carotidiene de 50-69% în funcþie de 
factori specifici pacientului ºi de prezentarea clinicã. IIb C

În cazul pacienþilor fãrã istoric de AIT/AVC în ultimele 6 luni

Revascularizarea carotidianã poate fi luatã în considerare la bãrbaþii cu stenozã carotidianã 70-99% bilateralã 
sau stenoza carotidianã 70-99% ºi ocluzie contralateralã. IIb C

Revascularizarea carotidianã poate fi luatã în considerare la bãrbaþii cu stenozã carotidianã 70-99% ºi infarct 
cerebral silenþios ipsilateral în antecedente. IIb C

CAS = stentare carotidianã; CEA = endarterectomie carotidianã; AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral. 
Termenul de stenozã carotidianã se referã la o stenozã în porþiunea extracranianã a arterei carotide interne; iar gradul stenozei este conform criteriilor 
NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial).
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Recomandãrile pentru tipul de revascularizare arterialã 
ca rotidianã ºi terapie antiagregantã ulterioarã la pacienþii 
pro gramaþi pentru revascularizare miocardicã sunt listate 
în tabelul de mai jos.

Recomandãrile pentru tipul de revascularizare arterialã carotidianã

Clasãa Nivelb

Alegerea modalitãþii de revascularizare carotidianã (CEA vs. CAS) la pacienþii supuºi intervenþiei de bypass 
aortocoronarian ar trebui sã ia în calcul comorbiditaþile pacientului, anatomia vaselor supraaortice, gradul de 
urgenþã al intervenþiei de bypass aortocoronarian ºi expertiza localã.

IIa B

ASA este recomandatã imediat înainte ºi dupã revascularizarea carotidianã. I A

Dubla antiagregare plachetarã cu ASA ºi clopidogrel, este recomandatã la pacienþii supuºi CAS pentru o 
duratã de cel puþin 1 lunã. I B

CAS ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu:
  Stenoze post-iradiere sau post-chirurgical
  Obezitate, abord chirurgical dificil, traheostomã, paralizie laringianã
  Stenoze carotidiene la mai multe niveluri sau stenozã localizatã în porþiunea superioarã a arterei 

carotide interne.
  Comorbiditaþi severe ce contraindicã CEA.

IIa C

ASA = acid acetilsalicilic; CAS = stentare carotidianã; CEA = endarterectomie carotidianã.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru managementul pacienþilor cu BCI 
ºi BAP sunt listate în tabelul de mai jos.

Managementul pacienþilor cu boalã coronarianã ischemicã ºi boalã arterialã perifericã asociate

Clasãa Nivelb

În cazul pacienþilor cu SCA este recomandatã amânarea chirurgiei vasculare ºi tratarea mai întai a bolii corona-
riene; exceptând cazurile în care chirurgia vascularã nu poate fi amânatã datoritã situaþiilor care pun în pericol 
viaþa sau viabilitatea membrului. 

I C

Alegerea între bypass aortocoronarian ºi PCI trebuie facutã conform recomandãrilor generale pentru revascu-
larizare, luând în considerare tipul de boalã coronarianã, comorbiditaþile ºi prezentarea clinicã. I C

Revascularizarea miocardicã profilacticã înainte de chirurgia vascularã cu risc înalt poate fi luatã în considerare 
la pacienþi stabili daca aceºtia au semne persistente de ischemie extensivã sau au risc cardiac crescutc. IIb B

SCA = sindrom coronarian acut. PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã.
c Risc cardiac crescut (risc cardiac >5%): 1) chirurgia aortei ºi a vaselor mari; 2) chirurgie vascularã perifericã.

14. Revascularizarea repetatã ºi 
procedurile hibride
Ischemia dupã intervenþia de bypass aortocoronarian se 
poate datora progresiei bolii la nivelul vaselor native sau 

degenerãrii grafturilor. Tabelul 6 evidenþiazã patenþa graf-
turilor în timp dupã intervenþia de bypass aortocoronari-
an, conform datelor din literaturã.

Tabel 6 Patenþa grafturilor dupã intervenþia de bypass aortocoronarian

Graft Patenþa la 1 an Patenþa la 4-5 ani Patenþa la 10 ani

Vena safenã 75-95% 65-85% 32-71%

Artera radialã 92-96% 90% 63-83%

AMI stangã >95% 90-95% 88-95%

AMI dreaptã >95% >90% 65-90%

AMI = artera mamarã internã.
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Recomandãri pentru repetarea revascularizãrii

Clasaa Nivelb

Disfuncþia de graft ºi ischemia survenite precoce postoperator

Coronarografia este recomandatã la pacienþii cu:
  Simptome de ischemie ºi/sau anomalii ale biomarkerilor, sugestive pentru infarct miocardic 

perioperator.
  Modificari ECG de tip ischemie ce indicã o zonã mare la risc.
  Anomalii noi semnificative de cineticã parietalã.
  Instabilitate hemodinamicã.

I C

Este recomandat ca decizia de PCI sau de reintervenþie chirurgicalã sã fie luatã dupã o consultare ad hoc în 
cadrul echipei Heart Team, bazatã pe fezabilitatea revascularizãrii, zona la risc, comorbiditãþi ºi statusul clinic. I C

În cazul pacienþilor cu ischemie precoce dupã bypass aortocoronarian, PCI ar trebui preferatã faþã de 
reintervenþia chirurgicalã, dacã este fezabilã din punct de vedere tehnic. IIa C

Dacã se realizeazã PCI, ar trebui mai degrabã luatã în considerare revascularizarea vaselor native sau a grafturi-
lor cu AMI, decât cea a grafturilor venoase ocluzionate sau foarte afectate. IIa C

Progresia bolii ºi disfuncþia tardivã de graft

Repetarea revascularizarii este indicatã la pacienþii cu simptome severe sau ischemie extensivã sub tratament 
medical, dacã este fezabilã din punct de vedere tehnic. I B

PCI ar trebui consideratã ca primã alegere în detrimentul CABG, dacã este fezabilã din punct de vedere tehnic. IIa C

PCI la nivelul arterei native bypass-ate este abordarea de elecþie, dacã este fezabilã din punct de vedere tehnic. IIa C

AMI, dacã este disponibilã, este vasul de elecþie pentru reintervenþia de bypass aortocoronarian. I B

Reintervenþia de bypass aortocoronarian ar trebui luatã în considerare la pacienþii fãrã graft de AMI patent pe 
ADA. IIa B

Reintervenþia de bypass aortocoronarian poate fi luatã în considerare la pacienþii cu leziuni ºi anatomie nefavo-
rabile pentru revascularizare prin PCI. IIb C

PCI poate fi luatã în considerare la pacienþii cu graft de AMI patent dacã este fezabilã din punct de vedere 
tehnic. IIb C

DES sunt recomandate pentru PCI la nivelul grafturilor venoase. I A

Folosirea dispozitivelor de protecþie distalã este recomandatã pentru PCI la nivelul grafturilor venoase, dacã este 
posibilã din punct de vedere tehnic. I B

Restenoza

Repetarea PCI este recomandatã, dacã este fezabilã din punct de vedere tehnic. I C

Pentru tratamentul restenozei intrastent se recomandã stenturile DES (în interiorul BMS sau DES) . I A

Pentru tratamentul restenozei intrastent este recomandatã folosirea baloanelor farmacologic active (în interiorul 
BMS sau DES). I A

IVUS ºi/sau OCT ar trebui luate în considerare pentru detectarea problemelor mecanice legate de stent. IIa C

Tromboza intrastent

PCI de urgenþã este recomandatã pentru restaurarea patenþei stentului, a vasului ºi a perfuziei miocardice. I C

Se recomandã dubla antiagregare plachetarã cu inhibitori P2Y12 puternici (prasugrel sau ticagrelor) în detri-
mentul clopidorelului. I C

Aspirarea adjuvantã a trombului ºi dilatarea cu balon la presiuni înalte, ar trebui luate în considerare. IIa C

IVUS ºi/sau OCT ar trebui luate în considerare pentru detectarea problemelor mecanice legate de stent. IIa C

Proceduri hibrid

Procedurile hibrid, definite ca proceduri de revascularizare percutanã ºi chirurgicalã combinate sau consecuti-
ve, pot fi luate în considerare la anumite subtipuri de pacienþi în centre experimentate. IIb C

BMS = stent metalic simplu; CABG = bypass aortocoroanrian; ECG = electrocardiogramã; AMI = arterã mamarã internã; PCI = intervenþie coronarianã 
percutanã; ADA = artera descendentã anterioarã; DES = stent activ farmacologic; IVUS = ecografie intravascularã; OCT = tomografie de coerenþã opticã.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile privind strategiile de repetare a revascula-
rizãrii dupã intervenþia de PCI sau de bypass aortocorona-
rian sunt listate în tabelul de mai jos.
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15. Aritmii
Recomandãrile pentru tratamentul aritmiilor dupã revas-
cularizarea miocardicã sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru tratamentul aritmiilor dupa revascularizare

Clasaa Nivelb

Beta-blocantele sunt recomandate pentru scãderea incidenþei fibrilaþiei atriale dupã bypass aortocoronarian în 
absenþa contraindicaþiilor. I A

Administrarea preoperatorie de amiodaronã ar trebui luatã în considerare ca terapie profilacticã la pacienþii cu 
risc înalt de fibrilaþie atrialã. IIa A

Riscul de AVC sau embolie este crescut la pacienþii cu fibrilaþie atrialã apãrutã în timpul/dupã PCI în ciuda 
tratamentului antiplachetar. Astfel, tratamentul anticoagulant ar trebui luat în considerare conform ghidurilor 
pentru fibrilaþie atrialã aparutã în orice alt context.

IIa C

Închiderea percutanã a auriculului stang ºi terapia antiplachetarã pot fi luate în considerare la pacienþii cu 
fibrilaþie atrialã supuºi unei intervenþii de PCI dacã existã risc crescut de AVC ºi contraindicaþie pentru terapia 
combinatã antiplachetarã ºi anticoagulantã oralã pe termen lung.

IIb B

Având în vedere cã riscul de AVC ºi de embolie este crescut la pacienþii cu fibrilaþie atrialã apãrutã dupã bypass 
aortocoronarian, anticoagularea ar trebui luatã în considerare pentru o perioadã de cel puþin 3 luni, cu reeva-
luarea ulterioarã a riscului de AVC.

IIa C

Ocluzia chirurgicalã/îndepartarea auriculului stâng concomitent cu intervenþia de bypass aortocoronarian poa-
te fi luatã în considerare pentru reducerea riscului de AVC la pacienþii cu fibrilaþie atrialã. IIb C

AVC = accident vascular cerebral. PCI = intervenþie coronarianã percutanã. 
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru prevenþia aritmiilor ventriculare 
prin revascularizare miocardicã sunt cuprinse în tabelul 
de mai jos.

Recomandãri pentru prevenþia aritmiilor ventriculare prin revascularizare

Clasaa Nivelb

În cazul pacienþilor supravieþuitori ai unui stop cardiac, produs în afara spitalului, coronarografia ºi revasculariza-
rea imediatã, dacã este cazul, ar trebui luate în considerare indiferent de aspectul ECG, dacã nu este prezentã o 
cauzã evidentã non-coronarianã a aritmiei.

IIa B

În cazul pacienþilor cu furtunã electricã ar trebui luate în considerare coronarografia de urgenþã ºi revasculari-
zarea dacã este nevoie. IIa C

În cazul pacienþilor cu boalã coronarianã ºi FEVS <35%, testarea pentru ischemie rezidualã ºi revascularizarea 
ulterioarã ar trebui luate în considerare înainte de implantarea ICD ca profilaxie primarã. Dupã revascularizare, 
ar trebui luatã în considerare evaluarea revers remodelãrii VS pânã la 6 luni, înainte de implantarea unui ICD ca 
profilaxie primarã.

IIa B

ECG = electrocardiogramã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; ICD = defibrilator automat implantabil; VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Recomandãri pentru aspectele procedurale ale intervenþiei de bypass aortocoronarian

Clasaa Nivelb

Este recomandatã efectuarea procedurilor într-o structurã spitaliceascã de profil ºi de cãtre o echipã specializatã 
în chirurgia cardiacã, folosind protocoale scrise. I B

Recoltarea endoscopicã a venelor, ar trebui luatã în considerare, pentru reducerea complicaþiilor infecþioase la 
nivelul membrelor inferioare. IIa A

Disecþia scheletizatã de rutinã a arterei mamare interne (AMI), ar trebui luatã în considerare. IIa B

Disecþia scheletizatã a AMI este recomandatã la pacienþii cu diabet sau când se recolteazã AMI bilateral. I B

Revascularizarea miocardicã completã este recomandatã. I B

Graftarea arterialã cu AMI la nivelul ADA este recomandatã. I B

Folosirea AMI bilateral ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu vârstã sub 70 ani. IIa B

Folosirea arterei radiale este recomandatã doar pentru vasele cu stenozã foarte strânsã. I B

În cazul pacienþilor cu vene de calitate inadecvatã este recomandatã revascularizare arterialã totalã indepen-
dent de vârstã. I C

În cazul pacienþilor cu speranþã de viaþã rezonabilã ar trebui luatã în considerare revascularizarea arterialã totalã. IIa B

Minimalizarea manipulãrii aortei este recomandatã. I B

Bypass-ul aortocoronarian pe cord bãtând ar trebui luat în considerare la subgrupuri de pacienþi cu risc înalt în 
centre cu experienþã crescutã în acest tip de procedurã. IIa B

În cazul pacienþilor cu boalã ateroscleroticã semnificativã la nivelul aortei ascendente se recomandã bypass 
aortocoronarian pe cord bãtând sau bypass aortocoronarian cu circulaþie extracorporealã ºi tehnici de minimã 
manipulare (“no touch”) a aortei ascendente.

I B

În cazul pacienþilor cu leziuni izolate la nivelul ADA ar trebui luate în considerare proceduri de bypass aortoco-
ronarian minim invaziv. IIa C

În cazul pacienþilor cu vârstã peste 70 ani ºi/sau semne de aterosclerozã generalizatã extensivã ar trebui luate în 
considerare examinarea prin CT a aortei ascendente sau scanare epiaorticã. IIa C

Ar trebui luatã în considerare mãsurarea de rutinã intraoperatorie a fluxului la nivelul graftului. IIa C

CABG = bypass aortocoroanrian; AMI = arterã mamarã internã; ADA = arterã descendentã anterioarã; CT = tomografie computerizatã. 
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

17. Aspecte procedurale ale intervenþiei 
coronariene percutane
În tabelul urmãtor sunt oferite recomandãrile privind 
uti   li  zarea ºi valoarea clinicã a rezervei fracþionale de flux 

(FFR) ºi tehnicilor imagistice intracoronariene, incluzând 
eco   gra fia intravascularã (IVUS) ºi tomografia de coerenþã 
op ticã (OCT).

Recomandãri cu privire la valoarea clinicã a tehnicilor de diagnostic intracoronariene

Clasaa Nivelb

Efectuare FFR este recomandatã pentru aprecierea semnificaþiei hemodinamice a leziunilor coronariene când 
nu sunt disponibile evidenþe ale ischemiei. I A

Efectuarea PCI ghidatã FFR ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu boalã coronarianã multivascularã. IIa B

Utilizarea IVUS pentru optimizarea expandãrii stentului ar trebui luatã în considerare la pacienþi selectaþi. IIa B

Utilizarea IVUS pentru aprecierea ºi optimizarea tratamentului ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu 
leziuni de TC. IIa B

Utilizarea OCT sau IVUS ar trebui luate în considerare pentru aprecierea mecanismelor apariþiei complicaþiilor la 
nivelul stentului. IIa C

Utilizarea OCT pentru optimizarea implantãrii stentului poate fi luatã în considerare la pacienþi selectaþi. IIb C

FFR = rezerva fracþionalã de flux; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; IVUS = ecografie intravascularã; OCT=tomografie de coerenþã opticã; TC = 
trunchi comun. 
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

16. Aspectele procedurale ale 
intervenþiei de bypass aortocoronarian
Recomandãrile privind aspectele procedurale ale inter-
ven þiei de bypass aortocoronarian sunt cuprinse în tabe-
lul de mai jos.
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Recomandãrile privind tratamentul prin PCI al unor sub-
seturi de leziuni specifice sunt oferite în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru tratamentul prin PCI al unor subseturi de leziuni specifice

Clasaa Nivelb

DES ar trebui luate în considerare pentru PCI atunci când existã leziuni ostiale. IIa B

În cazul leziunilor de bifurcaþie, implantarea unui stent doar în vasul principal, urmatã de angioplastie cu balon 
cu sau fãrã stent la nivelul vasului lateral, ar trebui sã fie strategia terapeuticã de preferat. IIa A

Dezobstrucþia percutanatã a ocluziei cronice totale ar trebui luatã în considerare la pacienþii la care ne 
aºteptãm sã se reducã ischemia în teritoriul miocardic aferent ºi/sau sã se amelioreze angina. IIa B

Dezobstrucþia retrogradã a ocluziei cronice totale poate fi luatã în considerare dupã eºecul abordului antero-
grad sau ca abordare iniþialã la pacienþi selectaþi. IIb C

DES = stent activ farmacologic; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

18. Tratamente antitrombotice
Recomandãrile pentru tratamentul antitrombotic în ca-
zul pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã supuºi unei 
intervenþii de PCI sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru tratamentul antitrombotic în cazul pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã supuºi 
intervenþiei de PCI

Clasaa Nivelb

Terapia antiplachetarã înainte de PCI

Tratamentul cu 600 mg clopidogrel este recomandat a fi administrat pacienþilor cu cel puþin 2 ore înaintea PCI 
elective când anatomia coronarianã este cunoscutã. I A

Pretratamentul cu clopidogrel poate fi luat în considerare pentru pacienþii cu o probabilitate înaltã de boalã 
coronarianã ateroscleroticã semnificativã. IIb C

În cazul pacienþilor aflaþi pe o doza de întreþinere de 75 mg de clopidogrel, o nouã dozã de 600 mg sau mai 
mult, poate fi luatã în considerare odatã ce indicaþia de PCI este stabilitã. IIb C

Terapia antiplachetarã în timpul PCI

ASA este indicatã înaintea stentãrii elective. I B

Doza de încãrcare de ASA de 150-300 mg oral (sau 80-150 mg iv) este recomandatã dacã pacienþii nu pri-
meau ASA anterior. I C

Clopidogrel (dozã de încarcare 600 mg sau mai mult, urmatã de 75 mg dozã de întreþinere zilnic) este reco-
mandat pentru stentarea electivã. I A

Antagoniºtii GP IIb/IIIa ar trebui luaþi în considerare pentru situaþiile de salvare. IIa C

Terapia antiplachetarã dupã stentare

Dubla terapie antiplachetarã este indicatã cel puþin o lunã dupã implantarea unui BMS. I A

Dubla terapie antiplachetarã este indicatã timp de 6 luni dupã implantarea unui DES. I B

Scurtarea perioadei de administrare a DAPT (< 6 luni) poate fi luatã în considerare dupã implantarea unui DES 
la pacienþii cu risc înalt de sângerare. IIb A

Este recomandatã administrarea unui singur agent antiplachetar, de obicei ASA, pe parcursul întregii vieþi. I A

Informarea pacientului despre importanþa menþinerii tratamentului antiplachetar este recomandatã. I C

DAPT poate fi administratã pentru mai mult de 6 luni la pacienþii cu risc ischemic crescut ºi risc hemoragic 
scãzut. IIb C

Terapia anticoagulantã

Heparinã nefracþionatã 70-100 UI/kg. I B

Bivalirudina (0,75 mg/kg bolus urmat de 1,75 mg/kg/h timp de 4 h dupa PCI) în caz de trombocitopenie 
indusã de heparinã. I C

Bivalirudina (0,75 mg/kg bolus urmat de 1,75 mg/kg/h în timpul procedurii) la pacienþii cu risc crescut de 
sângerare. IIa A

Enoxaparina 0,5 mh/kg i.v. IIa B

PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ASA = aspirinã; GP = glicoproteinã; DAPT = terapia antiplachetarã dublã; BMS= stent metalic simplu; DES = stent 
activ farmacologic; i.v. = intravenos.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Recomandãrile privind tratamentul antitrombotic la paci-
enþii cu sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de 
segment ST supuºi intervenþiei de PCI sunt oferite mai jos.

Recomandãri pentru tratamentul antitrombotic la pacienþi cu sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de 
segment ST supuºi unei intervenþii de PCI

Clasaa Nivelb

Terapia antiplachetarã

ASA este recomandatã tuturor pacienþilor, în absenþa contraindicaþiilor: o dozã oralã iniþialã de încãrcare 150-
300 mg (sau 80-150 mg iv) ºi o dozã de întreþinere 75-100 mg zilnic, pe termen lung, indiferent de strategia de 
tratament.

I A

Inhibitorii receptorului P2Y12 sunt recomandaþi în asociere cu ASA, pentru minim 12 luni, dacã nu existã 
contraindicaþii precum un risc excesiv de sângerare. Opþiunile includ: I A

  Prasugrel (60 mg încãrcare, ulterior 10 mg zilnic ), la pacienþii la care anatomia coronarianã este 
cunoscutã ºi care sunt supuºi PCI, în absenþa contraindicaþiilor. I B

  Ticagrelor (180 mg încãrcare, ulterior 90 mg de douã ori pe zi), la pacienþii cu risc moderat-crescut 
de evenimente ischemice, indiferent de strategia terapeuticã iniþialã (inclusiv pacienþii pretrataþi cu 
clopidogrel), în absenþa contraindicaþiilor.

I B

  Clopidogrel (600 mg încarcare, ulterior 75 mg zilnic), numai dacã prasugrel ºi ticagrelor nu sunt 
disponibile sau dacã sunt contraindicate. I B

Inhibitorii GP IIb/IIIa ar trebui luaþi în considerare pentru situaþii de salvare sau complicaþii trombotice. IIa C

Nu este recomandatã pretratarea pacienþilor cu inhibitorii GP IIb/IIIa dacã anatomia coronariana nu este 
cunoscutã. III A

Nu este recomandatã pretratarea pacienþilor cu prasugrel dacã anatomia coronariana nu este cunoscutã. III B

Terapia anticoagulantã

Anticoagularea este recomandatã tututor pacienþilor în asociere cu terapia antiplachetarã în timpul PCI. I A

Anticoagulantul este selectat în funcþie de riscul ischemic ºi de sângerare, dar ºi de profilul eficacitate-siguranþã 
al agentului ales. I C

Bivalirudina (0,75 mg/kg bolus urmat de 1,75 mg/kg/h timp de 4 h dupã PCI) este recomandatã ca o 
alternativã la HNF plus inhibitori de GP IIb/IIIa în timpul procedurii. I A

Heparina nefracþionatã este recomandatã dacã pacienþii nu pot primi bivalirudinã. I C

Pentru pacienþii aflaþi pe fondaparinux (2,5 mg s.c. pe zi), este recomandat în timpul PCI un singur bolus de 
HNF (85 UI/Kg sau 60 UI/Kg în cazul utilizãrii concomitente de inhibitori de GP IIb/IIIa). I B

Enoxaparina ar trebui luatã în considerare la pacienþii pretrataþi cu enoxaprinã s.c. IIa B

Întreruperea tratamentului anticoagulant ar trebui luatã in considerare dupã o procedurã invazivã, în cazul în 
care nu existã alte recomandãri. IIa C

Trecerea de la HNF la HGMM nu este recomandatã. III B

PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ASA=aspirinã; GP = glicoproteinã; HNF = heparinã nefracþionatã; HGMM = heparine cu greutate molecularã 
mica; i.v = intravenos; sc. = subcutanat.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Recomandãrile pentru tratamentul antitrombotic la paci-
enþii cu infarct miocardic cu supradenivelare de segment 
ST supuºi intervenþiei de PCI sunt oferite mai jos.

Recomandãri privind tratamentul antitrombotic la pacienþi cu infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST 
supuºi intervenþiei de PCI primarã

Clasaa Nivelb

Terapia antiagregantã

ASA este recomandatã tuturor pacienþilor, în absenþa contraindicaþiilor: dozã oralã iniþialã de încãrcare 150-300 
mg (sau 80-150 mg iv) ºi dozã de întreþinere 75-100 mg zilnic, pe termen lung, indiferent de strategia de trata-
ment.

I A

Inhibitorii receptorului P2Y12 sunt recomandaþi în asociere cu ASA, fiind menþinuþi minim 12 luni, dacã nu 
existã contraindicaþii precum un risc excesiv de sângerare. Opþiunile includ: I A

  Prasugrel (60 mg dozã de încãrcare, ulterior 10 mg pe zi), în absenþa contraindicaþiilor. I B

  Ticagrelor (180 mg doza de încarcare, ulterior 90 mg de douã ori pe zi), în absenþa contraindicaþiilor. I B

  Clopidogrel (600 mg dozã de încãrcare, ulterior 75 mg zilnic), numai dacã prasugrel ºi ticagrelor nu 
sunt disponibile sau sunt contraindicate. I B

Este recomandatã administrarea inhibitorilor P2Y12 la primul contact medical. I B

Inhibitorii GP IIb/IIIa ar trebui luaþi în considerare pentru situaþii de salvare sau în cazul fenomenului no-reflow 
sau dacã apar complicaþii trombotice. IIa C

Utilizarea inhibitorilor GP IIb/IIIa înaintea transferului pentru efectuarea PCI primar (vs. în laboratorul de catete-
rism) poate fi luatã în considerare la pacienþii cu risc înalt. IIb B

Terapia anticoagulantã

Anticoagularea este recomandatã tututor pacienþilor în asociere cu terapia antiplachetarã în timpul PCI. I A

Anticoagulantul este selectat în funcþie de riscul ischemic ºi de sângerare dar ºi de profilul eficacitate-siguranþã 
al agentului ales. I C

Heparina nefractionatã:
70-100 UI/Kg bolus i.v. dacã nu se va utiliza un inhibitor GP IIb/IIIa
50-70 UI/Kg bolus i.v. dacã se va utiliza un inhibitor GP IIb/IIIa.

I C

Bivalirudina 0,75 mg/kg bolus i.v. urmat de o infuzie i.v. de 1,75 mg/kg/h timp de 4 h dupã PCI. IIa A

Enoxaparina 0,5 mg/kg i.v cu sau fãrã inhibitor de GP IIb/IIIa. IIa B

PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ASA = aspirinã; GP = glicoproteinã; HNF = heparinã nefracþionatã; i.v = intravenous.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã



190

Capitolul 4: Revascularizarea miocardicã

În tabelul urmãtor sunt indicate recomandãrile privind 
tratamentul antitrombotic la pacienþii care efectueazã PCI 
ºi necesitã anticoagulare oralã cronicã.

Recomandãri pentru tratamentul antitrombotic la pacienþii în curs PCI care necesitã anticoagulare oralã

Clasãa Nivelb

În cazul pacienþilor cu o indicaþie fermã pentru anticoagulare oralã (ex: fibrilaþie atrialã cu scor CHA
2
DS

2
-VAS

c
 

2, tromboembolism venos, tromb VS sau protezã valvularã metalicã), anticoagularea oralã este recomandatã 
pe lângã terapia antiagregantã.

I C

DES de nouã generaþie sunt preferate în locul stenturilor metalice simple, la pacienþii care necesitã anticoagula-
re oralã, dacã riscul de sângerare este scãzut (HAS-BLED 2). IIa C

În cazul pacienþilor cu boalã coronarianã stabilã ºi fibrilaþie atrialã cu scor CHA
2
DS

2
-VAS

c
 2 cu risc scãzut 

de sângerare (HAS-BLED 2), tripla terapie cu (N)OAC, ASA (75-100 mg/zi) ºi clopidogrel 75 mg/zi ar trebui 
luatã în considerare pe o perioadã de cel puþin 1 lunã dupã implantarea de BMS sau DES de nouã generaþie, 
urmatã de dublã terapie cu (N)OAC ºi ASA 75-100 mg/zi sau clopidogrel (75 mg/zi) continuatã pânã la 12 luni.

IIa C

Dubla antiagregare plachetarã ar trebui consideratã ca o alternativã la tripla terapie iniþialã pentru pacienþii cu 
boala coronarianã stabilã ºi fibrilaþie atrialã cu un scor CH

A2
DS

2
-VAS

c
 1. IIa C

În cazul pacienþilor cu SCA ºi fibrilaþie atrialã cu risc de sângerare scãzut (HAS-BLED 2), tripla terapie iniþialã cu 
(N)OAC, aspirinã (75-100 mg/zi) ºi clopidogrel 75 mg/zi ar trebui consideratã pentru o duratã de 6 luni indife-
rent de tipul stentului, urmatã de (N)OAC ºi aspirinã 75-100 mg/zi sau clopidogrel 75 mg/zi pânã la 12 luni.

IIa C

În cazul pacienþilor ce necesitã anticoagulare oralã ºi au risc crescut de sângerare (HAS-BLED 3), tripla terapie 
cu (N)OAC, aspirinã (75-100 mg/zi) ºi clopidogrel 75 mg/zi ar trebui consideratã pentru o duratã de 1 lunã, 
urmatã de (N)OAC ºi aspirinã 75-100 mg/zi sau clopidogrel 75 mg/zi, indiferent de prezentarea clinicã (boala 
coronarianã stabilã sau SCA) ºi de tipul stentului (BMS sau DES de nouã generaþie).

IIa C

Dubla terapie cu (N)OAC ºi clopidogrel 75 mg/zi ar putea fi consideratã ca o alternativã la tripla terapie iniþialã 
la pacienþi selecþionaþi. IIb B

Utilizarea de ticagrelor sau prasugrel ca parte a triplei terapii iniþiale nu este recomandatã. III C

Tratamentul anticoagulant dupã PCI la pacienþii cu SCA

La pacienþi selectaþi care primesc ASA ºi clopidogrel, o dozã scazutã de rivaroxaban (2,5 mg de 2 ori/zi) ar pu-
tea fi luatã în considerare în situaþiile de PCI la pacienþii cu sindrom coronarian acut cu risc scãzut de sângerare. IIb B

Tratamentul anticoagulant în timpul PCI la pacienþii care sunt deja pe tratament anticoagulant oral

Este recomandat sã se foloseascã anticoagularea parenteralã adiþionalã, indiferent de timpul de la ultima dozã 
de (N)OAC. I C

Anticoagulantele parenterale periprocedurale (bivalirudin, enoxaparin sau heparina nefracþionatã) ar trebui 
întrerupte imediat dupa PCI primarã. IIa C

PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ASA = aspirinã; GP = glicoproteinã; DAPT= terapia antiplachetarã dublã; BMS = stent metalic simplu; DES = stent 
activ farmacologic; SCA = sindrom coronarian acut; (N)OAC = anticoagulant oral (fãrã acþiune dependentã de vitamina K); CHA

2
DS

2
-VAS

c
 = insuficienþã 

cardiacã, hipertensiune, vârsta >75 ani, diabet; AVC = boalã vascularã, vârsta 65-74 ani, sexul feminin; HAS-BLED = hipertensiune, disfuncþie renalã sau 
hepaticã, AVC, istoric sau predispoziþie la sângerare, INR labil, vârsta, droguri sau alcool; VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Managementul pacienþilor aflaþi în tratament dublu anti-
agregant plachetar care trebuie sã efectueze intervenþii 
chirurgicale este determinat, pe de o parte, de gradul de 

urgenþã a intervenþiei ºi, pe de altã parte, de riscul trom-
botic ºi hemoragic al pacientului respectiv, precum este 
arãtat în Figura 4.
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Î n absenþa contraindicaþiilor, pacienþii cu boalã cronicã de 
rinichi ar trebui sã primeascã acelaºi tratament de primã 
linie ca oricare alt pacient. Ulterior, adaptarea dozei în 

raport cu funcþia renalã este esenþialã ºi pot fi preferaþi 
anumiþi agenþi antitrombotici (vezi tabelul 7).

Tabel 7. Adaptarea dozelro de medicamente antitrombotice la pacienþii cu boalã cronicã de rinichi

Recomandãri

Aspirinã Nu se ajusteazã doza.

Clopidogrel Nu se ajusteazã doza.

Prasugrel Nu se ajusteazã doza. Nu existã experienþã cu boalã cronicã stadiu final/dializã.

Ticagrelor Nu se ajusteazã doza. Nu existã experienþã cu boalã cronicã stadiu final/dializã.

Enoxaparin Nu este necesarã o ajustare a dozei pentru folosirea i.v, în particular pentru PCI. Ajustarea dozei pentru 
injecþiile subcutanate la pacienþi cu clearence-ul creatininei <30 ml/min: înjumãtãþirea dozei.

Heparina 
nefracþionatã Nu se ajusteazã doza bolusului.

Fondaparinux În cazul pacienþilor cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30-59 ml/min) doza se scade de la 2,5 mg la 1,5 
mg s.c. o datã pe zi. Este contraindicatã la pacienþii cu afecþiuni renale severe (RFG <30 ml/min).

Bivalirudin

  La pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30-59 ml/min) ritmul de administrare al infuziei se 
scade la 1,4 mg/kg/h.

  La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) bivalirudin nu trebuie folositã.
  Nu se ajusteazã doza bolusului.

Abciximab Nu existã o recomandare specificã. Consideraþie atentã trebuie avutã asupra riscului sângerãrii.

Eptifibatide

  La pacienþii cu insuficienþã renalã moderatã (RFG 30 la <50 ml/min) un bolus intravenos de 180 
μg/kg ar trebui sã fie administrat, urmat de o doza continuã de infuzie de 1,0 μg/kg/min pe durata 
terapiei.

  La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) eptifibatide este contraindicat.

Tirofiban La pacienþii cu insuficienþã renalã severã (RFG <30 ml/min) doza de infuzie ar trebui redusã la 50% (0,05 
mcg/kg/min).

PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ASA = aspirinã; RFG = rata de filtrare glomerularã; i.v = intravenos; sc. = subcutanat; μg = micrograme.

În tabelul urmãtor este oferitã o listã de recomandãri ge-
ne rale privind tratamentul antiplachetar la pacienþii su-
puºi revascularizãrii miocardice.

Recomandãri generale în privinþa terapiei antiplachetare

Clasãa Nivelb

Un inhibitor de pompã de protoni în combinaþie cu dubla antiagregare plachetarã este recomandat la 
pacienþii cu istoric de sângerare gastrointestinalã sau ulcer peptic ºi necesar la pacienþi cu multipli alþi factori de 
risc (ex: infecþie cu Helicobacter pylori, vârsta 65 ani, ºi utilizare concomitentã de anticoagulante, AINS, sau 
steroizi).

I A

Clopidogrel 75 mg/zi este indicat ca alternativã în cazul intoleranþei la aspirinã la pacienþi cu boalã coronarianã 
stabilã. I B

Testarea funcþiei plachetare sau testarea geneticã poate fi consideratã în situaþii specifice cu risc crescut (ex: 
istoric de trombozã intrastent; probleme de complianþã; suspiciune de rezistenþã; risc crescut de sângerare). IIb C

Testarea funcþiei plachetare sau testarea geneticã de rutinã (clopidogrel ºi aspirinã) pentru a ajusta terapia 
antiplachetarã înainte ºi dupã stentarea electivã nu este recomandatã. III A

Întreruperea tratamentului

Este recomandat sã nu se întrerupã tratamentul antiplachetar în perioada recomandatã de tratament. I C

La pacienþii trataþi cu inhibitori P2Y12 care necesitã intervenþie majorã non-urgentã (inclusiv by-pass aorto-co-
ronarian), ar trebui sã se amâne operaþia pânã la 5 zile dupã sistarea ticagrelorului sau clopidogrelului, ºi 7 zile 
dupã prasugrel, dacã este fezabil clinic ºi numai dacã pacientul nu prezintã un risc ridicat de ischemie.

IIa C

Ar trebui consideratã reluarea administrãrii de clopidogrel, ticagrelor sau prasugrel dupã bypass-ul aortocoro-
narian cât mai repede, dar în condiþii de siguranþã. IIa C

Testarea funcþiei plachetare ar trebui utilizatã pentru ghidarea întreruperii terapiei antiplachetare în detrimentul 
folosirii arbitrare a unei perioade specificate de întârziere la pacienþii care urmeazã sã efectueze o intervenþie de 
bypass aortocoronarian.

IIa C

AINS = antiinflamatorii nesteroidiene.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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19. Relaþia dintre numãrul de proceduri 
ºi rezultate în intervenþiile de 
revascularizare 
Experienþa operatorului influenþeazã rezultatele, în speci-
al în cazurile cu dificultate crescutã. Experinþa crescutã a 

echipei operatorii ºi a echipei din laboratorul de catete-
rism precum ºi a celei  responsabile de îngrijirea posto-
peratorie se asociazã cu rezultate pozitive. Tabelul de mai 
jos ofera recomandãri cu privire la pregãtirea, expertiza 
ºi obþi nerea competenþei operatorului/instituþiei pentru 
efec tuare de bypass aortocoronarian ºi PCI.

Recomandãri pentru instruirea, expertiza ºi competenþa operatorului/instutitiei în bypass-ul aortocoronarian ºi 
PCI

Clasãa Nivelb

Ar trebui considerat ca cei instruiþi în chirurgia cardiacã sã realizeze cel puþin 200 de proceduri de bypass aorto-
coronarian sub supraveghere înainte de a fi independenþi. IIa C

Bypass-ul aortocoronarian ar trebui realizat cu un volum anual instituþional de cel putin 200 de cazuri. IIa C

Folosirea de rutinã a arterei mamare interne la o rata >90% este recomandatã. I B

Raportarea datelor rezultate din intervenþiile de bypass aortocoronarian de rutinã în registrele naþionale ºi/sau 
în baza de date EACTS este recomandatã. I C

Instruirea medicilor în cardiologia intervenþionalã ar trebui sã se realizeze conform curriculei pentru 1-2 ani în 
instituþiile cu cel puþin 800 proceduri PCI pe an ºi program stabilit 24 de ore/ 7 zile pentru tratarea pacienþilor 
cu sindrom coronarian acut.

IIa C

Medicii instruiti în cardiologia intervenþionalã ar trebui sã fi realizat cel puþin 200 de proceduri PCI ca prim sau 
singur operator, o treime din proceduri sã fie în urgenþã sau la pacienþi cu sindrom coronarian acut, sub supra-
veghere înainte de a deveni independenþi.

IIa C

Societãþile Naþionale ale ESC ar trebui sã dezvolte recomandãri asupra volumului anual de PCI ale operatorului 
ºi instituþiei. Acest grup de lucru recomandã: IIa C

  PCI pentru SCA ar trebui realizatã de operatori instruiþi pe un volum anual de cel puþin 75 de 
proceduri în instituþii ce realizeazã cel puþin 400 PCI pe an, cu un serviciu stabilit 24 ore/7zile pentru 
tratamentul pacienþilor cu SCA.

  PCI pentru boala coronarianã stabilã ar trebui realizatã de operatori instruiþi pe un volum anual de cel 
puþin 75 de proceduri în instituþii care realizeazã cel puþin 200 PCI pe an.

  Instituþii cu un volum anual de mai puþin de 400 PCI ar trebui sã considere colaborarea în reþele cu 
instituþii de volum mare (mai mare de 400 PCI pe an), cu protocoale scrise distribuite ºi schimb de 
operatori ºi personal.

IIa C

Procedurile neurgente cu risc înalt, cum ar fi: leziune de trunchi distal, stenozã complexã de bifurcaþie, o 
singurã arterã coronarã patentã ºi ocluzie totalã cronicã complexã ar trebui realizate de operatori adecvaþi 
experimentaþi în centre care sã aibã acces la susþinere circulatorie ºi tratament de terapie intensivã ºi care de 
preferinþã sã aibã secþie de chirurgie cardiovascularã.

IIa C

EACTS = Asociaþia Europeanã de Chirurgie Cardio-Toracicã. ESC = Societatea Europeanã de Cardiologie. PCI = intervenþii coronariene percutane. SCA 
= sindrom coronariana acut.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

20. Terapia medicalã, prevenþia 
secundarã ºi strategiile de urmãrire
Prevenþia secundarã ºi reabilitarea cardiacã reprezintã o 
parte integratã a strategiei de gestionare dupã revascu-
larizare, deoarece asemenea mãsuri reduc morbiditatea 

ºi mortalitatea viitoare într-un mod eficient ºi cu costuri 
reduse ºi pot duce la ameliorarea suplimentarã a simpto-
melor. Recomandãrile privind terapia medicalã pe termen 
lung, prevenþia secundarã ºi programele de reablitatere 
carrdiacã sunt oferite în tabelul urmãtor.
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Terapia medicalã pe termen lung dupã revascularizarea miocardicã pentru îmbunãtãþirea prognosticului ºi 
recomandãri pentru schimbarea stilului de viaþã ºi participarea în programe de reabilitare cardiacã

Clasãa Nivelb

Boala coronarianã

Terapia cu statinã cu o þintã LDL-C <70 mg/dL (<1,8 mmol/L) este indicatã pentru început ºi continuatã la toþi 
pacienþii cu boala coronarianã dupã revascularizare, dacã nu existã contraindicaþii. I A

Aspirinã în dozã scãzutã (75-100 mg/zi) este recomandatã la toþi pacienþii cu boala coronarianãc. I A

Pacienþii care nu pot tolera aspirina, clopidogrelul este recomandat ca alternativã. I B

IECA sunt recomandaþi la toþi pacienþii cu boalã coronarianã dacã existã anumite condiþii (ex: insuficienþã 
cardiacã, hipertensiune sau diabet). BRA sunt o alternativã, dacã IECA nu sunt toleraþi. I A

Toþi pacienþii trebuie sfãtuiþi asupra schimbãrii stilului de viaþã (incluzând renunþarea la fumat, activitate fizicã 
regulatã ºi o dieta sãnãtoasã). I A

Participarea la un program de reabilitare cardiacã pentru modificarea stilului de viaþã ºi pentru a creºte 
aderenþa la tratament ar trebui consideratã pentru toþi pacienþii ce necesitã spitalizare sau o intervenþie invazivã 
dupã un eveniment ischemic acut sau dupã bypass-ul aortocoronarian.

IIa A

Boala coronarianã ºi hipertensiunea arterialã

Un nivel al presiunii arteriale sistolice <140 mmHg ar trebui considerat la pacienþii cu boalã coronarianã. IIa A

Un nivel al presiunii arteriale diastolice <90 mmHg este recomandat la toþi pacienþii. La pacienþii cu diabet zaha-
rat nivelul presiunii arteriale diastolice <85 mmHg este recomandat. I A

Boala coronarianã ºi diabetul zaharat de tip 2

O þintã pentru HbA
1c

 <7,0% este recomandatã, care este în mod particular bine stabilitã pentru prevenirea bolii 
microvasculare. I A

Boala coronarianã ºi insuficienþa cardiacã cronicã

Este recomandat sã se înceapã ºi sã se continue IECA la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sau infarct miocar-
dic cu FEVS <40%, dacã nu existã contraindicaþii. I A

BRA sunt indicaþi la pacienþii cu intoleranþã la IECA ºi insuficienþã cardiacã sau infarct miocardic cu FEVS <40%. I A

Terapia betablocantã este indicatã la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sau disfuncþie VS, în absenþa 
contraindicaþiilor. I A

Terapia antialdosteronicã este indicatã la pacienþii cu simptome persistente (NYHA clasa II-IV) ºi o FE <35%, în 
ciuda tratamentului cu IECA (sau un BRA) ºi un betablocant. I A

Ivabradina ar trebui consideratã în reducerea riscului de spitalizare pentru pacienþi cu insuficienþã cardiacã ºi 
ritm sinusal, cu o FE <35%, frecvenþã cardiacã >70 bpm ºi simptome persistente (NYHA clasa II-IV), în ciuda 
tratamentului cu o dozã de betablocant bazatã pe dovezi (sau maximum toleratã), IECA (sau BRA) ºi un anta-
gonist mineralocorticoid (sau BRA).

IIa B

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie; BRA = blocanþi ai receptorilor angiotensinei; HbA
1c

 = hemoglobinã glicatã; LDL-C = colesterolul legat de lipopro-
teina cu densitate micã; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association; VS = ventricul stâng; FE = fracþie de ejecþie.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Pentru terapia antitromboticã adiþionalã aspirinei dupã PCI vezi Capitolul 18
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Recurenþa simptomelor sau ischemiei datoratã progresiei 
bolii sau restenozei dupã revascularizare necesitã o atenþie 
deosebitã. Tabelul urmãtor cuprinde recomandãri privind 

managementul ºi strategia de urmãrire a pacienþilor care 
au fost supuºi revascularizãrii miocardice.

Recomandãri prinvind managementul ºi urmãrirea pacienþilor dupã revascularizarea miocardicã

Clasãa Nivelb

Pacienþi asimptomatici

Teste imagistice precoce ar trebui luate în considerare la anumite grupuri de pacienþic. IIa C

Testul de stress de rutinã poate fi luat în considerare la >2 ani de la PCI ºi >5 ani dupã bypass aortocoronarian. IIb C

Dupã PCI cu risc înalt (ex.trunchi comun neprotejat), poate fi luat în considerare controlul angiografic ulterior 
(3-12 luni), indiferent de simptomatologie. IIb C

Pacienþi simptomatici

Este recomandatã consolidarea terapiei medicale ºi a schimbãrii stilului de viaþã la pacienþii cu risc scãzutc la 
testele de stres. I C

La pacienþi cu risc intermediar ºi înaltd la testele de stres, se recomandã coronarografia. I C

PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a Clasã de recomandare
b Nivel de experienþã
c Grup de pacienþi cu indicaþie de efectuare precoce de teste imagistice de stres: 

• pacienþi cu profesii ce impun grad înalt de siguranþã (piloþi, ºoferi, scafandrii) ºi atleþi;
• pacienþi cu activitãþi recreaþionale ce implicã un consum ridicat de oxigen;
• pacienþi cu moarte subitã resuscitatã;
• pacienþi cu revascularizare incompletã sau suboptimalã, indiferent de simptomatologie;
• pacienþi cu complicaþii în timpul procedurii de revascularizare (infarct miocardic periprocedural,disecþii extinse în timpul PCI), endarterectomie 

în timpul CABG etc.;
• pacienti diabetici (în special insulino-necesitant);
• pacienþi cu boalã coronarianã multivascularã ºi leziuni restante sau cu ischemie silenþioasã.

d Elemente de risc intermediar sau înalt la testele imagistice de stres sunt: ischemie la efort mic, debut precoce al ischemiei, zone multiple de anomalii 
severe de kineticã parietalã sau defecte de perfuzie reversibile.

Traducerea coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiopatie Ischemicã, Preºedinte Dr. Adrian Mereuþã, Secretar 
Dr. Camelia Nicolae efectuatã de: Dr. Lucian Marius Predescu, Dr. Emilian Dumitru Mihai, Dr. Radu Mircea Preto-
rian, Dr. Radu Andrei Stãvaru, Dr. Eugen Nicolae Þieranu, Dr. Polixenia Stanciu.
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1. Introducere 
Bolile aortei contribuie la spectrul larg al bolilor arteriale: 
anevrisme, sindroame aortice acute, inclusiv disecþia de 
aortã, hematomul intramural, ulcerul aortic penetrant ºi 
lezarea aorticã traumaticã, pseudoanevrime, rupturã aor-
ticã, afecþiuni aterosclerotice ºi inflamatorii, precum ºi boli 
genetice (ex. sindromul Marfan) ºi congenitale (ex. coarc-
taþia). Evaluarea aortei se bazeazã în principal pe meto-
de imagistice: ecografie, tomografie computerizatã (CT) 
ºi imagisticã prin rezonanþã magneticã (IRM). Terapiile 
endovasculare joacã un rol din ce în ce mai important 
în bolile aortice, în timp ce chirurgia rãmâne necesarã în 
multe situaþii.

Important este cã acest document subliniazã valoarea 
unei abordãri holistice, privind aorta ca un „organ”. Într-
adevãr, în multe cazuri (ex. afecþiuni genetice) pot exista 
leziuni tandem ale aortei, aºa cum este ilustrat de proba-
bilitatea ridicatã de anevrism aortic toracic (AAT) în cazul 
prezenþei unui anevrism aortic abdominal (AAA), fãcând 
distincþia între douã regiuni – AAT fiind abordate în trecut 
de cãtre „chirurgii cardio-vasculari” ºi AAA de cãtre „chi-
rurgii vasculari” – arbitrar, deºi aceastã diferenþiere poate 
exista ºi în termeni academici.

Acest ghid este rezultatul unei colaborãri strânse între 
medici din mai multe domenii de expertizã: cardiologie, 
radiologie, chirurgie cardiacã ºi vascularã ºi geneticã. Am 

lucrat împreunã cu scopul de a oferi comunitãþii medicale 
un ghid de diagnostic ºi strategie clinicã rapide în bolile 
aortice. În viitor, tratamentul acestor pacienþi ar trebui sã 
fie concentrat în „clinici pentru aortã”, cu implicarea unei 
echipe multidisciplinare, pentru a asigura cã se iau cele 
mai bune decizii medicale pentru pacient, mai ales în faza 
cronicã de boalã.

2. Aorta normalã ºi aorta în curs de 
îmbãtrânire
Aorta este conductul vascular suprem, conducând, pe 
parcursul unei vieþi, aproape 200 milioane de litri de sân-
ge în organism. Pe lângã funcþia de conduct (Figura 1), 
aorta joacã un rol important în controlul rezistenþei vas-
culare sistemice ºi a frecvenþei cardiace, prin intermediul 
receptorilor de presiune localizaþi în aorta ascendentã 
ºi arcul aortic. Aorta joacã rolul unei „a doua pompe” 
(funcþia Windkessel) în timpul diastolei, care este de cea 
mai mare importanþã pentru perfuzia coronarianã, dar nu 
numai. La adulþii sãnãtoºi, diametrul aortei nu depãºeºte 
de obicei 40 mm, ºi se îngusteazã progresiv în aval. Dia-
metrele sunt influenþate de câþiva factori, incluzând vâr-
sta, sexul, suprafaþa corporalã ºi tensiunea arterialã. Limita 
superioarã a diametrului (percentila 99) este de 40 mm la 
bãrbaþi ºi 34 mm la femei. Rata de expansiune a diametru-
lui aortic este de aproximativ 0,9 mm la bãrbaþi ºi 0,7 mm 
la femei pentru fiecare decadã de viaþã.

Figura 1. Segmentaþia aortei ascendente ºi descendente

rPA = artera pulmonarã dreaptã
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3. Evaluarea aortei

3.1 Examenul clinic

Deºi bolile aortei pot fi asimptomatice în multe cazuri, o 
paletã largã de simptome pot fi legate de diferite boli aor-
tice:

  Durere acutã profundã sau pulsatilã, toracicã sau ab-
do minalã care poate iradia în spate, fese, perineu sau 
pici oare, sugestivã pentru disecþia de aortã sau alte 
sin droame aortice acute ºi descrisã cel mai bine ca ºi 
o „senzaþie de sfâºiere”.

  Tuse, dispnee sau deglutiþie dureroasã, în anevrismele 
aortice toracice mari.

  Durere sau disconfort abdominal constant sau inter-
mitent, senzaþie de pulsatilitate în abdomen sau sen-
zaþie de plenitudine dupã cantitãþi mici de alimente, în 
anevrismele de aortã abdominalã de mari dimensiuni.

  Accident vascular cerebral ischemic, accident ische-
mic tranzitor sau claudicaþie, secundare aterosclerozei 
aortice.

  Disfonie datoratã parezei de nerv laringeal stâng în 
progresia rapidã a leziunilor.

3.2 Teste de laborator

Mãsurarea biomarkerilor rapid dupã debutul simptome-
lor poate permite confirmarea mai rapidã a diagnosticului 
prin tehnici imagistice ºi deci instituirea mai rapidã a unui 
tratament potenþial salvator de viaþã.

3.3 Imagisticã

Metodele imagistice sunt comparate în Tabelul 3. Deºi 
eco  cardiografia transtoracicã (ETT) nu este modalitatea 
de elecþie pentru evaluarea completã a aortei, aceastã 
me  todã este utilã pentru diagnosticul ºi urmãrirea unor 
seg mente aortice. ETT este cea mai utilizatã metodã pen-
tru mãsurarea segmentelor proximale aortice în prac tica 
curentã. Rãdãcina aorticã se vizualizeazã în secþiu nea 
parasternal ax lung ºi secþiunea apical 5 camere mo-

difi catã. Cu toate acestea, pereþii aortei sunt vãzuþi cu 
rezo luþie lateralã suboptimalã (Figura 2). ETT sau mai 
bine eco cardiografia transesofagianã (ETE) permit de 
ase me nea evaluarea valvei aortice, care este frecvent 
impli  catã în afecþiunile aortei ascendente (Figura 3). De 
o impor  tanþã deosebitã în evaluarea aortei toracice este 
inci  denþa supra sternalã. Ecografia abdominalã (Figura 
4) rãmâne principala modalitate imagisticã pentru bolile 
aortei abdo minale datoritã abilitãþii de mãsurare precisã 
a dia  metrului aortic, de detectare a leziunilor de perete 
de tipul trombilor murali sau a plãcilor aterosclerotice, 
pre c um ºi datoritã disponibilitãþii largi, costurilor reduse 
ºi fap tului cã este o procedurã nedureroasã. Tomografia 
com p u terizatã (CT) joacã un rol central în diagnosticul, 
stratificarea riscului ºi strategia terapeuticã a bolilor aor-
tice. Avantajele sale asupra altor metode imagistice cu-
prind timpul scurt de achiziþie ºi procesare, abilitatea de 
a obþine date tridimensionale (3D) complete ale aortei ºi 
dis poni bilitatea largã (Figura 5). Mãsurãtorile standardiza-
te vor ajuta la o mai bunã urmãrire a dimensiunilor aortei 
în timp, pentru a evita descoperiri eronate legate de rata 
de creºtere. Comparaþii meticuloase ale unor examinãri 
seriate (preferabil utilizând aceeaºi metodã ºi aceeaºi teh-
ni cã imagisticã) sunt cruciale în excluderea unor erori 
aleatorii. Evaluarea diametrelor aortice la nivelul aceluiaºi 
segment aortic, în dinamicã, necesitã mãsurãtori standar-
dizate. Imaginile diastolice oferã cea mai bunã reproduc-
tibilitate. Nu existã un consens pentru nicio tehnicã, dacã 
peretele aortic trebuie inclus sau exclus din mãsurãtoarea 
diametrului aortic, deºi diferenþa poate fi mare, depin-
zând, de exemplu, de grosimea trombului parietal. Da-
tele prognostice recente (mai ales pentru anevrismele de 
aortã abdominalã) sunt derivate din mãsurãtori ce includ 
grosimea peretelui.

În situaþii de urgenþã, IRM este limitatã datoritã accesibilitãþii 
reduse, dificultãþii monitorizãrii pacienþilor instabili în tim-
pul examinãrii ºi a timpului de achiziþie mai ridicat faþã 
de CT. IRM nu implicã folosirea radiaþiilor ionizante sau a 
substanþelor de contrast iodate ºi de aceea este potrivitã 
pentru examinãri seriate în urmãrirea pacienþilor (mai ti-
neri) cu boalã aorticã cunoscutã.

Tabelul 3 Comparaþie între metodele imagistice pentru evaluarea aortei

Avantaje/dezavantaje ETT ETE CTc IRMc Aortografie

Uºurinþa utilizãrii +++ ++ +++ ++ +

Credibilitate diagnosticã + +++ +++ +++ ++

Utilizare la patul pacientului/intervenþionalãa ++ ++ - - ++

Examinãri seriate ++ + ++(+)b +++ -

Vizualizarea peretelui aorticc + +++ +++ +++ -

Cost - - - - - - - - - -

Iradiere 0 0 - - - - - -

Nefrotoxicitate 0 0 - - - - - - - -

CT = tomografie computerizatã; ETE = ecocardiografie transesofagianã; ETT = ecocardiografie transtoracicã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã.
+ înseamnã o remarcã pozitivã, - semnificã o remarcã negativã. Numãrul de semne indicã valoarea potenþialã estimatã
a IVUS poate fi utilizatã pentru ghidarea intervenþiilor (vezi anexa Web)
b +++ numai în urmãrirea dupã o stentare aorticã (reþeaua metalicã), altfel limitaþi iradierea
c PET poate fi folositã pentru a vizualiza boala aorticã inflamatorie suspectatã
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Figura 2. Imagini din secþiuni parasternal ax lung ºi suprasternal, indicând punctele
de mãsurare a diametrelor rãdãcinii aortice ºi a arcului aortic, la ecocardiografia transtoracicã.

Sinusurile Valsalva; joncþiunea sino-tubularã; aorta ascendentã.
De asemenea, este ilustratã mãsurarea inelului valvular aortic.

 Secþiune parasternal ax lung Secþiune suprasternalã ax lung

AO = aorta. Markere de calibrare în „cm”

Figura 3. Ecocardiografie transesofagianã în ax lung ºi secþiune transversalã
a aortei ascendente ºi descendente, indicând punctele de mãsurare a diametrelor aortice:

sinusurile Valsalva, începutul aortei ascendente, aorta ascendentã la nivelul arterei pulmonare drepte.
De asemenea, este ilustratã mãsurarea inelului valvular aortic.

Ecocardiografie transesofagianã

 Aorta ascendentã Aorta descendentã

AO = aorta; LA = atriul stâng; LV = ventriculul stâng; rPA = artera pulmonarã dreaptã. Markere de calibrare în „cm” 
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Figura 4. Secþiuni transversale ºi în ax lung la nivelul aortei abdominale indicând
punctele de mãsurare a diametrelor la ecografie

 Aorta abdominalã - ax scurt Aorta abdominalã - ax lung

Figura 5. Aorta toracicã ºi abdominalã în reconstrucþie tridimensionalã (imaginea lateralã stângã),
reconstrucþie multiplanarã parasagitalã (MPR) de-a lungul liniei mediane (centru-stânga),

reconstrucþie multiplanarã parasagitalã (MPR) desfãºuratã de-a lungul liniei mediane cu repere (A-J) (partea 
dreaptã), ortogonal pe linia medianã la nivelul reperelor (A-J).
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Recomandãri privind imagistica aortei

Clasãa Nivelb

Este recomandat ca diametrele sã fie mãsurate la reperele anatomice prestabilite, perpendicular pe axul lung. I C

În cazul imagisticii repetate a aortei în timp, pentru a evalua schimbãrile de diametru, este recomandat ca 
metoda imagisticã utilizatã sa aibã cel mai mic risc iatrogen. I C

În cazul imagisticii repetate a aortei în timp pentru a evalua schimbãrile de diametru, este recomandat sã fie 
utilizatã aceeaºi tehnicã imagisticã, cu metodã similarã de mãsurare. I C

Este recomandat ca toate diametrele aortice relevante ºi toate anormalitãþile sã fie raportate în concordanþã cu 
segmentaþia aortei. I C

Este recomandat sã fie evaluatã funcþia renalã, istoricul de alergii la substanþa de contrast sau posibilitatea unei 
sarcini, pentru a alege modalitatea imagisticã optimã pentru aortã, cu iradiere minimã, exceptând cazurile 
urgente.

I C

Riscul de iradiere ar trebui evaluat, mai ales la adulþii tineri ºi la cei care sunt supuºi evaluãrilor repetate. IIa B

Diametrele aortice pot fi indexate la suprafaþa corporalã, mai ales la cei cu valori foarte mari sau foarte mici ale 
acesteia. IIb B

a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

3.4 Evaluarea rigiditãþii aortei

Rigiditatea aortei este una din cele mai precoce manifes-
tãri ale modificãrilor nefavorabile structurale ºi funcþionale 
ce au loc în peretele vascular ºi este recunoscutã din ce în 
ce mai mult ca ºi un surogat de endpoint în boala car  dio-
vas cularã. Actual, sunt utilizate câteva metode ne in  va zive 
pentru a aprecia rigiditatea aortei, precum ve lo citatea un-
dei de puls ºi indicele de augmentare. Velo citatea undei 
de puls este calculatã ca fiind distanþa par cursã de cãtre 
unda de puls, împãrþitã la timpul necesar par cur  gerii dis-
tan þei. Rigiditatea aorticã crescutã duce la creºte rea vi-
te zei undei de puls în arterã. Velocitatea undei de puls 
ca rotidã-femuralã este „standardul de aur” pentru mã-
su  rarea rigiditãþii aortei, luând în considerare sim plita tea, 
acu  rateþea, reproductibilitatea ºi valoarea pre dictivã ridi-
catã pentru evenimente adverse. Ghidul ESC/ESH re cent 
re  co  mandã mãsurarea rigiditãþii arteriale ca parte a unei 
eva  luãri complete a pacienþilor cu hipertensiune arterialã.

4. Opþiuni terapeutice

4.1 Principiile terapiei medicale

Un mare numãr de pacienþi cu boli aortice au comorbiditãþi 
precum boalã coronarianã, boalã cronicã de rinichi, dia-
bet zaharat, dislipidemie, hipertensiune arterialã, etc. De 
aceea tratamentul ºi strategiile de prevenþie trebuie sã fie 
similare cu cele indicate pentru bolile mai sus amintite. 
Tratamentele specifice în diferitele boli aortice sunt pre-
zentate în fiecare capitol specific.

4.2 Terapia endovascularã

Repararea endovascularã a aortei (toracice) (T)EVAR are 
ca scop excluderea unei leziuni aortice (ex. anevrism sau 
lumen fals dupã o disecþie de aortã) din circulaþie, prin im-

plantarea unui stent-graft acoperit cu o membranã peste 
leziune, pentru a preveni dilatarea suplimentarã ºi, în final, 
ruptura aortei. Complicaþiile (T)EVAR includ complicaþii la 
nivelul locului de abord, complicaþii aortice, neurologice, 
precum ºi endoleak-uri (Figura 6).

4.3 Chirurgia

Principiul tratamentului chirurgical în anevrismele aor-
tei ascendente este prevenirea riscului de disecþie sau 
rupturã prin restaurarea dimensiunilor normale ale aor-
tei ascendente. Dacã anevrismul se extinde proximal sub 
nivelul joncþiunii sino-tubulare ºi unul sau mai multe si-
nusuri aortice sunt dilatate, repararea chirurgicalã este 
ghidatã de extensia implicãrii inelului aortic sau a valvei 
aortice (Figura 7). Câteva proceduri ºi tehnici au redus 
semnificativ riscul inerent în chirurgia arcului aortic, atât 
în cazul anevrismelor cât ºi al disecþiilor. (Figurile 8 ºi 9). 
Abordarea chirurgicalã a aortei descendente este o tora-
cotomie stângã între spaþiile IV ºi VII intercostale, depin-
zând de extensia patologiei aortice (Figura 10). Metode 
consacrate pentru aorta descendentã includ tehnica 
by-pass-ului inimii stângi, by-pass-ul parþial ºi operaþia în 
oprire circulatorie cu hipotermie profundã. Când boala 
afecteazã atât aorta descendentã toracicã cât ºi pe cea 
abdominalã, abordul chirurgical este reprezentat de o to-
racotomie stângã extinsã cu o laparotomie paramedianã 
(Figurile 10 ºi 11). Riscul de paraplegie dupã repararea 
aortei toraco-abdominale este de 6-8% ºi mãsurile pro-
cedurale precum ºi cele sistemice aduc beneficii pentru 
a preveni aceastã complicaþie dezastruoasã. Repararea 
deschisã a aortei abdominale implicã de obicei o laparo-
tomie medianã standard, dar poate fi efectuatã ºi printr-
un abord retroperitoneal stâng.
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Recomandãri pentru repararea endovascularã aorticã (toracicã) ((T)EVAR)

Clasãa Nivelb

Este recomandat ca indicaþia pentru TEVAR sau EVAR sã fie decisã de la caz la caz, în funcþie de anatomie, pa-
tologie, comorbiditãþi ºi durabilitatea anticipatã a oricãrui tip de reparare, folosind o abordare multidisciplinarã I C

O zonã suficientã de ancorare proximalã sau distalã de mãcar 2 cm este recomandatã pentru desfãºurarea în 
siguranþã ºi fixarea durabilã a TEVAR I C

În cazul anevrismelor aortice, este recomandat sã se selecteze un stent-graft cu un diametru ce depãºeºte 
diametrul zonelor de ancorare cu cel puþin 10-15% faþã de diametrul de referinþã al aortei I C

În timpul implantãrii stentului, monitorizarea invazivã ºi controlul tensiunii arteriale (fie farmacologic fie prin 
pacing rapid) este recomandatã I C

Drenajul de lichid cefalo-rahidian (LCR) preventiv ar trebui considerat la pacienþii la risc înalt IIa C
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

Figura 6. Clasificarea endoleak-urilor
(modificat dupã White GH, et al. Semin Interv Cardiol. 2000;5:35-46)

Tipul I: Leak la locul de ancorare al graftului deasupra, dedesubtul sau între componentele graftului (Ia: locul de ancorare proximal; Ib: locul 
de ancorare distal).

Tipul II: Sac anevrismal ce se umple retrograd printr-un singur (IIa) sau mai multe (IIb) vase de ramificaþie.

Tipul III: Leak printr-un defect mecanic în graft, slãbiciune metalicã a stent-graftului prin separare joncþionalã a componentelor modulare (IIIa), 
fracturi sau gãuri în endograft (IIIb).

Tipul IV: Leak prin materialul graftului ca rezultat al porozitãþii graftului.

Tipul V: Expansiunea continuã a sacului anevrismal fãrã leak vizibil imagistic (endotensionare, controversatã).
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Recomandãri pentru tehnici chirurgicale în bolile aortice

Clasãa Nivelb

Drenajul lichidului cefalo-rahidian este recomandat în chirurgia aortei toraco-abdominale, pentru a reduce 
riscul de pareplegie. I B

Repararea valvei aortice, folosind tehnici de reimplantare sau remodelare cu anuloplastie aorticã este 
recomandatã la pacienþii tineri cu dilatare de rãdãcinã aorticã ºi valve aortice tricuspide. I C

Pentru repararea disecþiei de aortã acute de tip A, este recomandatã o tehnicã de anastomozã distalã deschisã, 
evitând clamparea aortei (hemiarc/arc complet). I C

La pacienþii cu boli de þesut conjunctivc ce necesitã chirurgie aorticã, este indicatã înlocuirea sinusurilor aortice. I C

Perfuzia cerebralã anterogradã selectivã ar trebui consideratã în chirurgia arcului aortic, pentru a reduce riscul 
de accident vascular cerebral. IIa B

Artera axilarã ar trebui consideratã de elecþie pentru canulare în timpul intervenþiilor chirurgicale pe arc aortic 
ºi în disecþia de aortã. IIa C

Tehnica by-pass-ului inimii stângi ar trebui consideratã în timpul reparãrii aortei descendente sau aortei toraco-
abdominale, pentru a asigura perfuzia organelor distale. IIa C

a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c Sindroamele Ehlers-Danlos IV, Marfan sau Loeys-Dietz.

Figura 7. Chirurgia rãdãcinii aortice în disecþia de aortã

(A) Conceptul de reparare a rãdãcinii aortice cu pãstrarea valvei aortice, excizie a aortei bolnave ºi izolarea ostiilor coronare
(B) Tehnica de reimplantare cu susþinerea inelului aortic de cãtre proteza de Dacron – David
(C) Tehnica remodelãrii fãrã susþinerea inelului – Yacoub
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Figura 8. Chirurgia aortei ascendente ºi a arcului aortic

(A) Înlocuirea aortei ascendente de la joncþiunea sino-tubularã la aorta ascendentã cranialã.
(B) Înlocuirea hemiarcului cuprinzând concavitatea arcului aortic.
(C) Înlocuirea totalã a arcului utilizând o tehnicã de trifurcaþie pentru vasele supraaortice.
(D) „Trompa de elefant îngheþatã”, incluzând înlocuirea totalã a arcului folosind tehnica insulei.
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Figura 9. Metode diferite de debranºare a arcului aortic

Tipul I: Debranºare totalã a arcului aortic ºi TEVAR pentru reparare aorticã off-pump (opþional cu folosirea by-pass-ului cardio-pulmonar pe 
cord bãtând).

Tipul II: Debranºare totalã a arcului aortic ºi TEVAR în combinaþie cu înlocuirea aortei ascendente la pacienþii cu extensie proximalã a bolii, 
pentru repararea aorticã toracicã totalã.

Tipul III: Înlocuire totalã a arcului aortic cu tehnica „trompei de elefant îngheþate” convenþionalã ºi extensie distalã prin TEVAR la pacienþii cu 
afectare distalã, pentru repararea totalã a aortei toracice.

 TEVAR = reparare endovascularã a aortei toracice

Figura 10. Ilustrarea tehnicii de by-pass al inimii stângi pentru înlocuirea aorticã toracicã ºi toraco-abdominalã,
flux de intrare în venele pulmonare stângi ºi retur arterial prin orice segment din aval
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Figura 11. Ilustrarea tehnicii by-pass-ului inimii stângi pentru înlocuirea aortei toracice ºi
toraco-abdominale demonstrând perfuzia visceralã selectivã precum ºi perfuzia bilateralã

de ser fiziologic rece la nivelul rinichilor

5. Sindroame aortice toracice acute

5.1 Definiþie ºi clasificare

Sindroamele aortice acute sunt definite ca situaþii de 
urgenþã cu caracteristici clinice similare. Ele apar atunci 
când o rupturã sau un ulcer permit sângelui sã penetreze 
din lumenul aortic în medie sau atunci când o rupturã 

a vasa vasorum duce la o sângerare în tunica medie. Fi-
gura 12 cuprinde clasificãrile Stanford ºi DeBakey pentru 
disecþia de aortã. În acest ghid referirile se fac la clasifi-
carea Stanford, dacã nu este specificat altceva. Cele mai 
frecvente caracteristici ale sindroamelor aortice acute 
sunt prezentate în Figura 13. Disecþia acutã de aortã (14 
zile) este diferenþiatã de cea subacutã (15-90 zile) ºi de 
cea cronicã (>90 zile). 
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Figura 12. Clasificarea disecþiei de aortã în funcþie de localizare.
Reprezentare schematicã a disecþiei de aortã, subdivizatã în tipurile DeBakey I, II ºi III.

Sunt de asemenea reprezentate clasele Stanford A ºi B. Tipul III este diferenþiat în subtipurile III A pânã la III C
(subtipul depinde de gradul de implicare toracicã sau abdominalã, dupã Reul et al.)

Figura 13. Clasificarea sindroamelor aortice acute

Clasa 1: Disecþie clasicã de aortã cu lumen fals ºi adevãrat cu sau fãrã comunicare între cele douã lumene
Clasa 2: Hematom intramural
Clasa 3: Disecþie de aortã subtilã sau discretã cu bombarea peretelui aortic
Clasa 4: Ulcerarea unei plãci aortice dupã ruptura plãcii
Clasa 5: Disecþie aorticã iatrogenã sau traumaticã, ilustratã printr-un cateter care induce separarea intimei
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5.2 Disecþia acutã de aortã

Disecþia aorticã este definitã ca o clivare a stratului mediu 
al aortei datoratã sângerãrii intramurale, ce duce la o se-
parare a pereþilor aortici ºi formarea consecutivã a unui 

lumen fals ºi a unui lumen adevãrat, cu sau fãrã comuni-
care. Aceastã clasificare þine cont mai mult de extinderea 
disecþiei decât de localizarea porþii de intrare. Prezentarea 
clinicã este cuprinsã în Tabelul 4.

Tabelul 4 Principalele prezentãri clinice ºi complicaþii ale pacienþilor cu disecþie acutã de aortã

Tipul A Tipul B

Durere toracicã 80% 70%

Durere dorsalã 40% 70%

Debutul brusc al durerii 85% 85%

Durere migratorie <15% 20%

Regurgitare aorticã 40-75% N/A

Tamponadã cardiacã <20% N/A

Ischemie miocardicã sau infarct 10-15% 10%

Insuficienþã cardiacã <10% <5%

Pleurezie 15% 20%

Sincopã 15% <5%

Deficit neurologic major (comã/AVC) <10% <5%

Injurie medularã <1% N/R

Ischemie mezentericã <5% N/R

Insuficienþã renalã acutã <20% 10%

Ischemie de membru inferior <10% <10%

N/R = neraportatã; N/A = nu se aplicã. Procentajele sunt aproximate

În caz de suspiciune a unui sindrom aortic acut, testele de 
laborator necesare sunt redate în Tabelul 5. Scopul princi-
pal al imagisticii în disecþia acutã de aortã este evaluarea 
completã a întregii aorte, aºa cum este cuprins în Tabelul 
6. CT, IRM ºi ETE sunt toate de încredere pentru confir-
marea sau excluderea diagnosticului de disecþie acutã de 
aortã (Tabelul 7). CT ºi IRM sunt superioare ETE pentru 
evaluarea extensiei disecþiei de aortã ºi a implicãrii ramu-

rilor, ca ºi pentru diagnosticul hematomului intramural, 
ulcerului aortic penetrant ºi a leziunilor aortice traumati-
ce. La rândul sãu, ETE este superioarã pentru a evidenþia 
fluxul la nivelul rupturilor utilizând tehnica Doppler ºi 
pentru a identifica localizarea rupturilor. ETE este foarte 
importantã pentru evaluarea pacienþiilor foarte instabili ºi 
poate fi utilizatã pentru a monitoriza modificãrile intraope-
ratorii ºi în terapia intensivã postoperatorie. 

Tabelul 5 Teste de laborator necesare la pacienþii cu disecþie acutã de aortã

Teste de laborator Pentru a depista semnele de:

Numãrãtoarea hematiilor Hemoragie, anemie

Numãrãtoarea leucocitelor Infecþie, inflamaþie (SRIS)

Proteina C-reactivã Rãspunsul inflamator

ProCalcitonina Diagnostic diferenþial între sepsis ºi SIRS

Creatin-kinaza Injuria de reperfuzie, rabdomioliza

Troponina I sau T Ischemia miocardicã, infarctul miocardic

D-dimeri Disecþia aorticã, embolia pulmonarã, tromboza

Creatinina Insuficienþa renalã (preexistentã sau în dezvoltare)

Aspartat transaminaza/ alanin aminotransferaza Ischemia hepaticã, boala hepaticã

Lactat Ischemia mezentericã, dezechilibre metabolice

Glicemia Diabet zaharat

Oximetrii sanguine Dezechilibre metabolice, oxigenarea

SRIS = sindromul de rãspuns inflamator sistemic
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Tabelul 6 Informaþii oferite de metodele imagistice necesare în disecþia acutã de aortã

Disecþia de aortã

Vizualizarea faldului intimal

Extensia bolii în funcþie de segmentaþia aorticã anatomicã

Identificarea lumenului fals ºi a celui adevãrat (dacã existã)

Localizarea porþilor de intrare ºi ieºire (dacã existã)

Identificarea disecþiei de aortã anterogradã/retrogradã

Identificarea, gradarea ºi mecanismul regurgitãrii valvulare aortice

Implicarea ramurilor aortice 

Detecþia hipoperfuziei (flux încetinit sau oprit)

Detectarea ischemiei de organ (cerebrale, miocardice, intestinale, renale, etc.)

Detectarea colecþiilor pericardice ºi gradarea severitãþii lor

Detectarea ºi extinderea revãrsatului pleural

Detectarea hemoragiilor peri-aortice

Semne de hemoragie mediastinalã

Hematomul intramural

Localizarea ºi extinderea îngroºãrii peretelui aortic

Coexistenþa bolii ateromatoase (deplasarea calciului)

Prezenþa rupturilor intimale

Ulcerul aortic penetrant

Localizarea leziunii (lungime ºi adâncime)

Coexistenþa hematomului intramural

Implicarea þesutului peri-aortic ºi prezenþa hemoragiei

Grosimea peretelui rezidual

În toate cazurile

Coexistenþa altor leziuni aortice: anevrisme, plãci, semne de boalã inflamatorie etc.

Tabelul 7 Valoarea diagnosticã a diferitelor modalitãþi imagistice în sindroamele aortice acute

Leziunea ETT ETE CT IRM

Disecþia aortei ascendente ++ +++ +++ +++

Disecþia arcului aortic + + +++ +++

Disecþia aortei descendente + +++ +++ +++

Dimensiunea ++ +++ +++ +++

Tromb mural + +++ +++ +++

Hematom intramural + +++ ++ +++

Ulcer aortic penetrant ++ ++ +++ +++

Implicarea ramurilor aortice +a (+) +++ +++

+++ = excelentã; ++ = moderatã; + = slabã; (+) = slabã ºi inconstantã; CT = tomografie computerizatã; ETE = ecocardiografie transesofagianã; ETT = eco-
car diografie transtoracicã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã.
a Poate fi îmbunãtãþitã atunci când este combinatã cu ecografia vascularã (carotidianã, subclavicularã, vertebralã, celiacã, mezentericã ºi renalã).
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Investigaþiile diagnostice pentru disecþia de aortã sunt 
înalt dependente de riscul a priori de boalã (Tabelul 8). 
Prezenþa a 0, 1, 2 sau 3 grupuri de informaþie este asociatã 
cu creºterea probabilitãþii pre-test, care ar trebui luatã în 

considerare în abordarea diagnosticã a tuturor sindroa-
melor aortice acute, aºa cum este ilustrat în diagramã 
(Figura 14).

Recomandãri privitoare la diagnosticul sindromului aortic acut 

Clasãa Nivelb

Istoric ºi evaluare clinicã

La toþi pacienþii cu sindrom aortic acut suspectat, este recomandatã evaluarea probabilitãþii pre-test, în funcþie 
de condiþia, simptomele ºi caracteristicile clinice ale pacientului. I B

Teste de laborator

În caz de suspiciune de sindrom aortic acut, interpretarea biomarkerilor ar trebui întotdeauna sã þinã cont de 
probabilitatea clinicã pre-test. IIa C

În cazuri cu probabilitate clinicã micã de sindrom aortic acut, D-dimerii negativi ar trebui consideraþi ca ºi o 
infirmare a diagnosticului. IIa B

În cazuri cu probabilitate clinicã intermediarã de sindrom aortic acut cu un test D-dimeri pozitiv, ar trebui luate 
în considerare teste imagistice suplimentare. IIa B

La pacienþii cu probabilitate mare (scor de risc 2 sau 3) de disecþie de aortã, testarea D-dimerilor nu este 
recomandatã. III C

Imagistica

ETT este recomandatã ca investigaþie imagisticã iniþialã. I C

La pacienþii instabilic cu suspiciune de sindrom aortic acut, sunt recomandate urmãtoarele modalitãþi imagistice 
în funcþie de disponibilitatea ºi expertiza localã:

ETE I C

CT I C

La pacienþii stabili cu suspiciune de sindrom aortic acut, sunt recomandate urmãtoarele modalitãþi imagistice 
(sau ar trebui luate în considerare) în funcþie de disponibilitatea ºi expertiza localã:

CT I C

IRM I C

ETE IIa C

În caz de imagisticã iniþialã negativã cu persistenþa suspiciunii de sindrom aortic acut, este recomandatã repeta-
rea metodelor imagistice (CT sau IRM). I C

Radiografia toracicã poate fi consideratã în cazurile cu probabilitate micã de sindrom aortic acut. IIb C

În cazurile de disecþie de aortã de tip B necomplicatã tratatã medicamentos, se recomandã repetarea metode-
lor imagistice (CT sau IRM)d în primele zile. I C

CT = computer-tomografie; ETE = ecocardiografie transesofagianã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c Instabil înseamnã cu durere severã, tahicardie, tahipnee, hipotensiune, cianozã ºi/sau ºoc.
d Preferabil IRM la pacienþi tineri, pentru a limita expunerea la radiaþii.

Tabelul 8 Date clinice utile în evaluarea probabilitãþii a priori de sindrom aortic acut

Afecþiuni la risc înalt Criterii de risc înalt ale durerii Caracteristici de risc înalt
ale examenului fizic

  Sindrom Marfan (sau altã boalã de þesut 
conjunctiv)

  Istoric familial de boalã aorticã
  Boalã valvularã aorticã cunoscutã
  Anevrism aortic toracic cunoscut
  Manipulare aorticã anterioarã (inclusiv 

chirurgia cardiacã)

  Durere toracicã, dorsalã sau 
abdominalã caracterizatã astfel:

 - debut brusc
 - intensitate mare
 - sfâºietoare

  Dovezi de deficit de perfuzie:
 - deficit de puls
 - diferenþã de tensiune 

sistolicã
 - deficit neurologic focal 

(asociat cu durerea)
  Suflu diastolic aortic (nou ºi asociat 

durerii)
  Hipotensiune sau ºoc

Tabel modificat dupã Rogers AM et al Circulation 2011;123:2213-8.
Scorul de risc variazã între 0-3 potrivit numãrului de categorii pozitive (1 punct pe coloanã).
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Figura 14. Algoritm diagnostic pentru adoptarea deciziilor clinice,
bazat pe sensibilitatea pre-test pentru sindromul aortic acut

Recomandãri de tratament în disecþia acutã de aortã

Clasãa Nivelb

La toþi pacienþii cu disecþie de aortã este recomandatã terapia medicalã incluzând antialgice ºi hipotensoare. I C

La pacienþii cu disecþie de aortã tip A este recomandatã chirurgia de urgenþã. I B

La pacienþii cu disecþie acutã de aortã tip A ºi hipoperfuzie de organ, ar trebui consideratã o abordare hibridã 
(ex. înlocuirea aortei ascendente ºi/sau arcului aortic asociatã cu orice procedurã percutanã aorticã sau a 
ramurilor aortice).

IIa B

În disecþia de aortã tip B necomplicatã, ar trebui întotdeauna recomandatã terapia medicalã. I C

În disecþia de aortã tip B necomplicatã ar trebui consideratã TEVAR. IIa B

În disecþa de aortã tip B complicatã, TEVAR este recomandatã. I C

În disecþia de aortã tip B complicatã, chirurgia ar putea fi consideratã. IIb C

TEVAR = repararea endovascularã a aortei toracice
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã

5.3 Hematomul intramural

Hematomul intramural aortic este o entitate din categoria 
sindroamelor aortice acute. Se dezvoltã un hematom în 
media peretelui aortic, în absenþa unui lumen fals sau a 

unei rupturi intimale. CT ºi IRM sunt tehnicile de elecþie 
pentru diagnosticul ºi clasificarea hematomului intramu-
ral. Predictorii complicaþiilor hematomului intramural în 
faza acutã sunt descriºi în Tabelul 9.
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Tabelul 9. Predictorii complicaþiilor hematomului intramural

Durere persistentã ºi recurentã în pofida tratamentului medicamentos agresiv 

Dificultatea de a controla tensiunea arterialã 

Implicarea aortei ascendente

Diametrul aortic maxim 50 mm

Grosimea progresivã maximã a peretelui aortic ( >11 mm)

Diametrul aortic în creºtere

Colecþie pleuralã recurentã

Ulcer penetrant sau proiecþie ulcer-like secundarã disecþiilor localizate în segmental implicat

Detectarea ischemiei de organ (creier, miocard, intestin, rinichi etc.)

Recomandãri privind diagnosticul a hematomului intramural 

Clasãa Nivelb

La toþi pacienþii cu HIM se recomandã terapia medicamentoasã de ameliorare a durerii ºi control al tensiunii 
arteriale. I C

În cazul HIM de tip A se recomandã intervenþia chirurgicalã de urgenþã. I C

În cazul HIM de tip B este recomandatã terapia medicalã iniþialã, sub supraveghere atentã. I C

In cazul HIM de tip B necomplicatc se indicã examinãri imagistice (CT sau IRM) repetate. I C

In cazul HIM de tip B complicatc ar trebui luatã în considerare TEVAR. IIa C

In cazul HIM de tip B complicatc se poate lua în considerare intervenþia chirurgicalã. IIb C

CT = tomografie computerizatã; HIM = hematom intramural; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; TEVAR = repararea aortei toracice prin abord 
endovascular
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã
c Hematom intramural complicat/necomplicat înseamnã absenþa sau prezenþa durerii recurente, expansiunii hematomului intramural, hematom pe-
riaortic, disecþie intimalã 

5.4 Ulcerul aortic penetrant

Ulcerul aortic penetrant este definit ca o ulceraþie a unei 
plãci aortice aterosclerotice care penetreazã lamina elasti-
cã internã pânã în medie. Cea mai frecventã localizare a 

ulcerului aortic penetrant este porþiunea mijlocie ºi infe-
ri oarã a aortei descendente toracice. Propagarea proce-
sului ulcerativ poate conduce la hematom intramural, 
pseudo anevrism sau chiar la rupturã aorticã sau disecþie 
acutã de aortã.

Recomandãri prinvind managementul ulcerului aortic penetrant 

Clasãa Nivelb

La toþi pacienþii cu ulcer aortic penetrant se recomandã terapia medicalã de ameliorare a durerii ºi control al 
tensiunii arteriale. I C

In UAP de tip A, intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã în considerare. IIa C

In UAP de tip B, se recomandã iniþial terapie medicalã sub supraveghere strictã. I C

In UAP de tip B necomplicat, se indicã CT sau IRM repetitive I C

In UAP de tip B complicat, ar trebui luatã în considerare intervenþia endovascularã (TEVAR). IIa C

In UAP de tip B complicat, intervenþia chirurgicalã poate fi luatã în considerare. IIb C

CT = tomografie computerizatã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; TEVAR = repararea aortei toracice prin abord endovascular; UAP = ulcer 
aortic penetrant
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã

5.5 Pseudoanevrismul aortic

Pseudoanevrismul aortic (fals anevrism) este definit ca o 
dilatare a aortei datoratã întreruperii straturilor peretelui, 
care este limitatã doar de þesutul conjunctiv periaortic. 
Când presiunea din pseudoanevrism depãºeºte presiu-
nea maximã toleratã de þesutul conjunctiv se produce o 
rupturã fatalã. Dacã este fezabil, independent de dimen-
siuni, sunt indicate intervenþii percutane sau chirurgicale 
deschise.

5.6 Ruptura (acoperitã) a anevrismului aortic

Ruptura acoperitã a anevrismului aortic ar trebui suspec-
tatã la toþi pacienþii care se prezintã cu durere acutã, la 
care imagistica deceleazã un anevrism aortic cu integrita-
tea pereþilor pãstratã. Ruptura acoperitã a unui anevrism 
de aortã toracicã necesitã tratament de urgenþã datoritã 
mortalitãþii înalte ce apare odatã ce s-a produs ruptura 
completã.
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Recomandãri pentru ruptura (acoperitã) a anevrismului de aortã toracicã

Clasãa Nivelb

La pacienþii suspectaþi de rupturã a anevrismului de aortã toracicã se recomandã angio-CT de urgenþã pentru 
confirmarea diagnosticului. I C

La pacienþii cu rupturã acutã acoperitã a anevrismului de aortã toracicã este recomandatã intervenþia 
chirurgicalã de urgenþã. I C

Dacã anatomia este favorabilã ºi existã experienþã, repararea endovascularã (TEVAR) ar trebui sã fie preferatã 
intervenþiei chirurgicale clasice. I C

CT = tomografie computerizatã; TEVAR = repararea aortei toracice prin abord endovascular
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

5.7 Lezarea aorticã traumaticã

Lezarea aorticã traumaticã prin contuzie se produce cel 
mai adesea datoritã decelerãrii bruºte ce rezultã din co-
liziunile frontale sau laterale din accidentele rutiere de 

mare vitezã sau ca urmare a cãderii de la înãlþime mare. A 
fost propusã o clasificare a lezãrii aortice traumatice: tipul 
I (rupturã intimalã), tipul II (hematom intramural), tipul III 
(pseudoanevrism) ºi tipul IV (rupturã).

Recomandãri în lezarea aorticã traumaticã

Clasãa Nivelb

Dacã existã suspiciunea de lezare aorticã traumaticã, se recomandã CT. I C

Dacã CT nu este disponibilã, ar trebui luatã în considerare ETE. IIa C

În caz de lezare aorticã traumaticã cu anatomie favorabilã ce necesitã intervenþie, TEVAR ar trebui sã fie 
preferatã faþã de chirurgie. IIa C

CT = tomografie computerizatã; ETE = ecocardiografie transesofagianã; TEVAR = repararea aortei toracice prin abord endovascular
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã. 

5.8 Disecþia aorticã iatrogenã

Disecþia aorticã iatrogenã poate fi produsã în intervenþiile 
coronariere percutane, în chirurgia cardiacã, ca o com-
plicaþie a tratamentelor endovasculare, la folosirea balo-
nulul de contrapulsaþie intra-aortic, ºi, mai recent, în tim-
pul implantãrii de valvã aorticã transcateter. De obicei, 
diagnosticul disecþiei de aortã iatrogenã este evident 
în timpul angiografiei, fiind caracterizat prin stagnarea 
substanþei de contrast la nivelul rãdãcinii aortice ºi a aortei 
ascendente. Dacã este necesar, extensia procesului poate 
fi investigatã suplimentar cu ETE sau CT.

6. Anevrismele aortice
Anevrismul aortic este a doua cea mai frecventã pato-
logie aorticã dupã aterosclerozã. În cadrul acestui ghid, 
managementul anevrismului aortic pune accentul pe le-
ziune, fiind distinct pentru anevrismul de aortã toracicã ºi 
pentru anevrismul de aortã abdominalã. 

Recomandãri pentru pacienþii cu anevrism aortic

Clasãa Nivelb

Când este identificat un anevrism aortic la orice nivel, este recomandatã o evaluare a întregii aorte ºi a valvei 
aortice, atât iniþial cât ºi pe timpul urmãririi. I C

În cazul unui anevrism de aortã abdominalã, ar trebui luatã în considerare efectuarea ultrasonografiei pentru 
screening-ul bolii arteriale periferice ºi anevrismelor periferice. IIa C

Pacienþii cu anevrism aortic sunt expuºi unui risc crescut de boalã cardiovascularã: ar trebui luate în considera-
re principiile generale de prevenþie cardiovascularã. IIa C

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã. 

6.1 Anevrismele aortei toracice 

Anevrismele aortei toracice se pot localiza oriunde la nive-
lul aortei, dar în mod tipic afecteazã porþiunea ascendentã. 
Cea mai frecventã etiologie este cea degenerativã. Paci-
enþii cu anevrisme de aortã toracicã sunt de cele mai mul-

te ori asimptomatici, fiind diagnosticaþi prin metode ima-
gistice efectuate pentru ale motive sau în scop de scree-
ning. Utilitatea screening-ului la pacienþii cu risc înalt este 
recunoscutã în sindromul Marfan. Poate fi de asemenea 
luatã în considerare la rudele de gradul I ale pacienþilor 
cu bicuspidie valvularã aorticã. Anevrismele de aortã 
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toracicã sunt mai puþin frecvent evidenþiate prin semne 
clinice (durere toracicã, suflu valvular aortic, compresie) 
sau prin complicaþii. Dimensiunea anevrismului aortic 
reprezintã un factor cheie în decizia terapeuticã. Riscul de 

disecþie sau rupturã creºte brusc atunci când diametrul 
aortic depãºeºte 60 mm pentru aorta ascendentã ºi 70 
mm pentru aorta descendentã. Prezenþa altor factori de 
risc poate contribui la decizia unei intervenþii mai precoce.

Recomandãri privind managementul anevrismului de aortã toracicã

Clasãa Nivelb

Intervenþia chirurgicalã este indicatã la pacienþii cu anevrism de rãdãcinã aorticã cu diametruc 50 mm, la 
pacienþii cu sindrom Marfan. I C

Intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã în considerare la pacienþii care au anevrism de rãdãcinã aorticã, cu 
diametrul maxim al aortei ascendente:
 45 mm pentru pacienþii cu sindrom Marfan ºi factori de riscd

 50 mm la pacientii cu valvã aorticã bicuspidã ºi factori de risce,f

 55 mm pentru alþi pacienþi fãrã elastopatiig,h

IIa C

Praguri mai mici pentru intervenþie pot fi luate în considerare în funcþie de suprafaþa corporalã la pacienþii 
de staturã micã sau în caz de progresie rapidã, regurgitare valvularã aorticã, sarcinã programatã ºi preferinþa 
pacientului.

IIb C

Intervenþiile în anevrismele arcului aortic

Intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã în considerare la pacienþii care au anevrism izolat de arc aortic cu un 
diametru maxim 55 mm. IIa C

Repararea arcului aortic poate fi luatã în considerare la pacienþii cu anevrism de arc aortic care au deja indicaþie 
chirurgicalã pentru un anevrism adiacent localizat pe aorta ascendentã sau descendentã. IIb C

Intervenþiile în anevrismele de aortã descendentã

TEVAR ar trebui luatã în considerare în locul chirurgiei, când anatomia este potrivitã. IIa C

TEVAR ar trebui luatã în considerare la pacienþii care au un anevrism de aortã descendentã cu un diametru 
maxim 55 mm. IIa C

Când TEVAR nu este tehnic posibilã, intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã în considerare la pacienþii care au 
un anevrism de aortã descendentã cu un diametru maxim 60 mm IIa C

Când intervenþia este indicatã, în caz de sindrom Marfan sau alte elastopatii, intervenþia chirurgicalã ar trebui 
indicatã în locul TEVAR. IIa C

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
c Deciziile trebuie sã þinã de asemenea cont de forma diferitelor segmente alte aortei. Praguri mai joase pot fi folosite pentru a combina intervenþia 
chirurgicalã pe aorta ascendentã la pacienþii care au indicaþie chirurgicalã pentru patologia valvei aortice. 
d Istoric familial de disecþie de aortã ºi/sau o creºtere >3 mm/an a diametrului aortic (la mãsurãtori repetate folosind aceeaºi tehnicã imagisticã, la acelaºi 
nivel al aortei ºi confirmate printr-o altã tehnicã), regurgitare aorticã sau mitralã severã, dorinþa unei sarcini.
e Coarctaþie de aortã, hipertensiune arterialã sistemicã, istoric familial de disecþie sau o creºtere >3 mm/an a diametrului aortic (la mãsurãtori repetate 
folosind aceeaºi tehnicã imagisticã, la acelaºi nivel al aortei ºi confirmate printr-o altã tehnicã).
f În funcþie de comorbiditãþil în cazul vârstnicilor.
g Vezi textul în Secþiunea 8
h La pacienþii cu sindrom Loeys-Dietz sau sindrom Ehlers-Danlos vascular tipul IV, pot fi luate în considerare praguri mai scãzute, posibil chiar mai joase 
decât în sindromul Marfan. Nu existã date care sã ofere cifre ºi o abordare sensibilã de la caz la caz este singura opþiune.
TEVAR = repararea aortei toracice prin abord endovascular.

6.2 Anevrismul aortic abdominal (AAA)

Anevrismul aortic abdominal, aproape exclusiv infrarenal, 
este de obicei definit ca un diametru al aortei 30 mm. 
Etiologia principalã a acestei boli este cea degenerativã. 
Vârsta, sexul masculin, istoricul personal de boalã cardio-
vascularã ateroscleroticã, fumatul ºi hipertensiunea arte-
rialã sunt factori asociaþi cu prezenþa anevrismelor de 
aortã abdominalã. Istoricul familial de AAA este un pre-
dictor puternic pentru prevalenþa AAA: riscul creºte expo-
nenþial cu numãrul de rude afectate. Înainte de prezen-
tarea cataclismicã prin rupturã, AAA este în cele mai 
multe cazuri silenþios. Cel mai frecvent mod de a detecta 
un AAA este incidental. Evaluarea preoperatorie a ane-

vrismelor de aortã abdominalã include mãsurarea diame-
trului maxim perpendicular ºi stabilirea relaþiei cu artere-
le renale (Figura 15). Boala coronarianã ischemicã este 
principala cauzã de mortalitate precoce dupã chirurgia 
pentru un AAA. Repararea deschisã a AAA este asociatã 
cu un risc înalt (>5%) de complicaþii cardiovasculare peri-
operatorii. Repararea endovascularã a AAA are un risc 
mai redus (1-5%) comparativ cu chirurgia deschisã. Stra-
tificarea preoperatorie a riscului înaintea reparãrii AAA 
depinde de riscul procedural (ex. reparare deschisã sau 
endovascularã) ºi de factori de risc clinici, dependenþi de 
pacient. Mai multe detalii despre algoritmi de stratificare 
a riscului pot fi gãsite în Ghidurile ESC recent actualizate.
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Recomandãri pentru screening-ul anevrismului de aortã abdominalã (AAA)

Clasãa Nivelb

Screening populaþional ecografic pentru AAA

Este recomandat la toþi bãrbaþii peste 65 ani. I A

Poate fi luat în considerare la femeile peste 65 ani cu istoric de fumat actual/în antecedente. IIb C

Nu se recomandã la femeile nefumãtoare fãrã istoric familial. III C

Screeningul ecografic þintit pentru AAA ar trebui luat în considerare la rudele de gradul I ale pacienþilor cu 
AAA. IIa B

Screeningul oportunistic pentru AAA în timpul ETT

Ar trebui luat în considerare la toþi bãrbaþii cu vârsta peste 65 ani. IIa B

Poate fi luat în considerare la femeile peste 65 ani cu istoric de fumat actual/în antecedente. IIb C

AAA = anevrismul aortei abdominale, ETT = ecocardiografie transtoracicã
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

Figura 15. Evaluarea prin tomografie computerizatã a anevrismului de aortã

(A) Reconstrucþie volumetricã 3D ce permite analiza calitativã a dimensiunilor anevrismului ºi a relaþiei cu ramurile laterale. Se vizualizeazã zonele de 
kinking ºi cu tortuozitãþi, fiind util pentru planificarea procedurile terapeutice intervenþionale.

(B) Staþiile de lucru 3D moderne cu software dedicat pentru analiza vascularã sunt recomandate ºi permit generarea unei mediane de-a lungul 
vaselor totuoase sau cu kinking.

(C) Secþiune transversalã axialã cu cîteva metode acceptate pentru mãsurarea diametrelor anevrismului: (a) diametru anteroposterior; (b) diametru 
transvers; (c) diametru maxim în ax scurt (ax major); (d) diametru minim în ax scurt (ax minor). 

 În orice caz, mãsurarea diametrului maxim al anevrismului ar trebui fãcutã perpendicular pe mediana vasului (D), mai degrabã decât în secþiunile 
transversale axiale (mai ales în cazul anevrismelor cu tortuozitãþi) pentru a evita supraestimarea diametrului maxim, aºa cum se exemplificã în 
imaginea (C). În acest exemplu, diametrul maxim în secþiune transversalã axialã (c din C) este 64,2 mm, în timp ce diametrul maxim real este de 
60,5 mm (c din D). Pentru anevrismele parþial trombozate, este important sã se mãsoare pânã la conturul extern al anevrismului (C ºi D).

(E) Reconstrucþii multiplanare sunt generate în mod automat prin detectarea medianei ºi în acest fel se obþin mãsurãtori automate ale diametrului 
la orice nivel.
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Recomandãri pentru managementul pacienþilor asimptomatici cu ectazie de aortã sau anevrism al aortei abdomi-
nale

Clasãa Nivelb

La pacienþii cu diametrul aortei abdominale între 25-29 mm, o nouã examinare ecograficã ar trebui 
consideratã dupã 4 ani. IIa B

Supravegherea este indicatã ºi sigurã la pacienþii cu AAA cu diametrul maxim <55 mm ºi cu o creºtere 
încetinitã (<10 mm/an)c. I A

La pacienþii cu AAA mici (30-55 mm), ar trebui considerat urmãtorul interval pentru reevaluarec:
La fiecare 3 ani pentru AAA cu diametrul între 30-39 mm.
La fiecare 2 ani pentru AAA cu diametrul între 40-44 mm.
Anual pentru AAA cu diametrul >45 mmd.

IIa B

Este recomandatã renunþarea la fumat pentru a încetini creºterea AAA. I B

Pentru a reduce complicaþiile la pacienþii cu AAA de mici dimensiuni, folosirea statinelor ºi IECA ar putea fi luatã 
în considerare. IIb B

Repararea AAA este indicatã dacã:
Diametrul depãºeºte 55 mme.
Viteza de creºtere depãºeºte 10 mm/an.

I B

Dacã un anevrism mare este anatomic potrivit pentru EVAR, atunci sunt recomandate fie chirurgia, fie 
intervenþia endovascularã la pacienþi cu risc chirurgical acceptabil. I A

Dacã un anevrism mare nu este anatomic potrivit pentru EVAR, atunci se recomandã intervenþia chirurgicalã. I C

La pacienþii cu AAA asimptomatici care nu sunt eligibili pentru intervenþia deschisã, EVAR împreunã cu trata-
mentul medicamentos optimal pot fi luate în consideraref. IIb B

AAA = anevrism al aortei abdominale; EVAR = reparare aorticã endovascularã; IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Cu <1% risc de rupturã între douã evaluãri imagistice pentru AAA.
d Acest interval poate fi scurtat la femei sau în cazul creºterii rapide faþã de o evaluare anterioarã.
e Ar trebui luate decizii particulare de corecþie a anevrismului aortic în funcþie de sexul pacientului. Pentru aceeaºi dimensiune, anevrismul aortei abdo-
minale la femei este de 4 ori mai predispus spre rupturã în timpul urmãririii, aºa cã repararea aortei poate fi luatã în calcul la un prag mai mic de 50 mm. 
Speranþa de viaþã a pacientului trebuie, de asemenea, luatã în calcul înainte de decizia privind intervenþia pentru AAA.
f Deoarece are loc o îmbunãtãþire doar a mortalitãþii legate de AAA ºi nu a mortalitãþii generale, trebuie luatã în considerare decizia informatã a pacien-
tului înainte de intervenþie. 

Recomandãri pentru managementul pacienþilor cu anevrism aortic abdominal (AAA) simptomatic

Clasãa Nivelb

La pacienþii cu suspiciune de AAA rupt, se recomandã efectuarea imediatã a ecografiei abdominale sau CT. I C

În cazul rupturii AAA, se indicã repararea de urgenþã a acestuia. I C

În cazul AAA simptomatic dar fãrã rupturã, se indicã repararea acestuia în semi-urgenþã. I C

În cazul AAA simptomatic, fezabil pentru EVAR, se recomandã fie intervenþia chirurgicalã, fie repararea aorticã 
endovascularãc. I A

AAA = anevrism al aortei abdominale; CT = tomografie computerizatã; EVAR = reparare aorticã endovascularã
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
c În funcþie de experienþa echipei intervenþionale ºi de nivelul de risc al pacientului.

7. Boli genetice ce afecteazã aorta
Acestea sunt împãrþite în douã categorii: sindromice ºi 
non-sindromice, ambele categorii cu transmitere în princi-
pal autosomal dominantã. În ultimul deceniu au fost des-
coperite defecte genetice care stau la baza afecþiunilor 
din ambele categorii, ducând la constituirea grupurilor 
mo leculare omogene de anevrisme ºi disecþii aortice 
to racice (ADAT). Cercetãri clinice ºi imagistice extensive 
au descoperit implicarea nu doar a aortei toracice, ci o 
im plicare mai largã a vascularizaþiei arteriale. Se observã 
o largã variabilitate clinicã în familiile ce poartã aceeaºi 
genã mutantã, precum ºi prezenþa penetranþei incomple-
te (“salt peste o generaþie”). Ambele categorii, precum ºi 
en titãþile cromozomiale ºi moleculare, moºtenite sau nu, 
de boli ce afecteazã aorta prezintã necrozã chisticã a me-
diei, ceea ce exclude folosirea examenului histopatologic 
pentru stabilirea unui diagnostic precis.

7.1 Boli cromozomiale ºi dobândite care 
afecteazã aorta toracicã 

7.1.1 Sindromul Turner

Sindromul Turner este cauzat de o monosomie completã 
sau parþialã a cromozomului X. Femeile afectate prezintã 
staturã scundã, defecte cardiace congenitale variate, 
anomalii aortice, alterãri metabolice ºi hormonale care 
duc la obezitate, toleranþã alteratã la glucozã, hiperlipide-
mie ºi insuficienþã ovarianã. Hipertensiunea ºi întârzie-
rea pulsului brahiofemural se datoreazã coarctaþiei de 
aortã prezentã la 12% din cazuri. Bicuspidia aorticã este 
prezentã la 30% dintre paciente. Anomalii ale anatomiei 
cardio vasculare se identificã în 75% din cazuri. Manage-
mentul femeilor adulte cu sindrom Turner asociazã ima-
gistica (ETT ºi IRM toracicã) cu evaluarea riscului cardio-
vascular. Urmãrirea se face în funcþie de categoriile de risc 
(absenþa sau prezenþa factorilor vasculari standard de risc 
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cardiovascular) cu ETT la fiecare 3-5 ani pentru cazurile cu 
risc scãzut, cu IRM toracicã la 3-5 ani pentru cele cu risc 
moderat ºi prin consult cardiologic ºi IRM toracicã la 1-2 
ani sau anual în cazurile cu risc crescut.

7.1.2 Sindromul Marfan

Sindromul Marfan este cea mai frecventã afecþiune moº-
tenitã a þesutului conjunctiv. Transmis dupã model auto-
somal dominant, sindromul Marfan este asociat cu mu-
taþia genei FBN1 care codificã fibrilina-1. Aceastã patolo-
gie a fost deja abordatã ºi managementul poate fi gãsit în 
Ghi dul ESC 2010 privind managementul bolilor congeni-
tale ale adultului.

7.1.3 Sindromul Ehlers-Danlos tip IV sau de tip vascular

Sindromul Ehlers-Danlos tip IV este o afecþiune rarã cu 
transmitere autosomal dominantã cauzatã de mutaþia 
genei COL3A1 care codificã tipul III de procolagen. Este 
afectat întreg sistemul vascular ºi cordul. Au fost raportate 
anevrisme fusiforme. Complicaþiile vasculare au tendinþa 
de a afecta vasele de sânge cu calibru mare sau mediu. 
Boala implicã frecvent aorta toracicã ºi abdominalã. Ima-
gistica non-invazivã este de preferat pentru evaluarea 
alterãrilor vasculare. Chirurgia este limitatã la complicaþiile 
potenþial fatale, datoritã fragilitãþii tisulare, tendinþei la he-
moragie ºi vindecãrii deficitare. Nu existã date pe baza 
cãrora sã se poatã stabili un diametru limitã la care sã se 
intervinã chirurgical în cazul anevrismelor de aortã tora-
cicã. Decizia trebuie luatã de la caz la caz în urma unei 
discuþii multidisciplinare.

7.1.4 Sindromul Loeys-Dietz

Descris pentru prima datã în 2005, sindromul Loeys-Dietz 
este o sindrom autosomal dominant de anevrism aortic 
ce combinã triada: artere tortuoase ºi anevrisme vascula-
re în tot arborele arterial, hipertelorism ºi luetã bifidã, pre-
cum ºi trãsãturi comune cu sindromul Marfan. Nu poate 
fi propus încã un diametru limitã care sã indice intervenþia 
chirurgicalã în cazul anevrismelor de aortã toracicã, fiind 
necesare cercetãri suplimentare.

7.1.5 Sindromul tortuozitãþii arteriale

Caracterizat prin tortuozitate, elongaþie, stenoze ºi ane-
vrisme la nivelul arterelor de calibru mare ºi mijlociu, 

sin  dromul arterelor tortuoase este o boalã autosomal 
rece sivã foarte rarã. Pot fi descoperite stenoze focale la 
ni velul aortei ºi arterelor pulmonare. Managementul paci-
enþilor implicã imagisticã vascularã a întregului corp, iar 
urmãrirea trebuie efectuatã dupã un model individual 
bazat pe rata de dilatare a diametrelor vasculare ºi pe is-
toricul familial.

7.1.6 Sindromul anevrisme-osteoartritã

Acesta este un nou sindrom autosomal dominant repre-
zentând un procent de aproximativ 2% din formele fa-
miliale de ADAT care combinã anormalitãþi articulare cu 
debut precoce ºi anevrisme ºi disecþii aortice. Este asociat 
cu mutaþii ale genei SMAD3 care codificã un efector in-
tracelular al semnalizãrii TGF-beta. Diagnosticul este bazat 
pe modificãrile clinice ºi pe identificarea mutaþiei genetice. 
Nu existã un consens actual în ceea ce priveºte manage-
mentul. Beta-blocantele pot fi benefice din moment ce 
existã modificãri aortice identice cu cele prezente în sin-
dromul Marfan ºi în sindromul Loeys-Dietz, pentru care 
acest tratament este eficient.

7.1.7 Anevrisme ºi disecþii aortice toracice non-sindromice 
familiale

Majoritatea pacienþilor cu ADAT nu au un sindrom ge-
netic cunoscut. La aceºti pacienþi agregarea familialã cu 
o rudã de gradul I afectatã este prezentã în pânã la 19% 
din cazuri. Aceste forme non-sindromice pot fi asociate 
cu bicuspidie aorticã ºi/sau canal arterial persistent ºi pot 
prezenta în mod tipic necrozã chisticã a mediei la exami-
narea histopatologicã. Anevrismele ºi disecþiile de aortã 
toracicã non-sindromice prezintã o transmitere autoso-
mal dominantã cu o mare variabilitate clinicã (mai ales la 
femei) ºi penetranþã scãzutã.

7.1.8 Genetica ºi ereditatea în anevrismul de aortã abdo-
minalã

Dezvoltarea anevrismelor de aortã abdominalã este în 
general puþin probabil într-o relaþie cu o mutaþie geneticã 
unicã. Sunt implicaþi multipli factori genetici. Dacã se 
identificã un anevrism de aortã abdominalã la un indi-
vid tânãr fãrã factori de risc evidenþi ºi fãrã sã existe alþi 
membri ai familiei afectaþi, ar trebui sã se efectueze scree-
ning-ul pentru o posibilã boalã arterialã extinsã, mai ales 
la nivelul aortei toracice.

Recomandãri pentru teste genetice în bolile aortei

Clasãa Nivelb

Se recomandã investigarea rudelor de gradul I (fraþi ºi pãrinþi) la indivizii cu anevrism/disecþie a aortei toracice 
pentru a identifica o formã familialã în care rudele au 50% ºanse sã fie purtãtoare ale mutaþiei/bolii familiale. I C

Dacã o formã familialã de anevrisme ºi disecþii aortice toracice este înalt suspicionatã, se recomandã consulta-
rea unui genetician pentru investigare familialã ºi teste genetice. I C

Variabilitatea vârstei de debut justificã screening-ul la fiecare 5 ani al rudelor “sãnãtoase” la risc, pânã când 
diagnosticul (clinic sau molecular) este confirmat sau infirmat. I C

În anevrismele ºi disecþiile de aortã toracicã non-sindromice familiale, screening-ul pentru un anevrism trebuie 
luat în considerare nu numai la nivelul aortei toracice, ci pentru întregul arbore arterial, inclusiv arterele cere-
brale.

IIa C

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
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7.2 Bolile aortei asociate cu bicuspidia 
valvularã aorticã

Problemele valvulare asociate valvelor aortice bicuspi-
de sunt discutate în Ghidul ESC 2012 privind manage-
mentul valvulopatiilor. Dilatarea aortei, definitã printr-un 
diametru >40 mm independent de suprafaþa corporalã 
sau >27,5 mm/m2 pentru persoanele de staturã micã, 
este frecvent asociatã bicuspidiei aortice. La pacienþii cu 
valvã aorticã bicuspidã tipul cuspã coronarã stângã – 
cuspã coronarã dreaptã (CCS-CCD), dilatarea aortei as-
cendente este comunã, dar de asemenea se întâlneºte ºi 
dilatarea rãdãcinii aortei. În tipul cuspã coronarã dreaptã- 

cuspã noncoronarã (CCD-CNC), rãdãcina aortei este rar 
afectatã, observându-se doar dilatarea aortei ascendente. 
Rata de dilatare a aortei este maximã la nivelul aortei tu-
bulare. Arcul aortic este rareori afectat. Numai tipul cuspã 
coronarã stângã – cuspã coronarã dreaptã (CCS-CCD) 
este asociat cu coarctaþia aortei. Dincolo de dilatarea aor-
tei ºi formarea de anevrisme, bicuspidia aorticã este un 
factor de risc pentru disecþie ºi rupturã. Ar putea fi luat 
în considerare screening-ul rudelor de gradul I. Indicaþia 
de chirurgie pentru dilatarea aorticã în bicuspidia aorticã 
este similarã cu alte cauze de dilatare aorticã, exceptând 
sindromul Marfan. Riscul de disecþie ºi rupturã creºte 
a brupt atunci când diametrul aortic depãºeºte 60 mm.

Recomandãri pentru managementul dilatãrii de rãdãcinã aorticã la pacienþii cu bicuspidie valvularã aorticã

Clasã a Nivelb

Pacienþii cunoscuþi cu bicuspidie aorticã trebuie sã efectueze o ecocardiografie transtoracicã pentru a evalua 
diametrul rãdãcinii aortice ºi a aortei ascendente. I C

IRM cardiacã sau CT sunt indicate la pacienþii cu bicuspidie aorticã când morfologia rãdãcinii aortice ºi a aortei 
ascendente nu poate fi descrisã cu acurateþe la ETT. I C

Sunt indicate mãsurãtori seriate ale rãdãcinii aortice ºi aortei ascendente la orice pacient cu bicuspidie aorticã, 
la un interval care depinde de diametrul aortei, creºterea în diametru ºi istoricul familial. I C

În cazul diametrului rãdãcinii aortice sau aortei ascendente >45 mm sau o creºtere >3 mm/an mãsuratã eco-
cardiografic, se indicã mãsurarea anualã a diametrului aortic. I C

În cazul diametrului aortic >50 mm sau o creºtere >3 mm/an mãsuratã ecocardiografic se indicã confirmarea 
dimensiunilor prin alte tehnici imagistice, precum CT sau IRM. I C

În cazul bicuspidiei aortice, se indicã intervenþia chirurgicalã pe aorta ascendentã în caz de:

Rãdãcinã aorticã sau aortã ascendentã cu diametru >55 mm I C

Rãdãcinã aorticã sau aortã ascendentã >50 mm în prezenþa altor factori de riscc I C

Rãdãcinã aorticã sau aortã ascendentã >45 mm când este programatã înlocuirea valvularã aorticã 
chirurgicalã. I C

Beta-blocantele pot fi luate în considerare la pacienþii cu bicuspidie aorticã ºi dilatare a rãdãcinii aortice
>40 mm. IIb C

Datoritã agregãrii familiale, ar trebui luat în considerare screening-ul rudelor de gradul I. IIa C

La pacienþii cu orice fel de elastopatie sau bicuspidie aorticã cu rãdãcinã aorticã dilatatã (>40 mm), exerciþiile 
izometrice cu încãrcãturã staticã mare (ridicarea de greutãþi) nu sunt indicate ºi ar trebui descurajate. III C

CT = tomografie computerizatã; ETT = ecocardiografie transtoracicã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
c Coarctaþie de aortã, hipertensiune sistemicã, istoric familial de disecþie sau creºtere în diametru a aortei >3 mm/an (la mãsurãri repetate, folosind aceeaºi 
tehnicã, mãsuratã la acelaºi nivel, comparatã ºi confirmatã cu alte tehnici imagistice)

7.3 Coarctaþia de aortã

Acest subiect a fost tratat pe larg în Ghidul ESC 2010 
privind managementul bolilor congenitale ale adultului. 

Recomandãri privind managementul pacienþilor cu coarctaþie de aortã

Clasãa Nivelb

Este indicatã intervenþia terapeuticã la toþi pacienþii cu o diferenþã a tensiunii arteriale mãsuratã non-invaziv 
de >20 mmHg între membrele superioare ºi cele inferioare, indiferent de simptome, dar în condiþiile prezenþei 
hipertensiunii arteriale la membrele superioare (>140/90 mmHg la adulþi), a unui rãspuns presor anormal în 
timpul efortului sau a hipertrofiei ventriculare stângi semnificative.

I C

Independent de gradientul de presiune, ar trebui luatã în considerare o intervenþie la pacienþii hipertensivi 
cu îngustare aorticã >50% raportatã la diametrul aortei la nivelul diafragmului (pe IRM, CT sau angiografie 
invazivã).

IIa C

Independent de gradientul de presiune ºi de prezenþa hipertensiunii, poate fi luatã în considerare o intervenþie 
la pacienþii cu îngustare aorticã >50% raportatã la diametrul aortei la nivelul diafragmului (pe IRM, CT sau 
angiografie invazivã).

IIb C

CT = tomografie computerizatã; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

Coarctaþia de aortã este localizatã de obicei la nivelul ari-
ei de inserþie a ductus arteriosus ºi apare rareori ectopic 
(aorta ascendentã, descendentã sau abdominalã).
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8. Leziuni aterosclerotice ale aortei

8.1 Boala aorticã tromboembolicã

Factorii de risc sunt similari cu cei pentru ateroscleroza 
altor paturi vasculare, incluzând vârsta, sexul, hipertensiu-
ne arterialã, diabetul zaharat, hipercolesterolemia, stilul de 
viaþã sedentar, fumatul ºi inflamaþia. Tromboembolii sunt 
de obicei mari ºi ocluzeazã în mod obiºnuit arterele medii 
spre mari, cauzând accident vascular cerebral, accident is-

chemic tranzitor, infarct renal ºi tromboembolism periferic. 
Embolii de cristale de colesterol tind sã ocluzeze arterele 
mici ºi arteriolele, pot cauza sindromul degetelor albas-
tre, insuficienþã renalã acutã sau agravarea insuficienþei 
renale preexistente ºi ischemie mezentericã. Evenimente-
le embolice pot fi induse de asemenea de cateterismul 
cardiac, folosirea balonului de contrapulsaþia aorticã ºi 
chirurgia cardiacã. Ateroamele aortei pot fi subdivizate 
în aterosclerozã aorticã uºoarã, moderatã ºi severã, sau 
chiar semicantitativ în patru grade (Tabelul 10).

Tabelul 10 Gradarea semi-cantitativã a severitãþii aterosclerozei aortice

Gradul

Gradul I Aortã normalã

Gradul II Grosime intimalã crescutã fãrã neregularitãþi luminale

Gradul III Plãci de aterom protruzive unice sau multiple

Gradul IV Plãci de aterom cu structurã mobilã sau ulceratã (complicatã)

ETT oferã imagini bune ale rãdãcinii aortice ºi a aortei as-
cendente proximale. ETE este o metodã sigurã ºi re pro-
ductibilã de evaluare a ateromatozei aortice. ETE multi-
planarã tridimensionalã în timp real poate oferi avantaje 
în plus. Ecografia epiaorticã (2D sau 3D) poate oferi date 

valoroase intraoperator. CT oferã o imagisticã excelentã a 
ateroamelor aortice ºi oferã date valoroase privind ana-
tomia ºi calcificãrile. IRM poate da detalii cu privire la com-
poziþia plãcii de aterom.

Recomandãri privind managementul aterosclerozei aortice

Clasãa Nivelb

În prezenþa aterosclerozei aortice, sunt indicate mãsuri generale de prevenþie pentru controlul factorilor de risc. I C

În cazul detectãrii de plãci aortice în cursul evaluãrii diagnostice dupã un accident vascular cerebral sau o 
embolie perifericã, ar trebui luate în considerare anticoagularea sau terapia antiplachetarã. Alegerea între cele 
douã strategii depinde de comorbiditãþi ºi de alte indicaþii pentru aceste tratamente.

IIa C

Chirurgia profilacticã pentru îndepãrtarea plãcilor aortice cu risc înalt nu este recomandatã. III C
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

8.2 Tromboza aorticã mobilã

Au fost raportaþi trombi mobili în aorta pacienþilor tineri 
fãrã aterosclerozã difuzã, din momentul utilizãrii de rutinã 
a ETE la pacienþii cu embolie cerebralã sau periferi cã, 
localizaþi mai ales la nivelul arcului aortic. Au fost pro-
puse tratamentul medical (heparinizare), stentarea endo-
vascularã sau chirurgia, dar nu sunt disponibile date com-
parative.

8.3 Ocluzia aorticã ateroscleroticã

Ocluzia aortei abdominale este rarã ºi determinã o ame-
nin þare majorã de amputare a membrului inferior sau de-
ces. Colateralizarea extinsã previne de obicei simpto mele 
de ischemie acutã. Tratamentul poate fi realizat prin by-
pass sau endarterectomie aorto-iliacã. A fost propusã de 
asemenea ºi terapia endovascularã.

8.4 Aorta calcificatã

Prezenþa aterosclerozei severe la nivelul aortei determinã 
un aspect „de coajã de ou” vizualizatã pe radiografia tora-

cicã („aortã de porþelan”). Calcifierea interferã semnificativ 
cu canularea aortei, clamparea ºi plasarea de grefe de by-
pass coronarian, crescând semnificativ riscul de accident 
vascular cerebral ºi embolie distalã. Bypass-ul coronarian 
off-pump ºi implantarea de valve aortice transcateter pot 
fi o soluþie la pacienþii care necesitã by-pass coronarian ºi 
respectiv înlocuirea valvei aortice.

8.5 Aorta în recif de corali

Aorta în recif de corali este o boalã stenozantã calcificantã 
foarte rarã a aortei juxtarenale ºi suprarenale. Aceste plãci 
intens calcifiate protruzeazã în lumen ºi pot cauza ste-
noze semnificative ce pot duce la ischemie intestinalã, 
insuficienþã renalã sau hipertensiune arterialã indusã de 
ischemie renalã.

9. Aortite
Aortitã este termenul general utilizat pentru definirea 
infla maþiei peretelui aortic. Afecþiunile principale sunt de-
scrise în Tabelul 11.
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Tabelul 11 Bolile inflamatorii asociate cu aortitã

Boala Criterii de diagnostic Diagnostic cert

Arterita cu celule 
gigante

  Vârsta la debut >50 ani
  Cefalee localizatã cu debut recent
  Sensibilitate arterialã temporalã sau atenuarea pulsului
  Viteza de sedimentare a hematiilor >50 mm/h
  Biopsie arterialã ce demonstreazã vasculitã necrotizantã

Trei sau mai multe criterii 
prezente (sensibilitate >90%; 
specificitate >90%)

Arterita Takayasu   Vârsta la debut <40 ani
  Claudicaþie intermitentã
  Puls arterial brahial diminuat
  Suflu carotidian sau subclavicular
  Diferenþã de tensiune arterialã de >10% între braþe
  Dovezi arteriografice de stenozã de ram aortic sau aortã

Trei sau mai multe criterii 
prezente (sensibilitate 90,5%; 
specificitate 97,8%)

Boala Behçet   Ulceraþii orale
  Ulceraþii genitale recurente
  Uveitã sau vasculitã retinianã
  Leziuni tegumentare, eritem nodos, pseudofoliculitã sau patergie

Ulceraþii orale + douã din 
celelalte trei criterii

Spondilitã 
anchilozantã

  Debutul durerii <40 ani
  Durere dorsalã >3 luni
  Rigiditate matinalã
  Debut insidios al simptomatologiei
  Ameliorarea cu exerciþiul fizic

Patru din criteriile diagnosti-
ce sunt prezente

10. Tumori aortice
Tumorile primare maligne ale aortei sunt o clasã extrem 
de rarã de sarcoame ºi prezintã o heterogenitate histopa-
to logicã largã. Sarcoamele intimale, cele mai frecvente, 
sunt derivate din celule endoteliale (angiosarcom) sau 
din miofibroblaste. Leiosarcoamele ºi fibrosarcoamele 
pro  vin din media sau adventicea peretelui aortic. Cea mai 
ca rac teristicã ºi frecvent raportatã manifestare clinicã a 
unui angio sarcom intimal al aortei este ocluzia embolicã a 
arterei mezenterice sau perifericã. Bazat pe cazurile rapor-
tate, tratamentul recomandat implicã rezecþia în bloc a 
porþiunii tumorale a aortei cu margini chirurgicale de 
siguranþã, urmatã de interpoziþia unei grefe. Însã, din cau-
za diagnosticul tardiv, frecvent într-un stadiu deja compli-
cat de metastaze, localizãrii leziunii aortice sau prezenþei 
comorbiditãþilor, aceastã intervenþie este de cele mai 
multe ori nefezabilã. Alte abordãri pot fi endarterectomia 
sau grefarea endovascularã a segmentului implicat al 
aortei. În cazuri selectate au fost propuse chimioterapia 
adjuvantã sau paliativã ºi iradierea.

11. Urmãrirea pe termen lung a 
pacienþilor cu boli aortice
Pacienþii cu boli aortice necesitã de obicei urmãrire pe 
toatã durata vieþii, indiferent de strategia iniþialã de tra-
tament (medical, intervenþional sau chirurgical). Aceastã 
urmãrire constã în evaluare clinicã, reevaluarea terapiilor 
medicamentoase ale pacientului ºi obiectivele tratamen-
tului, precum ºi imagistica aortei. Aceastã secþiune include 
faza cronicã a disecþiei aortice dupã externare precum ºi 
aspecte specifice ale urmãririi pacienþilor care au benefici-
at de o intervenþie la nivelul aortei.

11.1 Disecþia cronicã de aortã

Disecþia de aortã este divizatã în funcþie de timp în faza 
acutã (<14 zile), subacutã (15-90 zile) ºi cronicã (>90 
zile). Disecþia de aortã cronicã poate fi necomplicatã, cu 
o evoluþie stabilã a bolii sau complicatã de degenerare 

progresivã anevrismalã, malperfuzie cronicã visceralã sau 
la nivelul membrelor ºi durere persistentã sau recurentã 
sau chiar rupturã. Categoria pacienþilor cu disecþie cronicã 
de aortã îi include de asemenea pe cei operaþi anterior 
pentru o disecþie de aortã de tip A, cu disecþie persistentã 
de aortã descendentã. Ar trebui sã se facã distincþie între 
douã modele clinice: pacienþii cu disecþie acutã de aortã 
iniþial care intrã în faza cronicã a bolii ºi cei la care primul 
diagnostic este de disecþie cronicã de aortã. Pacienþii cu 
diagnostic nou de disecþie de aortã cronicã sunt adesea 
asimptomatici. Leziunea este descoperitã întâmplãtor. Di-
agnosticul trebuie sã fie confirmat de imagistica secþionalã 
precum CT cu substanþã de contrast, ETE sau IRM. Cro-
nicitatea disecþiei de aortã este sugeratã de caracteristici 
imagistice: fald intimal imobil ºi îngroºat, prezenþa trom-
bului în lumenul fals sau anevrism al aortei toracice secun-
dar disecþiei cronice de aortã, localizat de cele mai multe 
ori la nivelul arcului aortic distal. La pacienþii simptomatici 
pot fi prezente semne de rupturã (acoperitã), cum ar fi 
hematomul mediastinal sau revãrsatul pleural.

11.2 Urmãrirea pacienþilor dupã intervenþia 
asupra aortei toracice

Dupã TEVAR sau reparare aorticã toracicã chirurgicalã, 
primul control ar trebui efectuat la 1 lunã dupã trata-
ment pentru a exclude prezenþa complicaþiilor precoce. 
Evaluarea ar trebui repetatã dupã 6 luni, 12 luni ºi apoi 
anual. Pentru pacienþii ce primesc iniþial terapie medicalã, 
evaluarea ar trebui efectuatã la 6 luni de la diagnosticul 
primar. Pentru urmãrirea imagisticã dupã TEVAR, CT este 
modalitatea de elecþie. Pentru a evita iradierea, IRM ar pu-
tea fi mai larg utilizatã în viitor, dar nu este compatibilã 
cu endografturile din oþel inoxidabil datoritã artefactelor 
mari. IRM poate fi utilizatã în siguranþã în urmãrirea stent-
grafturilor pe bazã de nitinol; cu toate acestea, nu poate 
vizualiza reþeaua metalicã a stentului ºi ar trebui, de aceea,
suplimentatã cu radiografie toracicã pentru a depista 
dezintegrarea structuralã a scheletului metalic al stentu-
lui. ETE – în combinaþie cu radiografia toracicã – poate fi 
folositã la pacienþii cu disfuncþie renalã severã ce nu pot 
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efectua CT sau IRM. Dupã chirurgia aorticã ar putea fi su-
ficiente intervale imagistice mai puþin stricte, dacã a fost 
documentat un parcurs stabil al bolii în primul an dupã 
chirurgie.

11.3 Urmãrirea pacienþilor dupã intervenþia 
pentru un anevrism aortic abdominal 

11.3.1 Urmãrirea dupã repararea aorticã endovas cu larã

CT este prima alegere pentru imagistica de urmãrire dupã 
EVAR. Totuºi, ea este costisitoare ºi expune pacienþii la 
radiaþii ionizante ºi agenþi de contrast potenþial nefroto-
xici. Ultrasonografia Duplex, cu sau fãrã agenþi de con-

trast, este specificã pentru detectarea endoleak-urilor 
dupã EVAR.

11.3.2 Urmãrirea dupã intervenþia chirurgicalã

Toþi pacienþii trebuie sã fie trataþi medical dupã proto-
coalele actuale. Supravegherea postoperatorie dupã re-
pararea deschisã a aortei poate fi luatã în considerare la 
intervale de 5 ani dupã repararea anevrismului de aortã 
abdominalã pentru a investiga anevrismul paraanasto-
motic, folosind ecografia Doppler color sau CT. De ase-
menea, pacienþii cu anevrisme de aortã abdominalã par 
sã aibã un risc relativ ridicat pentru eventraþie.

Recomandãri pentru urmãrirea ºi managementul afecþiunilor aortice cronice

Clasãa Nivelb

Disecþia cronicã de aortã

CT cu contrast sau IRM sunt recomandate pentru confirmarea diagnosticului de disecþie cronicã a aortei. I C

O atentã supraveghere imagisticã iniþialã este indicatã pentru identificarea semnelor de complicaþii cât mai 
repede posibil. I C

La pacienþii asimptomatici cu disecþie cronicã a aortei ascendente, ar trebui consideratã o intervenþie 
chirurgicalã electivãc. IIa C

La pacienþii cu disecþie cronicã a aortei ascendente este indicat un control riguros al tensiunii arteriale <130/80 
mmHg I C

Pentru disecþia aorticã de tip B complicatã (diametrul aortei >60 mm, creºtere >10 mm/an, hipoperfuzie sau 
durere recurentã), este recomandatã repararea chirurgicalã sau TEVAR. I C

Urmãrirea dupã tratamentul endovascular al afecþiunilor aortei

Dupã TEVAR sau EVAR, supravegherea este recomandatã la 1 lunã, 6 luni, 12 luni, apoi anual. Intervale mai 
scurte pot fi propuse în cazul identificãrii unor elemente patologice ce necesitã o supraveghere mai riguroasã. I C

CT este recomandat ca prima alegere imagisticã în urmãrirea dupã TEVAR sau EVAR. I C

Dacã în primul an dupã EVAR nu se documenteazã endoleak sau creºterea sacului anevrismului de aortã 
abdominalã, atunci ar trebui considerate ultrasonografia Duplex color, cu sau fãrã agenþi de contrast, pentru 
supravegherea anualã postoperatorie, iar la fiecare 5 ani CT fãrã contrast.

IIa C

La pacienþii cu anevrism de aortã toracicã <45 mm este recomandatã imagistica anualã; la pacienþii cu ane-
vrism de aortã toracicã 45 mm dar <55 mm se recomandã efectuarea imagisticii la fiecare 6 luni, cu excepþia 
cazurilor în care stabilitatea leziunilor este confirmatã de examinãri imagistice seriate.

I C

Pentru urmãrirea dupã (T)EVAR la pacienþii tineri, IRM ar trebui preferatã în locul CT în cazul stent-grafturilor 
compatibile cu rezonanþa magneticã, pentru a reduce expunerea la radiaþii. IIa C

Poate fi consideratã supravegherea pe termen lung a pacienþilor cu anevrism de aortã abdominalã reparat 
prin chirurgie deschisã la intervale mari (5 ani), folosind ultrasonografia Duplex color sau CT. IIb C

CT = tomografie computerizatã; EVAR = repararea endovascularã a aortei; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; TEVAR = repararea endovascularã 
a aortei toracice.
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
c Luând în considerare comorbiditãþile ºi riscul perioperator.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Cardiologie Intervenþionalã, Preºedinte Dr. ªtefan Dan Cezar Moþ, 
Secretar Dr. Marin Postu, efectuatã de Dr. Alex Paziuc ºi Dr. Oana Inþã.
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1. Preambul
Urmãtoarele tabele prezintã clasele de recomandãri ºi 
nivelurile de evidenþe care au fost utilizate în acest docu-
ment.

Tabelul 1: Clase de Recomandare

Clase de Recomandare Definiþie

Clasa I Dovadã ºi/sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau o procedurã este 
beneficã, utilã, eficientã.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã de opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit trata-
ment sau proceduri.

Clasa IIa Greutatea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea este mai puþin stabilitã de dovezi/opinii.

Clasa III Dovezi sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau o procedurã nu este utilã/
eficace, ºi în anumite situaþii, poate fi dãunãtoare.

Tabelul 2: Niveluri de evidenþã

Nivel de 
Evidenþã A Date obþinute din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize

Nivel de 
Evidenþã B

Date obþinute dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii marii
nerandomizate

Nivel de 
Evidenþã C Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre

2. Introducere
Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintã cauza principalã 
de deces ºi invaliditate în Europa, cu un important im-
pact social ºi economic. Boala arterelor coronare (BAC) 
reprezintã cauza de deces pentru un procent mare de 
oameni, dar accidentul vascular cerebral (AVC), boalã re-
nalã ºi com plicaþiile datorate ischemiei severe a membre-
lor infe ri oa re contribuie de asemenea la un prognostic 
ne favorabil. Deorece ateroscleroza este o boalã sistemicã, 
me dicul tre buie sã realizeze importanþa determinãrii afec-
tãrilor ate ro sclerotice ºi în alte teritorii vasculare, cu scopul 
stabilirii tratamentului corect pentru prevenirea afectãrilor 
de organ.

În acest document, termenul de Boalã Arterialã Perifericã 
(BAP) este utilizat pentru a descrie toate teritoriile vascu-
lare, incluzând arterele carotide, vertebrale, mezenterice, 
renale, arterele membrelor superioare ºi inferioare. Bolile 
aortei nu sunt cuprinse.

Deºi diferite procese patologice pot determina BAP, Co-
mitetul de Elaborare a Ghidului a hotãrât sã se axeze pe 
etiologia ateroscleroticã. Alte etiologii, specifice pentru di-
ferite teritorii vasculare, sunt menþionate dar nu detaliate.

3. Aspecte generale
Þinând cont de frecventa etiologie ateroscleroticã a bolii 
arterelor periferice, care poate afecta diferite teritorii vas-
culare, prezenþa aterosclerozei într-un teritoriu creºte frec-
venþa bolii simptomatice ºi asimptomatice în alt teritoriu. 
Din punct de vedere clinic, aceste observaþii indicã necesi-
tatea conºtientizãrii sporite a posibilitãþii existenþei atero-
sclerozei ºi în alte teritorii decât cel evident iniþial. Aceastã 
ipo tezã este valabilã în special la vârstnici, la care probabi-
litatea suprapunerii BAC cu boala cerebrovascularã ºi cu 
boala arterelor membrelor inferioare (BAMI) este înaltã în 
mod particular. 

Factorii de risc 

Factorii de risc pentru BAP sunt similari celor importanþi 
în etiologia BAC: fumatul, dislipidemia, diabetul zaharat ºi 
hipertensiunea arterialã (HTA). Cu toate acestea, pentru 
unele afectãri arteriale periferice dovezile sunt limitate în 
ceea ce priveºte corelaþia între aceºti factori de risc ºi dez-
vol tarea bolii. De asemenea, anumiþi factori de risc pot fi 
mai importanþi pentru dezvoltarea bolii în anumite loca-
lizãri, dar existã prea puþine studii comparative.
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Asocierea cu BAP a altor factori, asociaþi cu apariþia bolilor 
cardiovasculare, cum ar fi obezitatea, consumul de alcool 
ºi nivelul homocisteinei serice, a fost insuficient doveditã. 
În ultimii ani, un interes deosebit acordat unor markeri 
he mo statici, reologici ºi inflamatori, cum ar fi fibrinogenul 
pla smatic ºi proteina C reactivã, a dus la realizarea unor 
studii care au demonstrat asocierea lor independentã 
cu BAP, în special cu BAMI, deºi nu este clar stabilit dacã 
aceste asocieri reprezintã cauza primarã sau efectul bolii. 

În prezent sunt studiaþi factori genetici ºi mulþi alti noi bi-
omarkeri.

Abordarea generalã a diagnosticului

Evaluarea clinicã este rezumatã în Tabelul 3. Anamneza 
este extrem de importantã pentru evaluarea patologiei 
vas culare. Mulþi pacienþi, chiar ºi cei cu boalã avansatã, 
pot rãmâne asimptomatici sau pot acuza doar simptome 
ati pice.

Tabelul 3: Evaluarea clinicã a bolii arteriale periferice

Istoric
Istoricul factorilor de risc ºi cunoaºterea comorbiditãþilor este obligatorie. Istoricul medical trebuie sã includã o evaluare a  
afectãrii diferitelor teritorii vasculare ºi simptomele lor specifice:

  Istoricul familial de boli cardiovasculare.

  Simptome sugestive pentru anginã.

  Orice disconfort apãrut la mers, ex. obosealã, durere, crampe, sau durere localizatã la nivelul fesei, coapsei, gambei sau 
piciorului, în special dacã simptomele sunt ameliorate rapid la repaus.

  Orice durere de repaus la nivelul pãrþii distale a membrului inferior sau în picior, care se asociazã cu poziþia acestuia, orizontalã 
sau verticalã.

  Orice plagã la nivelul extremitãþilor cu vindecare dificilã. 

  Durerea la efort la nivelul extremitãþilor superioare, în special dacã se asociazã cu ameþeli sau vertij.

  Orice simptom neurologic permanent sau tranzitor.

  Istoric de HTA sau de boalã renalã.

  Durerea abdominalã post-prandialã ºi diaree, în special dacã sunt corelate cu aportul alimentar ºi asociate cu scãderea 
ponderalã.

  Disfuncþia erectilã.

Examenul clinic
Deºi examenul clinic izolat are sensibilitate, specificitate ºi reproductibilitate relativ scãzute, este obligatorie o abordare sistematicã, 
care sã cuprindã cel puþin:

  Mãsurarea tensiunii arteriale la ambele braþe ºi notarea diferenþei dintre braþe.

  Auscultaþia ºi palparea zonelor cervicale ºi a foselor supraclaviculare.

  Palparea pulsului la nivelul extremitãþilor superioare. Mâinile vor fi atent examinate.

  Palparea ºi auscultaþia abdomenului în diferite zone, inclusiv flancurile, regiunea periombilicalã ºi iliacã bilateral.

  Auscultaþia arterelor femurale la nivel inghinal.

  Palparea arterelor femurale, poplitee, pedioase ºi tibiale posterioare.

  Inspecþia atentã a picioarelor ºi notarea culorii, temperaturii ºi integritãþii tegumentelor, precum ºi prezenþa ulceraþiilor.

  Trebuie notatã prezenþa elementelor adiþionale sugestive pentru BAMI, incluzând absenþa pilozitãþii la nivelul gambelor ºi 
modificãrile tegumentare.
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Evaluarea de laborator

Scopul investigaþiilor de laborator este acela de a detec ta 
factorii de risc majori pentru BCV. Evaluarea va fi efectuatã 
conform recomandãrilor Ghidului ESC pentru Prevenþia 
Bolilor Cadiovasculare ºi Ghidului ESC/EAS pentru mana-
gementul dislipidemiilor.

Testele diagnostice

Testele non–invazive de diagnostic, în principal meto-
dele ultrasonografice, incluzând determinarea Indicelui 
Glez nã-Braþ (IGB), precum ºi alte metode imagistice, ca 
de exem plu angiografia prin tomografie computerizatã 
(ACT), angiografie prin rezonanþã magneticã (ARM) sunt 
uti li zate cel mai des pentru diagnosticul BAP. Unele locali-
zãri ale BAP pot fi diagnosticate ºi prin alte teste specifi ce. 
Consideratã în trecut standardul de aur al evaluãrii ima-

gistice, angiografia este utilizatã în prezent aproape exclu-
siv în timpul procedurilor endovasculare.

Tratamentul BAP– Aspecte Generale

Managementul pacientului cu BAP trebuie sã includã 
mo dificarea stilului de viaþã, insistând pe renunþarea la 
fu mat, activitate fizicã zilnicã (30 min/zi), indice de masã 
corporalã normal (25 kg/m2) ºi dietã mediteranianã. Tra-
tamentul farmacologic poate fi adãugat pentru controlul 
TA ºi a profilului lipidic. La pacienþii diabetici trebuie obþi-
nut controlul optim al valorilor glicemiei. Trebuie subliniat 
cã managementul pacienþilor cu BAP trebuie decis întot-
dea una dupã consulturi multidisciplinare, incluzând (în 
funcþie de locul leziunii) ºi specialiºti din afara domeniului 
me dicinii cardiovasculare. Tratamentul specific locului 
afec tãrii arteriale ºi strategia de revascularizare vor fi discu-
tate în secþiunile dedicate.

Recomandãri la pacienþii cu BAP: tratament general

Recomandãri Clasaa Nivelb

Toþi pacienþii cu BAP care fumeazã trebuie sfãtuiþi sa opreascã fumatul. I B

Toþi pacienþii cu BAP trebuie sã aibã LDL colesterol <2,5 mmol/L (100 mg/dL) ºi optim, <1,8 mmol/l 
(70 mg/dL) sau redus cu 50% când nu se poate atinge nivelul þintã. I C*

Toþi pacienþii cu BAP trebuie sã aibã TA controlatã cu un nivel þintã 140/90 mmHg I A

ß-blocantele nu sunt contraindicate la pacienþii cu BAMI ºi vor fi considerate în cazul prezenþei 
comcomitente a bolii arteriale coronariene ºi/sau insuficienþei cardiace IIa B

Terapia antiplachetarã este recomandatã la pacienþii cu BAP simptomaticã. I C*

La pacienþii cu BAP ºi diabet zaharat, nivelul HbA1c trebuie menþinut 6,5%. I C*

La pacienþii cu BAP se recomandã abordarea multidisciplinarã pentru stabilirea strategiei de trata-
ment. I C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
* Nu existã evidenþe pentru toate localizãrile BAP. Când acestea vor fi disponibile, recomandãrile specifice pentru fiecare teritoriu vascular afectat vor fi 
prezentate în capitolele respective.
LDL = lipoproteina cu densitate joasã; BAP = boala arterialã perifericã; BAMI= boala arterialã a membrelor inferioare.

4. Teritoriile vasculare specifice
4.1 Boala arterelor carotide extracraniene ºi a 
arterelor vertebrale

Boala arterelor carotide

În þãrile din vest, accidentul vascular ischemic are un im-
pact major asupra sãnãtãþii publice, fiind prima cauzã de 
invaliditate pe termen lung ºi a 3-a cauzã de mortalitate. 
Ateroscleroza arterelor mari ºi în special stenoza arterei 
carotide interne este responsabilã pentru aproximativ 
20% din totalul accidentelor vasculare ischemice. Stenoza 
de ar terã carotidã este consideratã simptomaticã în pre-
zen þa unui accident ischemic tranzitor (AIT) sau a unui 
AVC cu afec tare de teritoriu aferent în ultimile 6 luni.

În acest ghid, termenul de stenozã de arterã carotidã se 
referã la stenoza porþiunii extracraniene a arterei carotide 

interne, iar gradul stenozei este calculat conform criteriilor 
NASCET (Figura 1). 

Toþi pacienþii cu simptome neurologice trebuie sã fie eva-
luaþi cât mai rapid de un specialist neurolog deoarece este 
important de stabilit dacã simptomatologia este datoratã 
unei stenoze de arterã carotidã. Evaluarea imagisticã cere-
bralã ºi a arterelor supra-aortice este urgentã ºi obligatorie 
la toþi pacienþii care se prezintã cu AIT sau AVC. Evaluarea 
prin ultrasonografie Duplex (DUS) este utilizatã de obicei 
ca prim pas pentru depistarea ºi evaluarea severitãþii ste-
nozelor de arterã carotidã în porþiunea ei extracranianã. 
Avantajele evaluãrilor imagistice prin ACT ºi ARM includ 
eva luarea simultanã a circulaþiei arteriale de la nivelul ar-
cu lui aortic pânã la circulaþia intracranianã, precum ºi eva-
luarea parenchimului cerebral.
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Recomandãri pentru evaluarea stenozelor de artere carotide

Recomandãri Clasaa Nivelb

DUS, ACT ºi/sau ARM sunt indicate pentru evaluarea stenozelor de artere carotide. I A

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
ACT = angiografie prin computer tomograf; DUS = ultrasonografia Duplex; ARM = angiografie prin rezonanþã magneticã.

Deºi utilizarea agenþilor antiplachetari nu a fost adresatã 
spe cific pacienþilor cu boalã arterialã carotidianã (ex. plãci 
ca ro tidiene), aspirina în dozã micã (sau clopidogrel, în 
ca zul intoleranþei la aspirinã) trebuie administratã la toþi 
pa cienþii cu boalã de artere carotide, indiferent de simpto-
me. Eficienþa tratamentului cu statine la pacienþii cu boalã 
ce rebrovascularã simptomaticã este bine doveditã, indife-
rent de nivelul iniþial al colesterolului seric.

Decizia de revascularizare a pacienþilor cu stenoze de ar-
te re carotide, fie prin endarterectomie carotidianã (EAC), 
fie prin stentare carotidianã (SAC) se bazeazã pe pre zen-
þa semnelor sau simptomelor corelate cu artera ca ro tidã 
afectatã, pe gradul severitãþii stenozei, precum ºi pe vârsta, 

sexul, comorbiditãþile ºi speranþa de viaþã a pacientului. 
Factori adiþionali, cum ar fi prezenþa infarctelor cerebrale 
silenþioase în teritoriul corespondent, a microembolizãrilor 
evidenþiate la examenul Doppler intracranial sau gradul 
progresiei stenozei, pot fi de asemenea luaþi în calcul.

În compararea rezultatelor SAC ºi EAC, trebuie conºtien-
tizat faptul cã, SAC este o metodã mai recent dezvoltatã 
com parativ cu EAC ºi cã tehnicile endovasculare se dez-
vol tã rapid. În plus, datele disponibile pânã în prezent ara-
tã cã experienþa operatorului are un rol major în prognos-
ticul post SAC.

Recomandãri pentru prevenþia embolicã la pacienþii trataþi prin SAC

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia dualã antiplachetarã cu aspirinã ºi clopidogrel este recomandatã pacienþilor trataþi prin SAC I B

Utilizarea DPE poate fi consideratã la pacienþii care vor efectua SAC IIb B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SAC = stentarea arterei carotide; DPE = dispozitiv de protecþie embolicã
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Managementul bolii arteriale carotidiene (Fig. 2) impune 
o abordare multidisciplinarã, care va include ºi specialiºti 
neu rologi.
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Recomandãri pentru managementul bolii arteriale carotidiene asimptomatice

Recomandãri Clasaa Nivelb

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene asimptomatice trebuie sã primeascã terapie antiplachetarã pe 
termen lung. I B

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene asimptomatice trebuie sã primeascã terapie cu statine pe 
termen lung. I C

La pacienþii asimptomatici cu stenoze de artere carotide 60%, EAC trebuie consideratã atâta timp 
cât riscul de AVC perioperator ºi rata mortalitãþii este <3% pentru procedurile efectuate în centrul 
respectiv, iar speranþa de viaþã a pacientului este >5 ani.

IIa A

La pacienþii asimptomatici cu indicaþie de revascularizare carotidianã, SAC poate fi consideratã ca 
o alternativã la EAC, în centrele cu un numãr mare de proceduri, unde rata mortalitãþii sau a AVC 
este <3%.

IIb B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SAC = stentarea carotidianã; EAC = endarterectomie carotidianã; 

Recomandãri pentru managementul bolii arteriale carotidiene simptomatice

Recomandãri Clasaa Nivelb

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene simptomatice trebuie sã primeascã terapie antiplachetarã pe 
termen lung. I A

Toþi pacienþii cu stenoze carotidiene simptomatice trebuie sã primeascã terapie cu statine pe 
termen lung. I B

La pacienþii cu stenoze 70-99% de arterã carotidã internã simptomatice, se recomandã practica-
rea EAC pentru prevenþia recurenþei AVC. I A

La pacienþii cu stenoze 50-69% de arterã carotidã internã simptomatice, se ia în considerare prac-
ticarea EAC pentru prevenþia recurenþei AVC, în funcþie de factorii specifici pacientului. IIa A

La pacienþii simptomatici cu indicaþie de revascularizare, procedura trebuie efectuatã cât mai 
curând posibil, optim în <2 sãptãmâni de la debutul simptomelor. I B

La pacienþii simptomatici cu risc chirurgical înalt, care necesitã revascularizare, SAC ar trebui 
consideratã ca o alternativã la EAC. IIa B

La pacienþii simptomatici care necesitã revascularizare, SAC poate fi consideratã ca o alternativã la 
EAC în centrele cu un numãr mare de proceduri, unde rata documentatã a mortalitãþii sau AVC 
este <6%.

IIb B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SAC = stentarea carotidianã; EAC = endarterectomie carotidianã; 

Boala arterelor vertebrale

O stenozã semnificativã la nivelul arterei vertebrale (AV) în 
porþiunea ei extracranianã - cel mai frecvent localizatã la 
originea ei – poate fi responsabilã de pânã la 20% din to-
talul AVC sau AIT vertebrobazilare. Datele existente pânã 
în pre  zent asupra acurateþii metodelor non-invazive pen-
tru detectarea bolii de AV în porþiunea ei extracranianã 
sunt limitate. ARM are sensibilitate ºi specificitate mai bune 
decât DUS pentru diagnosticul stenozelor de AV în por-

þiunea lor extracranianã. Deºi utilizarea ACT pentru evalu-
area bolii de AV este în creºtere, aceastã tehnicã necesitã 
încã studii pentru validare. Atât ARM, cât ºi ACT pot fi ina-
decvate pentru evaluarea leziunilor ostiale de AV. 

Deºi nu existã studii prospective care sã evalueze diferi tele 
strategii terapeutice la pacienþii cu boalã de AV, aspirina 
(sau clopidogrel, dacã aspirina nu e toleratã) ºi sta tin ele 
trebuie administrate la toþi pacienþii, indiferent de pre zen-
þa simptomelor.
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Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu stenoze de AV

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii cu stenoze simptomatice de AV în porþiunea lor extracranianã, tratamentul endovas-
cular poate fi considerat pentru leziunile 50% în prezenþa unor evenimente ischemice recurente 
în ciuda tratamentului medical optim. 

IIb C

Nu este indicatã revascularizarea stenozelor asimptomatice de AV, indiferent de gradul lor de 
severitate. III C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. AV = artera vertebralã

4.2 Boala arterelor membrelor superioare

Artera subclavie ºi trunchiul brahiocefalic sunt cele mai 
frecvente localizãri pentru leziunile aterosclerotice la nive-
lul extremitãþilor superioare. Cu toate acestea, boala arte-
re lor membrelor superioare (BAMS) poate fi cauzatã de 
nu  meroase condiþii, afectând extremitatea superioarã la 
di  ferite nivele. Cea mai frecventã manifestare pentru oclu-
zia de arterã subclavie este diferenþa de tensiune arterialã 
între braþe. Când leziunea de arterã subclavie sau de 
trunchi brahiocefalic devine simptomaticã, tabloul clinic 
poate fi variat, incluzând sindromul de furt de subclavie 
si simptomele de tip ischemic la nivelul braþului. Boala 
ocluzivã brahiocefalicã poate conduce de asemenea 
la AVC în teritoriul carotidian sau vertebral. Pacienþii cu 
bypass aorto-coronarian la care s-a folosit artera mamarã 
internã pot dezvolta simptome de ischemie miocardicã ca 
formã de manifestare a sindromului de furt de subclavie.

Deºi imagistica în detectarea ocluziei proximale a arte rei 
subclavii poate fi o provocare, DUS are o valoare parti cu-
larã în diferenþierea ocluziei de stenozã, în determinarea 
direcþiei fluxului de sânge în artera vertebralã ºi în eva-
luarea prezenþei concomitente a unei stenoze de arterã 
carotidã. Furtul de subclavie poate fi prezent ºi în absenþa 
fluxului retrograd în artera vertebralã în repaus. Examina-
rea dinamicã prin compresia membrului superior cu o 
manºetã ºi apariþia hipereremiei dupã decompresie poate 
schimba direcþia fluxului în artera vertebralã.

Utilizarea RM ºi ARM cu substanþã de contrast vor fi luate 
în considerate de asemenea, deoarece permit achiziþia in-
for maþiilor atât funcþionale cât ºi morfologice. Afecta rea 
ateroscleroticã a membrelor superioare poate fi eva lua tã 
în detaliu utilizând ACT.

Recomandãri pentru managementul bolii arterelor membrelor superioare

Recomandãri Clasaa Nivelb

Revascularizarea este indicatã la pacienþii simptomatici. I C

Atunci când revascularizarea este indicatã, metoda endovascularã este recomandatã ca primã 
strategie terapeuticã la pacienþii cu leziuni aterosclerotice la nivelul extremitãþilor superioare. I C

Tratamentul chirurgical va fi considerat dupã eºecul tratamentului endovascular la pacienþii cu risc 
chirurgical scãzut. IIa C

Revascularizarea poate fi consideratã la pacienþii asimptomatici cu bypass aorto-coronarian cu 
artera mamarã internã în antecedente sau planificat în viitor sau pentru a permite monitorizarea 
tensiunii arteriale la pacienþii cu ocluzii bilaterale la nivelul membrelor superioare.

IIb C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. AV = artera vertebralã.

4.3 Boala arterelor mezenterice

Pacienþii cu boalã arterialã mezentericã pot fi asimptoma-
tici. Boala arterialã mezentericã simptomaticã este neobiº-
nuitã, probabil subdiagnosticatã, fiind cauzatã de stenoze 
fixe sau ocluzia a cel puþin 2 artere viscerale. 

Ateroscleroza este principala cauzã a bolii arteriale mez-
enterice (95%). Pacienþii cu boalã arterialã mezentericã se 
prezintã de obicei cu anginã abdominalã, caracterizatã 
prin crampe abdominale ºi colici, care apar tipic post-
pran  dial. Pacienþii pot suferi de gastropatie ischemicã, ca-
rac  te ri za tã de frica de mâncare, greaþã, vomã, diaree, mal-
ab sor bþie ºi scãderea în greutate neintenþionatã. Prog-

nos ticul pa cienþilor cu boalã arterialã mezentericã de ca-
uzã atero scle roticã este în general prost. Ischemia acutã 
me  zen  tericã poate fi cauzatã de asemenea de tromboza 
arte relor mezenterice, cu un prognostic extrem de sever.

DUS a devenit metoda imagisticã de elecþie pentru dia-
gnosticul bolii arteriale mezenterice. Acurateþea diagnos-
ticului poate fi îmbunãtãþitã prin efectuarea unui test post-
prandial. ACT ºi ARM reprezintã teste iniþiale utile pentru a 
susþine diagnosticul clinic de boalã arterialã mezentericã 
simptomaticã, atunci când rezultatele DUS nu sunt con-
cludente. Recent, tonometria gastrointestinalã pe 24 ore 
a fost validatã ca test diagnostic pentru detectarea ische-
miei splahnice ºi pentru ghidarea tratamentului. 
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Date raportate recent au sugerat cã tratamentul endovas-
cular, cu sau fãrã stentare, poate avea o ratã a mortalitãþii 
perioperatorii mai micã decât tratamentul chirurgical cla-
sic în revascularizarea bolii arteriale mezenterice. Ameli-
orarea simptomelor post revascularizare este raportatã 
pânã la 100% din cazuri, deºi restenoza dupã tratamen-
tul endovascular este frecventã (29-40%). Deºi nu existã 

date controlate care sã susþinã aceastã strategie, adminis-
trarea terapiei duble antiplachetare pentru 4 sãptãmâni 
postpro cedural, urmatã de tratamentul cu aspirinã pe ter-
men lung, a devenit procedura standard de tratament. 
Se recomandã monitorizarea pe termen lung prin DUS la 
fie care 6-12 luni. 

Recomandãri pentru diagnosticul ischemiei cronice mezenterice simptomaticã

Recomandãri Clasaa Nivelb

DUS este indicatã ca test diagnostic de primã intenþie la pacienþii cu suspiciune de boalã arterialã 
mezentericã. I A

Atunci când DUS este neconcludentã, sunt indicate ACT sau ARM cu administrare de gadolinium. I B

Angiografia pe cateter este indicatã exclusiv în timpul procedurilor endovasculare cu scop terapeu-
tic. I C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
ACT = angiografie prin computer tomograf; DUS = ultrasonografia Duplex; ARM = angiografie prin rezonanþã magneticã. 

Recomandãri pentru managementul bolii arteriale mezenterice

Recomandãri Clasaa Nivelb

Revascularizarea mezentericã trebuie consideratã la pacienþii cu boalã arterialã mezentericã 
simptomaticã. IIa B

În cazul deciziei de revascularizare, tratamentul endovascular trebuie considerat ca primã strategie 
terapeuticã. IIa C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

4.4 Boala arterelor renale

Stenoza de artere renale (SAR) este tot mai frecvent core-
latã cu ateroscleroza, la pacienþii cu vârstã avansatã ºi care 
asociazã hipertensiune arterialã, diabet zaharat, boalã re-

nalã, boalã ocluzivã aortoiliacã ºi BAC. Cauzele mai puþin 
frecvente sunt displazia fibromuscularã ºi arteritele. SAR 
poate determina sau poate agrava hipertensiunea arte-
rialã ºi/sau insuficienþa renalã.

Tabelul 4: Situaþii clinice care necesitã considerarea diagnosticului de SAR

Prezentarea clinicã

  Debutul HTA la vârste <30 ani ºi >55 ani

  HTA asociatã cu hipopotasemie, în special la cei care primesc diuretice tiazidice

  HTA ºi prezenþa suflurilor arteriale abdominale

  HTA acceleratã (agravarea bruscã ºi persistentã a HTA controlatã terapeutic anterior)

  HTA rezistentã (eºecul de a controla HTA în ciuda administrãrii unei asocieri de 3 medicamente în doze maxime, dintre care 
unul este diuretic)

  HTA malignã (HTA complicatã cu afectare coexistentã de organ þintã, ex. insuficienþa renalã acutã, edemul pulmonar acut 
subit, insuficienþa ventricularã stângã hipertensivã, disecþia de aortã, tulburãri de vedere sau neurologice noi ºi/sau retinopatia 
în formã avansatã)

  Disfuncþia renalã (azotemia) nou instalatã sau agravarea disfuncþiei renale dupã administrarea IECA sau BRA

  Rinichi hipotrofic fãrã cauzã cunoscutã

  Insuficienþa renalã fãrã cauzã cunoscutã

BRA = blocanþi de receptor II al angiotensinei; IECA = inhibitor de enzimã de conversie a angiotensinei; HTA = hipertensiunea arterialã
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Recomandãri pentru strategiile de diagnostic al stenozelor de artere renale (SAR)

Recomandãri Clasaa Nivelb

Evaluarea prin DUS este recomandatã ca metodã imagisticã de primã intenþie pentru stabilirea 
diagnosticului de SAR. I B

ACT (la pacienþii cu Cl Creatininã >60 ml/min) este recomandatã pentru stabilirea diagnosticului de 
SAR. I B

ARM (la pacienþii cu Cl Creatininã >30 ml/min) este recomandatã pentru stabilirea diagnosticului 
de SAR. I B

ADS este recomandatã pentru a stabili diagnosticul de SAR (cu intenþia de tratament), atunci când 
existã un nivel înalt de probabilitate clinicã, iar rezultatele testelor non-invazive sunt neconcludente. I C

Nu sunt recomandate ca utile pentru stabilirea diagnosticului de SAR urmãtoarele teste: scintigrafia 
renalã cu Captopril, mãsurarea selectivã a nivelului reninei în vena renalã, determinarea activitãþii 
plasmatice a reninei ºi testul la Captopril.

III B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
ACT = angiografia prin computer tomograf; ARM = angiografia prin rezonanþã magneticã; ADS = angiografia digitalã cu substracþie; DUS = ultrasono-
grafia Duplex; SAR = stenoza de arterã renalã.

Tratamentul bolii arteriale renale trebuie sã cuprindã, pe 
lângã mãsurile de prevenþie secundarã a aterosclero zei, 
ºi tratamentul care vizeazã controlul optim al tensiunii ar-
teriale ºi prezervarea funcþiei renale. Douã studii ran do-

mizate recente care au comparat angioplastia cu stent 
combinatã cu tratamentul medical versus tratament me-
dical singur nu au reuºit sã demonstreze o diferenþã sem-
nificativã în controlul valorilor tensiunii arteriale.

Recomandãri: strategiile terapeutice pentru SAR

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia medicalã 

IECA, BRA ºi blocantele de canale de calciu sunt eficiente pentru tratamentul HTA asociatã cu SAR 
unilateralã. I B

IECA ºi BRA sunt contraindicaþi când existã SAR bilateral sau SAR pe rinichi unic funcþional. III B

Tratamentul endovascular

Angioplastia, de preferat cu implantare de stent, poate fi consideratã în cazul unei SAR >60% de 
cauzã ateroscleroticã, simptomaticã IIb A

Atunci când este indicatã angioplastia, se recomandã implantare de stent pentru SAR ostialã de 
cauzã ateroscleroticã. I B

Tratamentul endovascular al SAR poate fi luat în considerare la pacienþii cu afectarea funcþiei renale. IIb B

Tratamentul SAR prin angioplastie cu balon, cu sau fãrã stentare, poate fi luat în considerare la 
pacienþii cu SAR ºi episoade recurente, neexplicabile, de insuficienþã cardiacã congestivã sau edem 
pulmonar acut subit ºi cu funcþie sistolicã VS pãstratã.

IIb C

Tratamentul chirurgical

Tratamentul chirurgical ar putea fi luat în considerare la pacienþii propuºi pentru intervenþie 
chirurgicalã de reparare a aortei, la pacienþii cu anatomie complexã de artere renale sau dupã eºecul 
unei intervenþii endovasculare.

IIb C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
BRA = blocanþi de receptor II ai angiotensinei; IECA = inhibitori de enzimã de conversie ai angiotensinei; HTA = hipertensiune arterialã; SAR = stenoza 
de arterã renalã; VS = ventricul stâng
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4.5 Boala arterelor membrelor inferioare 

Boala arterelor membrelor inferioare (BAMI) este o afec-
þiu ne cu manifestãri clinice diferite, grupate conform cla-

sifi cãrilor Fontaine ºi Rutherford (Tabelul 5). Este impor-
tant de reþinut cã simptomele acestei boli ºi gravitatea lor 
pot varia de la un pacient la altul, chiar ºi la acelaºi grad 
de extensie ºi de severitate a bolii. 

Tabelul 5: Stadializarea clincã a BAMI

Clasificarea Fontaine Clasificarea Rutherford

Stadiul Simptome  Grad Categorie Simptome

I Asimptomatic   0 0 Asimptomatic

II Claudicaþie intermitentã 

I 1 Claudicaþie uºoarã

I 2 Claudicaþie moderatã

I 3 Claudicaþie severã

III Durere ischemicã în repaus  II 4 Durere ischemcã în repaus

IV Ulceraþii sau gangrenã 
III 5 Pierdere minorã de þesut

III 6 Pierdere majorã de þesut

Mulþi pacienþi sunt asimptomatici. În acest caz, BAMI este 
diagnosticatã pe baza examenului clinic (absenþa pulsu-
lui) sau prin determinarea Indicelui Gleznã-Braþ (IGB, Fig. 

3). Este important de reþinut cã si pacienþii asimptomatici 
au un risc înalt pentru evenimente cardiovasculare. 
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Recomandãri pentru mãsurarea IGB

Recomandãri Clasaa Nivelb

Determinarea IGB este indicatã ca metodã non-invazivã de primã intenþie pentru screening-ul ºi diag-
nosticul BAMI. I B

În cazul existenþei unor artere necompresibile la nivelul gleznei sau atunci când IGB este >1,40, se 
recomandã utilizarea unor metode alternative, cum sunt determinarea indicelui haluce-braþ, analiza 
spectralã Doppler sau înregistrarea volumului pulsului.

I B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
IGB = indicele gleznã-braþ; BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare

Prezentarea cea mai tipicã pentru BAMI este claudicaþia 
intermitentã. Un procent important de pacienþi cu BAMI 
simptomaticã au simptome atipice. Ischemia criticã de 
membru inferior este cea mai severã formã de manifesta-
re a BAMI, definitã ca prezenþa durerii ischemice în repaus 
ºi a leziunilor ischemice sau gangrenei, care sunt atribuite 
pe criterii obiective bolii arteriale ocluzive. Sindromul de-
getului albastru este caracterizat de o coloraþie cianoticã 
brusc instalatã la nivelul unuia sau mai multor degete; 
este de regulã cauzat de embolizarea distalã a unor frag-
mente aterosclerotice de la nivelul arterelor proximale.

Toþi pacienþii cu BAMI au risc crescut de evenimente car-
dio  vasculare viitoare, iar mãsurile generale pentru pre-

ven   þia secundarã sunt obligatorii pentru ameliorarea 
prog   nos   ti cului lor. Pacienþii cu BAMI asimptomaticã nu 
au indi ca  þie de revascularizare profilacticã. Urmãtoarele 
pa  ra gra  fe se axeazã pe tratamentul pacienþilor cu BAMI 
sim pto  ma  ticã.

Scopul tratamentului conservator la pacienþii cu claudi-
caþie intermitentã este acela de a ameliora simptomele. În 
prezent, se utilizeazã 2 strategii pentru creºterea distanþei 
de mers: terapia prin exerciþiu fizic ºi farmacoterapia. În si-
tua þia eºecului tratamentului conservator sau când via bili-
tatea membrului este ameninþatã, se va considera revas-
cularizarea. 

Recomandãri pentru testarea la efort pe covorul rulant a pacienþilor cu BAMI

Recomandãri Clasaa Nivelb

Testul de efort pe covorul rulant trebuie considerat pentru evaluarea obiectivã a efectului tratamentu-
lui, de a ameliora claudicaþia intermitentã. IIa A

La pacienþii cu simptome tipice sau atipice sugestive pentru BAMI, testul de efort pe covor rulant 
trebuie considerat pentru confirmarea diagnosticului ºi/sau pentru cuantificarea iniþialã a severitãþii 
funcþionale a bolii.

IIa B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare.

Recomandãri pentru testele diagnostice la pacienþii cu BAMI

Recomandãri Clasaa Nivelb

Evaluarea non-invazivã, utilizând metode ca mãsurarea tensiunii sistolice segmentare ºi înregistrarea 
volumului pulsului, pletismografia, flowmetria Doppler ºi DUS, sunt indicate ca metode de primã 
intenþie pentru confirmarea ºi localizarea leziunilor în BAMI.

I B

DUS ºi/sau ACT ºi/sau ARM sunt indicate pentru localizarea leziunilor în BAMI ºi pentru a considera 
opþiunile de revascularizare. I A

Rezultatele anatomice ale testelor imagistice trebuie corelate întotdeauna cu testele hemodinamice, 
înainte de a se lua o decizie terapeuticã. I C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
ACT = angiografia prin computer tomograf; ARM = angiografia prin rezonanþã magneticã; BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare; DUS = ultra-
sonografia Duplex.
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Selecþia strategiei optime de revascularizare trebuie efec-
tuatã pe baza caracteristicilor fiecãrui caz, în centre speci-
alizate în patologia vascularã ºi într-o colaborare strânsã 
cu un specialist în tehnici endovasculare ºi cu un chirurg 
vascular. Principalele aspecte care trebuie luate în consi-
derare sunt fezabilitatea tehnicii din punct de vedere ana-
tomic (Tabel 6), co-morbiditãþile, disponibilitatea ºi experti-
za centrului, precum ºi preferinþa pacientului.

În timp ce revascularizarea este obligatorie la pacienþii cu 
ICM (ischemie criticã de membru inferior), dovezile care 
sus þin beneficiul pe termen lung al tratamentului endo-
vascular comparativ cu exerciþiul fizic supervizat plus tra-
tament medical optim sunt neconcludente, în special la 
pacienþii cu claudicaþie uºoarã spre moderatã.

Tabelul 6: Clasificarea leziunilor conform ‘TransAtlantic Inter-Society Consensus’
pentru Managementul Bolii Arteriale Periferice (TASC II).

(Adaptat dupã ºi cu permisiunea lui Norgren et al., a se vedea referinþa 6 în Textul complet)

Leziunile aorto-iliace

Tipul 
leziunii Descrierea

Tipul A - Stenozã unilateralã sau bilateralã de AIC
- Stenozã unicã, scurtã (3 cm), unilateralã sau bilateralã de AIE 

Tipul B

- Stenozã scurtã (3 cm) la nivelul aortei infrarenale
- Ocluzia unilateralã de AIC
- Stenozã unicã sau multiple, totalizând 3-10 cm, care implicã AIE, dar care nu se extinde la nivelul AFC
- Ocluzia unilateralã de AIE, care nu implicã originile arterelor iliace interne sau a AFC 

Tipul C

- Ocluziile bilaterale de AIC
- Stenoze bilaterale de AIE de 3-10 cm lungime, care nu se extind la nivelul AFC
- Stenoza unilateralã de AIE care se extinde la nivelul AFC
- Ocluzia unilateralã de AIE care implicã originile arterelor iliace interne ºi/sau AFC
- Ocluzia unilateralã de AIE, sever calcificatã, cu sau fãrã implicarea originilor arterelor iliace interne ºi/sau AFC 

Tipul D

- Ocluzia aorto-iliacã infra-renalã
- Afectarea difuzã ce implicã aorta ºi ambele artere iliace, care necesitã tratament
- Stenozele multiple, difuze, care afecteazã unilateral AIC, AIE ºi AFC
- Ocluziile unilaterale de AIC ºi AIE
- Ocluziile bilaterale de AIE
- Stenozele de artere iliace la pacienþii cu AAA cu indicaþie de tratament dar care nu se preteazã la implantarea 
unui endograft sau la pacienþii cu alte leziuni care necesitã tratament chirurgical clasic la nivelul aortei sau artere-
lor iliace. 

Leziunile femuro-popliteale

Tipul leziunii Descrierea

Tipul A - Stenoza unicã 10 cm lungime
- Ocluzie unicã 5 cm lungime

Tipul B

- Leziuni multiple (stenoze sau ocluzii), fiecare 5 cm lungime
- Stenoza unicã sau ocluzie 15 cm, care nu implicã artera poplitee 
- Leziuni unice sau multiple, în absenþa vaselor tibiale în continuitate, care sã amelioreze influxul pentru 
un bypass distal
- Ocluzie sever calcificatã 5 cm lungime
- Stenoza unicã de artera poplitee

Tipul C - Stenoze multiple sau ocluzii, care totalizeazã >15 cm, cu sau fãrã calcificãri severe
- Stenoze recurente sau ocluzii, care necesitã tratament, dupã 2 intervenþii endovasculare 

Tipul D - Ocluzie cronicã totalã de AFC sau AFS (>20 cm, care implicã artera poplitee)
- Ocluzie cronicã totalã de artera poplitee ºi trifurcaþia vascularã proximalã

AAA = anevrism de aortã abdominalã; AFC = artera femuralã comunã; AIC = artera iliacã comunã; AIE = artera iliacã externã; AFS = artera femuralã 
superficialã. TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus
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Tratamentul endovascular

Revascularizarea endovascularã, o metodã de tratament 
a pacienþilor cu BAMI, s-a dezvoltat rapid în ultima decadã, 
iar în prezent un numãr mare de pacienþi poate beneficia 
de acest tratament mai puþin invaziv. Un numãr tot mai 

mare de centre favorizeazã abordarea endovascularã, ca 
primã opþiune de tratament, datoritã ratei reduse de mor-
biditate ºi mortalitate – comparativ cu chirurgia vascularã 
– care rãmâne rezervatã cazurilor unde tratamentul en-
do vascular a eºuat.

Segmentul aortoiliac

Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu leziuni aortoiliace

Recomandãri Clasaa Nivelb

Atunci când revascularizarea este indicatã, tratamentul endovascular se recomandã ca strategie de 
primã linie, pentru toate leziunile aortoiliace tip A-C, conform clasificãrii TASC I C

O abordare endovascularã primarã poate fi luatã în considerare pentru tratamentul leziunilor aortoilia-
ce tip D (clasificarea TASC) la pacienþii cu comorbiditãþi severe, dacã este efectuatã de cãtre o echipã cu 
experienþã.

IIb C

Stentarea primarã poate fi luatã în considerare de elecþie versus stentarea în caz de necesitate în situaþia 
revascularizãrii leziunilor aortoiliace. IIb C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus

Segmentul femuropopliteal

Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu leziuni femuropopliteale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Atunci când revascularizarea este indicatã, tratamentul endovascular se recomandã ca strategie de 
primã linie, pentru toate leziunile femuropopliteale tip A-C, conform clasificãrii TASC. I C

Stentarea primarã trebuie luatã în considerare pentru leziunile femuropopliteale tip B, din clasificarea 
TASC. IIa A

O abordare endovascularã primarã poate fi luatã în considerare, de asemenea pentru tratamentul 
leziunilor tip D (clasificarea TASC) la pacienþii cu comorbiditãþi severe, dacã este efectuatã de cãtre un 
intervenþionist experimentat.

IIb C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus

Arterele infrapopliteale

Recomandãri pentru revascularizarea pacienþilor cu leziuni infrapopliteale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Atunci când este indicatã revascularizarea arterelor din segmentul infrapopliteal, tratamentul endovas-
cular trebuie considerat ca strategie de primã intenþie. IIa C

Angioplastia este tehnica preferatã pentru revascularizarea leziunilor infrapopliteale, iar stentarea trebuie 
consideratã doar în cazul unui rezultat suboptimal dupã angioplastia percutanã transluminalã. IIa C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

Tratamentul chirurgical

Chirurgia vascularã oferã diferite tehnici de revasculariza-
re pentru ischemia membrelor inferioare. Bypass-ul chirur-
gical reprezintã cea mai comunã abordare chirurgicalã 
pentru boala ocluzivã difuzã ºi presupune crearea de noi 
conducte, care urmeazã cãi anatomice sau extra-anato-

mice. În unele situaþii, intervenþia tip endarterectomie 
lo   ca lã, cu sau fãrã petec, poate restaura perfuzia în va-
sul afec tat. Pacienþii cu necroze extensive sau cu leziuni 
gan  gre  noase infectate ºi aceia care nu se pot deplasa 
pot fi tra taþi cel mai bine prin amputaþii primare. Utilizarea 
simpa   tec  tomiei lombare este controversatã ºi nu este sus-
þi  nu tã de dovezi.
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Recomandãri pentru revascularizarea chirurgicalã a pacienþilor cu BAMI

Recomandãri Clasaa Nivelb

Atunci când este considerat tratamentul chirurgical pentru revascularizarea leziunilor infrailiace, bypass-
ul cu graft din vena safenã autologã este prima alegere. I A

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. BAMI = boala arterialã a membrelor inferioare 

Recomandãri pentru tratamentul antiplachetar ºi anticoagulant dupã revascularizare

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia antiplachetarã cu aspirinã este recomandatã la toþi pacienþii cu angioplastie pentru BAMI, cu 
scopul de a reduce riscul de evenimente sistemice vasculare. I C

Terapia dublã antiplachetarã, cu aspirinã ºi o tienopiridinã, pentru cel puþin 1 lunã, este recomandatã 
dupã angioplastia infrainghinalã cu stent metalic simplu. I C

Tratamentul antiplachetar cu aspirinã sau o combinaþie de aspirinã ºi dipiridamol se recomandã dupã 
bypass-ul chirurgical infrainghinal. I A

Tratamentul antitrombotic cu antagoniºti de vitaminã K poate fi considerat dupã bypass-ul infrainghi-
nal cu venã autologã. IIb B

Terapia antiplachetarã dublã cu aspirinã ºi clopidogrel poate fi consideratã în cazul bypass-urilor cu 
grafturi protetice, sub nivelul genunchiului. IIb B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.

Managementul claudicaþiei intermitente

Un algoritm pentru managementul claudicaþiei intermi-
ten te este propus în Figura 4.
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Recomandãri pentru pacienþii cu claudicaþie intermitentã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia prin exerciþiu fizic supervizat este indicatã. I A

Terapia prin exerciþiu fizic nesupervizat este indicatã atunci când supervizarea nu este fezabilã sau 
disponibilã. I C

Tratamentul medical poate fi considerat la pacienþii cu claudicaþie intermitentã ºi cu simptome care le 
afecteazã activitatea zilnicã. IIb A

Revascularizarea va fi consideratã la pacienþii cu claudicaþie intermitentã ºi cu rãspuns suboptimal la 
tratamentul conservator. IIa C

Revascularizarea (endovascularã sau chirurgicalã) va fi consideratã ca primã opþiune de tratament la 
pacienþii cu claudicaþie intermitentã severã ºi cu limitarea drasticã a activitãþii fizice zilnice, cu leziunile res-
ponsabile localizate la nivelul aortei sau arterelor iliace, împreunã cu controlul optim al factorilor de risc. 

IIa C

Terapia cu celule stem/genicã nu este indicatã. III C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. 

Ischemia criticã de membru inferior (ICM) 

Ischemia criticã de membru inferior este definitã ca pre-
zenþa durerii ischemice în repaus ºi a leziunilor ischemice 
sau gangrenei, care sunt atribuite obiectiv bolii arteriale 
ocluzive. O tensiune arterialã mãsuratã la nivelul gleznei 
<50 mmHg este recomandatã de regulã ca ºi criteriu de 
diagnostic, deoarece se întâlneºte la majoritatea pa ci-
enþilor cu durere de repaus sau leziuni ischemice care nu 
se amelioreazã spontan, fãrã revascularizare. 

La pacienþii cu leziuni ischemice sau gangrenã, ICM este 
sugeratã de o tensiune la nivelul gleznei <70 mmHg. 
La pacienþii cu mediocalcinozã arterialã, o tensiune <30 
mmHg la nivelul halucelui va înlocui criteriul tensiunii de-
terminatã la nivelul gleznei. Investigarea microcirculaþiei 
la nivelul membrului ischemic este utilã de asemenea în 
unele cazuri, atât în scop diagnostic ºi prognostic, cât ºi 
pentru determinarea nivelului amputaþiei. Prezentarea 
pa  cientului cu ICM este ilustratã în Tabelul 7, iar strategia 
de management este sumarizatã în Figura 5. 

Tabelul 7: Prezentarea unui pacient cu ICM

Evaluarea Caracteristici Prezentarea
definitorie pentru ICM Comentarii

Istoric Durata simptomelor ºi 
semnelor clinice de ICM

>2 sãptãmâni Necesitã analgezice tip morfinã pentru a le 
controla

Simptome Durerea de repaus Deget, antepicior În special, la ridicarea extremitãþii (ex. în timpul 
somnului, noaptea). Durerea în gambã/crampe-
le nu reprezintã manifestari clinice pentru ICM 

Leziunile ischemice Periunghiale, degete, 
cãlcâi, excrescenþele 
osoase

Complicaþile infecþioase Complicaþii secundare: inflamaþie ºi infecþie

Probe-to-bone test Testul pozitiv identificã osteomielita cu o înaltã 
sensibilitate ºi specificitate

Parametri he-
modinamici

Tensiunea absolutã la 
nivelul glzenei

<50 mmHg sau
<70 mmHG

Plus durerea de repaus
Plus leziuni ischemice

Tensiunea absolutã la 
nivelul halucelui

<30 mmHg Se va mãsura atunci când existã mediocalcinozã 
(artere necompresibile sau o tensiune la nivelul 
gleznei fals ridicatã, cu IGB >1,40)

Presiunea parþialã 
transcutanatã a oxigenului 

<30 mmHg Ajutã la estimarea procesului de vindecare, are 
variabilitate considerabilã

IGB = indicele gleznã-braþ; ICM = ischemie criticã de membru inferior
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Recomandãri pentru managementul ischemiei critice de membru inferior

Recomandãri Clasaa Nivelb

Revascularizarea este indicatã pentru salvarea membrului, oricând este tehnic fezabilã. I A

Terapia endovascularã poate fi consideratã ca primã opþiune de tratament, atunci când este tehnic 
fezabilã. IIb B

Dacã revascularizarea nu se poate realiza, poate fi considerat tratamentul cu prostanoizi. IIb B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
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Ischemia acutã de membru inferior (IAM)

Ischemia acutã de membru inferior este datoratã scãderii 
bruºte a perfuziei arteriale la nivelul unei extremitãþi. Pot fi 
implicate cauze trombotice sau embolice. Cauzele poten-
þiale pentru IAM sunt: progresia bolii arteriale, embo lismul 
cu sursã cardiacã, disecþia de aortã sau embo lizãrile de 
la nivelul peretelui aortei, tromboza graftului, tromboza 
unui anevrism popliteal, sindromul de compresie arterialã 
localã, traumatismul local, flegmatia cerulea, ergotismul 
(otrãvirea prin consumul de secarã contaminatã cu ciuper-

ca ergot), statusul de hipercoagulabilitate ºi complicaþiile 
iatrogene asociate cateterismului cardiac, procedurile 
en do vasculare, utilizarea balonului de contrapulsaþie in-
tra-aortic, circulaþia extra-corporealã asistatã, precum ºi 
uti lizarea dispozitivelor de închidere arterialã. Viabilitatea 
mem brului este în pericol în aceste situaþii, în majoritatea 
ca zurilor. Sunt necesare mãsuri rapide ºi adecvate pentru 
ma nagementul unei astfel de situaþii, cu scopul salvãrii 
extremitãþii. Categoriile clinice sunt prezentate în Tabelul 
8. Strategia de management este sumarizatã în Figura 6. 

Tabelul 8: Categoriile clinice ale ischemiei acute de membru inferior
(Adaptat dupã ºi cu permisiunea Rutherford et al, a se vedea referinþa 328 în Textul Complet)

Grad Categorie Pierderea 
sensibilitãþii Deficit motor Prognostic

I Viabil Absentã Absent Absenþa pericolului imediat

IIA Pericol mar-
ginal

Absentã sau minimã 
(degetele)

Absent Poate fi salvat, dacã este prompt tratat

IIB Pericol imi-
nent

Mai mult decât degetele Uºor/moderat Poate fi salvat, dacã este prompt revascularizat

III Ireversibil Profundã, anestezie Profund, paralizie 
(rigiditate)

Pierderi tisulare majore; Amputaþie; Lezarea 
permanentã a nervilor este inevitabilã

Recomandãri pentru ischemia acutã de membru inferior

Recomandãri Clasaa Nivelb

Revascularizarea urgentã este indicatã la pacienþii cu IAM ºi cu ameninþarea viabilitãþii membrului (sta-
diul II). I A

În situaþia în care se poate aplica tratamentul endovascular în urgenþã, se recomandã tromboliza pe 
cateter asociatã cu extracþia mecanicã a trombusului, cu scopul de a scãdea timpul pânã la reperfuzie. I B

Tratamentul chirurgical este indicat la pacienþii cu IAM, cu deficit motor instalat sau cu deficit senzorial 
sever (stadiul II B). I B

La toþi pacienþii cu IAM, tratamentul cu heparinã trebuie început cât mai curând posibil. I C

Tratamentul endovascular trebuie considerat la toþi pacienþii cu IAM cu debut al simptomelor <14 zile ºi 
fãrã deficit motor instalat (stadiul IIA). IIa A

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. IAM = ischemia acutã de membru inferior.

4.6 Boala arterialã cu localizãri multiple 

Boala arterialã cu localizãri multiple este definitã ca pre-
zen þa simultanã a leziunilor aterosclerotice cu semnificaþie 
clinicã în cel puþin 2 teritorii vasculare majore. Pentru ma-
nagementul unui pacient cu boalã arterialã cu localizãri 
multiple, medicul trebuie sã-ºi concentreze atenþia nu doar 
asupra identificãrii localizãrilor leziunilor ºi pe dificultãþile 
teh nice inerente, referitoare la opþiunile de tratament spe-
cific, ci ºi pe statusul clinic global al pacientului, luând în 
con si derare prezenþa factorilor de risc cardiovasculari ºi 
a comorbiditãþilor. În consecinþã, strategia de tratament 
tre buie aleasã în mod individualizat, bazatã mai mult pe 

aspec tele clinice decât pe cele tehnice. Trebuie notat cã 
la un pacient cu boalã arterialã ateroscleroticã cu o locali-
za re datã, co-existenþa unei determinãri aterosclerotice 
într-un alt teritoriu vascular va creºte riscul de recurenþã a 
simptomelor ºi de complicaþii pentru prima localizare ma-
nifestã a bolii aterosclerotice.

Ghidul actual analizeazã impactul bolii arteriale cu loca-
li zãri multiple asupra prognosticului, dar deopotrivã face 
re comandãri pentru screening-ul ºi managementul aces-
tei patologii, luând în considerare combinaþiile cele mai 
re levante pentru practica clinicã.
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Screening-ul ºi managementul bolii arteriale cu 
localizãri multiple
Boala arterialã perifericã la pacienþii cu boalã 
coronarianã
Boala arterelor carotide la pacienþii cu boalã 
coronarianã

Stenoza de arterã carotidã la pacienþii care nu sunt pro-
gra maþi pentru CABG

La pacienþii cu BAC, prevalenþa stenozelor carotidiene se-
ve re creºte odatã cu severitatea BAC ºi este un predictor 
re cu noscut pentru un prognostic cardiovascular sever. 
Pre  va lenþele medii raportate pentru stenozele carotidie-
ne cu severitate de >50%, >60%, >70% ºi respectiv, >80% 
sunt de de 14,5%, 8,7%, 5,0% ºi respectiv, 4,5%. Astfel, 

deºi asocierea dintre stenozele carotidiene ºi BAC este 
evi  dentã, prevalenþa stenozelor carotidiene semnificati-
ve este relativ micã în întregul lot analizat. Prin urmare, 
screen ing-ul sistematic prin duplex carotidian are o valoa-
re li mitatã. 

Stenoza de artera carotidã la pacienþii programaþi pentru 
CABG

Problema revascularizãrii profilactice a stenozelor carotidi-
ene la pacienþii care necesitã o intervenþie de revasculari-
zare prin bypass aorto-coronarian (CABG) ºi care asociaza 
o stenozã severã de arterã carotidã s-a ridicat datoritã ris-
cu lui mai mare de AVC raportat la aceastã categorie de 
pa cienþi (Tabelul 9).

Tabelul 9: Riscul de AVC corelat cu intervenþia CABG
(Modificat dupã ºi cu permisiunea lui Blacker et al, a se vedea referinþa 351 în Textul complet)

Categoria de pacienþi Riscul de AVC (%)

Fãrã stenozã carotidianã 1,4-3,8

Stenozã carotidianã unilateralã >50% 3,0

Stenozã bilateralã de carotide >50% 5,0

Ocluzie de carotidã 7,0

Istoric de AVC sau AIT 8,5

CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral.

Recomandãri pentru screeningul stenozelor de artere carotide la pacienþii programaþi pentru CABG

Recomandãri Clasaa Nivelb

Evaluarea prin DUS a arterelor carotide la pacienþii programaþi pentru CABG este recomandatã la 
cei cu istoric de boli cerebrovasculare, cu sufluri pe carotide, cu vârsta 70 ani, boalã coronarianã 
multivascularã sau cu BAMI.

I B

Screening-ul pentru stenoze de artere carotide nu este indicat la pacienþii cu BAC instabilã, care necesitã 
CABG imediat ºi nu au istoric recent de AVC/AIT. III B

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral; BAMI = boala arterelor membrelor 
inferioare; BAC = boala arterialã coronarianã; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; DUS = ultrasonografie Duplex. 

Recomandãri pentru managementul stenozelor de artere carotide la pacienþii programaþi pentru CABG

Recomandãri Clasaa Nivelb

Indicaþia pentru revascularizarea carotidianã se va decide individualizat, de o echipã multidisciplinarã, 
care va include ºi un neurolog. I C

Dacã revascularizarea carotidianã este indicatã, ordinea celor 2 intervenþii, pe carotide ºi pe coronare, se 
va decide în funcþie de starea clinicã a pacientului, de gradul de urgenþã ºi de severitatea afectãrii caroti-
diene ºi respectiv, coronarianã.

I C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã. BAC = boala arterialã coronarianã; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; 
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Recomandãri pentru revascularizarea arterelor carotide la pacienþii programaþi pentru CABG

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii programaþi pentru CABG, cu istoric de AVC/AIT în <6 luni ºi cu boalã de arterã carotidã 
corespunzãtoare 

Revascularizarea carotidianã este recomandatã pentru stenozele 70-99%. I C

Revascularizarea carotidianã poate fi consideratã pentru stenoze de 50-69%, în funcþie de factorii specifici 
pacientului ºi de prezentarea lor clinicã. IIb C

Revascularizarea carotidianã nu este recomandatã pentru stenozele <50%. III C

La pacienþii programaþi pentru CABG ºi fãrã istoric de AVC/AIT în <6 luni

Revascularizarea carotidianã poate fi consideratã la bãrbaþii cu stenoze bilaterale de 70-99% de artere 
carotide sau cu stenozã unilateralã de 70-99% de o arterã carotidã ºi cu ocluzie contralateralã. IIb C

Revascularizarea carotidianã poate fi consideratã la bãrbaþii cu stenozã 70-99% de arterã carotidã ºi cu 
AVC ipsilateral asimptomatic în antecedente. IIb C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian;

Boala arterelor renale la pacienþii care se prezintã cu ma-
ni fes tãri de boalã coronarianã

O SAR >50% este descoperitã la 10-20% dintre pacienþii 
cu BAC, cel mai frecvent prin angiografie renalã, efectuatã 
concomitent cu cateterismul cardiac, dintre care aproape 

un sfert sunt stenoze bilaterale. Deºi co-existenþa unei boli 
semnificative de artere renale la pacienþii coronarieni nu 
este neglijabilã, un screening sistematic pentru identifica-
rea SAR nu pare justificat, din moment ce managementul 
acestor pacienþi este foarte puþin influenþat. 

Screening-ul pentru SAR la pacienþii programaþi pentru coronarografie

Recomandãri Clasaa Nivelb

DUS de artere renale trebuie sã fie consideratã prima metodã de diagnostic, când existã suspiciunea 
clinicã de stenoze de artere renale, la pacienþii planificaþi pentru coronarografie. IIa C

Angiografia renalã concomitent cu coronarografia poate fi consideratã numai dacã persistã suspiciunea 
de SAR ºi dupã DUS de artere renale. IIb C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã.
DUS = ultrasonografia Duplex; SAR = stenoza de arterã renalã.

BAMI la pacienþii care se prezintã cu manifestãri de boalã 
coronarianã

Co-existenþa BAMI la pacienþii cu BAC se asociazã cu un 
prognostic mai rezervat. BAMI este frecvent nerecunos-
cutã la pacientii cu boala coronarianã, deoarece majorita-
tea sunt asimptomatici.
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Recomandãri pentru managementul pacienþilor cu BAMI ºi BAC concomitente

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii cu boalã coronarianã instabilã, BAC va fi tratatã prima, iar chirurgia vascularã trebuie 
amânatã, cu excepþia situaþiilor când intervenþia chirurgicalã vascularã nu poate fi întârziatã, datoritã 
unei condiþii severe, care ameninþã viaþa pacientului sau integritatea extremitãþii afectate.

I C

Alegerea strategiei de revascularizare coronarianã, prin CABG sau PCI trebuie individualizatã ºi se va face 
în funcþie de gravitatea manifestãrilor clinice ale BAC ºi respectiv, BAMI ºi în funcþie de comorbiditãþile 
pacientului. 

I C

În cazul asocierii BAMI la pacienþii cu BAC stabilã, clopidogrelul trebuie considerat ca o alternativã la 
aspirinã, pentru tratamentul antiplachetar pe termen lung. IIa B

La pacienþii cu BAC, trebuie considerat screening-ul pentru BAMI, prin determinarea IGB. IIa C

Revascularizarea miocardicã profilacticã, înaintea unei intervenþii chirurgicale vasculare cu risc înalt, 
poate fi consideratã la pacienþii stabili, dacã existã dovezi persistente de ischemie miocardicã extensivã 
sau dacã au risc înalt de evenimente cardiace.

IIb B

a = clasa de recomandare; b= nivel de evidenþã.
BAMI = boala arterelor membrelor inferioare; BAC = boala coronarianã; CABG = revascularizare prin bypass aorto-coronarian; IGB = indicele gleznã-braþ; 
PCI = intervenþii coronariene percutane.

Screening-ul ºi managementul BAC la pacienþii cu 
BAP

Screening-ul ºi managementul BAC la pacienþii care se 
pre zintã cu boalã de artere carotide

Pacienþii cu stenoze de artere carotide au o prevalenþã 
înaltã a BAC – chiar ºi în absenþa simptomelor cardiace – 
ºi sunt la risc de evenimente cardiovasculare. Cu toate cã 
CEA este consideratã o procedurã cu risc intermediar, ris-
cul cardiac asociat cu revascularizarea carotidianã poate 
fi mai mic în cazul stentãrii de arterã carotidã, compa rativ 
cu endarterectomia. În privinþa screeningului prin coro-
na rografie a pacienþilor ºi, la nevoie, revascularizarea co-
ro na rianã, înainte de chirurgia vascularã, nu se pot face 
recomandãri ferme în acest moment, datoritã rezultatelor 
discordante, pentru pacienþii programaþi pentru revascu-
larizarea carotidianã.

Screening-ul ºi managementul BAC la pacienþii care se 
prezintã cu BAMI

Pacienþii cu BAMI programaþi pentru revascularizare chi-
rur gicalã

Acest subiect a fost dezbãtut extensiv în ghidul ESC din 
2009 pentru evaluarea riscului cardiac pre-operator ºi 
mana gementul cardiac perioperator, în cazul unor inter-
venþii chirurgicale non-cardiace. Complicaþiile cardio vas-
cu lare perioperatorii sunt comune la pacienþii cu BAMI ºi 
de terminã o ratã semnificativã a morbiditãþii, asociatã chi-
rurgiei non-cardiace. Toþi pacienþii necesitã un screening 
pre-operator, cu scopul de a identifica ºi minimiza ris cul 
imediat ºi viitor, care trebuie sã se concentreze atent pe 
evaluarea BAC, documentatã sau probabilã, ºi pe capa-
ci tatea funcþionalã a pacienþilor. Testele non-invazive ºi 
in vazive trebuie sã fie limitate situaþiilor în care rezultatele 
lor pot influenþa în mod evident managementul pacien-
tului sau atunci când testarea este oricum indicatã. Trata-
mentul cu ß-blocante, statine ºi aspirinã trebuie continuat 
la pacienþii aflaþi deja pe acest tratament ºi va fi iniþiat la 
pacienþii cu BAP, care vor efectua intervenþii chirurgicale 
cu risc intermediar sau înalt.
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Tabelul 10: Stratificarea riscului cardiac în intervenþiile chirurgicale non-cardiace
(Adaptat dupã ºi cu permisiunea Poldermans et al., a se vedea referinþa 47 în Textul complet)

Risc înalt (riscul cardiac raportat este deseori >5%)
Intervenþiile chirurgicale pe aortã sau pe alte vase majore
Chirurgia vascularã perifericã

Risc intermediar (riscul cardiac raportat este în general între 1-5%)
Intervenþiile chirurgicale pentru patologia intraperitonealã sau intratoracicã
Endarterectomia carotidianã
Intervenþiile chirurgicale în zona capului ºi gâtului
Intervenþiile chirurgicale ortopedice
Chirurgia prostatei

Risc scãzut (riscul cardiac raportat este în general <1%)
Procedurile endoscopice
Procedurile superficiale
Intervenþia chirurgicalã pentru cataractã
Chirurgia sânului
Intervenþiile chirurgicale efectuate în ambulatoriu

Pacienþii cu boalã arterialã a membrelor inferioa-
re fãrã soluþie chirurgicalã

În afara situaþiilor specifice, când pacientul cu BAMI va 
efec tua intervenþia chirurgicalã vascularã, scopul scree-
ningului pentru BAC este de a identifica pacienþii cu BAMI 
cu un prognostic nefavorabil pe termen lung, la care tra-
tamentul ºi controlul factorilor de risc ar putea ameliora 
evoluþia lor. 

Jumãtate dintre pacienþii cu BAMI decedeazã datoritã 
unor complicaþii cardiovasculare la mai puþin de 1 an de 
la diagnostic; rata mortalitãþii de cauzã cardiovascularã 
este de 3,7 ori mai mare comparativ cu cea a pacienþilor 
fãrã BAMI. O treime dintre pacienþii cu BAMI au leziuni 
co r  o nariene semnificative.

Întrebarea care se pune este dacã identificarea BAC poa-
te ameliora prognosticul clinic al pacienþilor care sunt 
deja incluºi în programele de prevenþie secundarã. BAC 
asimpto maticã la pacienþii cu BAMI este prin definiþie 
stabilã, o situaþie în care revascularizarea coronarianã este 
controversatã, pe baza rezultatelor negative ale studiu lui 
Clinical Outcomes Utilization Revascularization and Agg-
re ssive Drug Evaluation (COURAGE), care nu a reuºit sã 
demonstreze superioritatea revascularizãrii coronariene 
comparativ cu tratamentul medical optim. În absenþa 
unui studiu clinic specific la pacienþii cu BAMI, screeningul 
ºi managementul BAC vor fi considerate pe baza unei dis-
cuþii multidisciplinare, individualizatã pentru fiecare caz.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Cardiologie Invazivã, Preºedinte: Dr. Marian Croitoru, Secretar:
Dr. Rodica Niculescu, realizatã de cãtre Dr. Irina Modavu.
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1. Preambul

Tabelul 1. Clase de recomandãri

Clase de recomandãri Definiþie Recomandãri

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau o 
anumiã procedurã sunt benefice, utile, eficiente.

Este recomandat/ indi-
cat.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie legate de 
utilitatea/eficienþa tratamentului sau a procedurii.

 Clasa II a Puterea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficienþei. Ar trebui luat în consi-
derare.

 Clasa II b Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin bine stabilite de dovezi/
opinii.

Poate fi luat în conside-
rare.

Clasa III Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura nu 
este util/eficient ºi în unele cazuri ar putea fi dãunãtor.

Nu este recomandat.

Tabelul 2. Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii mari non-randomizate.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau a studii mici, studii retrospective, registre.

2. Definiþie
Cardiomiopatia hipertroficã (CMH) este definitã prin pre-
zenþa hipertrofiei ventriculare stângi care nu poate fi expli-

catã doar de anomaliile de sarcinã ventricularã. Aceastã 
definiþie se aplicã deopotrivã copiilor ºi adulþilor ºi nu face 
referire la etiologie ºi nici la aspectul histopatologic.



Secþiunea VIII: Bolile miocardului

255

3. Epidemiologie
Prevalenþa CMH la adulþi este de 0,02-0,23%. Prevalenþa 
CMH la copii nu este cunoscutã, dar incidenþa anualã 
este de aproximativ 0,3-0,5/100.000 (variind cu 0,005-
0,07%). Cele mai multe studii raporteazã o frecvenþã mai 
mare la bãrbaþi ºi o prevalenþã similarã a CMH pentru di-
ferite grupe rasiale.

4. Etiologie
Pentru pânã la 60% dintre adolescenþii ºi adulþii cu CMH, 
modelul genetic recunoaºte o transmitere autozomal do-
minantã cauzatã de mutaþii ale genelor proteinelor sarco-
merice. În 5% pânã la 10% din cazurile întâlnite în rândul 
adulþilor, boala este cauzatã de alte afecþiuni genetice, 
in cluzând boli metabolice ºi neuromusculare moºtenite, 
anomalii cromozomiale ºi sindroame genetice (Figura 1). 
Unii pacienþi au afecþiuni non-genetice care mimeazã for-
mele genetice ale bolii.

5. Diagnostic
Diagnosticul de CMH se bazeazã pe identificarea hipertro-
fiei ventriculare stângi prin orice metodã imagisticã. Feno-
tipul bolii include, de asemenea, fibrozã miocardicã, ano-
malii morfologice ale aparatului valvular mitral, ano malii 
ale microcirculaþiei coronariene ºi modificãri electrocardi-
ografice. Identificarea hipertrofiei ventriculare stângi care 

nu este explicatã de anomaliile de sarcinã ventricularã ar 
trebui urmatã prompt de cãutarea sistematicã a cauzei 
subiacente (Figura 2).

5.1 Criterii de diagnostic

5.1.1 Adulþi

Grosimea unuia sau mai multor segmente ale miocar-
dului ventriculului stâng mai mare de 15 mm mãsuratã 
prin orice metodã imagisticã (ecocardiografie, imagisticã 
prin re zonanþã magneticã sau tomografie computerizatã) 
care nu este explicatã doar de anomaliile de sarcinã ven-
tri cularã.

5.1.2 Copii

Grosimea peretelui ventriculului stâng mai mare cu douã 
deviaþii standard decât valoarea prezisã (scorul Z >2, unde 
scorul Z se defineºte ca numãrul deviaþiilor standard de la 
valoarea medie în populaþie).

5.1.3 Rude

Diagnosticul de CMH pentru rudele de gradul I ale paci-
enþilor cu diagnostic cert de CMH (hipertrofie ventricularã 
stângã 15 mm) se bazeazã pe prezenþa unei hipertro-
fii ventriculare stângi neexplicate, mai mari de 13 mm în 
unul sau mai multe segmente ale ventriculului stâng, mã-
surate utilizând orice metodã imagisticã.
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5.2 Istoric ºi examen clinic 

Realizarea unui arbore genealogic cu 3-4 generaþii ajutã 
la confirmarea unei origini genetice a bolii ºi pentru iden-

tificarea altor membri ai familiei care au risc crescut de a 
dezvolta boala. Anumite simptome ºi semne cardiovas-
culare pot orienta unele diagnostice specifice (Tabelul 3).

Tabelul 3. Semne ºi simptome sugestive pentru diagnostice specificea

Simptom/ semn Diagnostic

Dificultãþi de învãþare, retard mental   Boalã mitocondrialã
  Sindrom Noonan/LEOPARD/ Costello
  Boala Danon

Surditate neurosenzorialã   Boalã mitocondrialã (în special asociatã cu diabetul zaharat)
  Boala Anderson-Fabry
  Sindrom LEOPARD

Scãderea acuitãþii vizuale   Boalã mitocondrialã (afectare retinianã, atrofie a nervului optic)
  Amiloidoza TTR (opacitãþi vãtoase ale vitrosului)
  Boala Danon (retinitã pigmentarã)
  Boala Anderson-Fabry (cataractã, opacitãþi corneene)

Tulburãri ale mersului   Ataxia Friedreich

Parestezii/ anomalii senzoriale/ durere 
neuropatã

  Amiloidoza
  Boala Anderson-Fabry

Sindromul de tunel carpian   Amiloidoza TTR (în special bilateral, interesând bãrbaþii)

Slãbiciune muscularã   Boalã mitocondrialã
  Boli de stocaj ale glicogenului
  Mutaþii FHLI
  Ataxia Friedreich

Ptozã palpebralã   Boli mitocondriale
  Sindrom Noonan/ LEOPARD
  Distrofia miotonicã

Lentigo/ pete café au lait   Sindrom Noonan/ LEOPARD

Angiokeratoame, hipohidrozã   Boala Anderson-Fabry

FHL-1 = Four and half LIM domains protein 1; LEOPARD = lentigo, anomalii ECG, hipertelorism ocular, stenoze pulmonare, anomalii genitale, retard de 
creºtere, surditate neurosenzorialã; TTR = transtiretina. 
a modificat dupã Rapezzi et al (vezi ref 67 din textul integral la www.escardio.org/guidelines).

5.3 Electrocardiograma de repaus

Electrocardiograma standard (ECG) cu 12 derivaþii oferã 
elemente utile pentru diagnostic ºi orienteazã distri buþia 
hipertrofiei ºi a cicatricii miocardice (Tabelul 4). Modificãrile 
ECG reprezintã un marker precoce al bolii cu sensibilitate 
mare, dar nespecific în rândul rudelor.

Monitorizarea Holter ECG este recomandatã de la evalua-
rea iniþialã, pentru a stabili riscul de moarte subitã cardiacã 
(secþiunea 9.6: Moartea subitã cardiacã) ºi de accident 
vascular cerebral (secþiunea 9.5: Tahiaritmiile atriale).
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Tabelul 4. Anomalii ale electrocardiogramei sugestive pentru anumite diagnostice specifice sau variante morfolo-
gice

Modificare Comentariu

Interval PR scurt/ preexcitaþie Preexcitaþia este un element comun al bolilor de stocaj (Pompe, PRKAG2 ºi Danon) ºi al 
bolilor mitocondriale (MELAS, MERFF). Un interval PR scurt în absenþa preexcitaþiei este 
întâlnit în boala Anderson- Fabry.

Bloc atrioventricular Întârzierea conducerii atrioventriculare este comunã în bolile mitocondriale, unele boli de 
stocaj (boala Anderson- Fabry), amiloidozã, desminopatii ºi la pacienþii cu mutaþii ale genei 
PRKAG2.

HVS marcatã (indice Sokolow 50) Voltajul crescut se întalneºte tipic în bolile de stocaj, cum sunt bolile Pompe ºi Danon, dar 
poate fi cauzat ºi de prezenþa preexcitaþiei.

Voltaj QRS scãzut (sau voltaj normal, 
în ciuda hipertrofiei ventriculare 
stângi)

Voltajul scãzut al complexului QRS este rar la pacienþii cu CMH în absenþa efuziunii pe-
ricardice, obezitãþii ºi bolilor pulmonare (fiind limitat la pacienþii aflaþi în stadiile finale ale 
bolii), dar se întâlneºte în pânã la 50% din pacienþii cu amiloidozã AL ºi în pânã la 20% din 
pacienþii cu amiloidozã TTR. Diagnosticul diferenþial între CMH ºi amiloidoza cardiacã este 
facilitat de mãsurarea raportului dintre amplitudinea complexului QRS ºi grosimea perete-
lui ventriculului stâng.

Deviaþie axialã dreaptã extremã 
(,,Nord- Vest”)

Întâlnitã la pacienþii cu sindrom Noonan, care au hipertrofie bazalã severã, cu extindere în 
tractul de ejecþie al ventriculului drept.

Inversia undei T cu amplitudine mare 
(>10 mm)

Inversia undei T cu amplitudine mare în derivaþiile precordiale ºi/sau infero-laterale 
sugereazã afectarea apexului ventriculului stâng.

Anomalii ale undei Q (durata 40 ms 
ºi/sau 25% din amplitudinea undei 
R ºi/sau 3 mm în cel puþin douã 
derivaþii concordante, cu excepþia 
aVR)

Anomalii ale undei Q în derivaþiile infero-laterale, cu undã T pozitivã sunt asociate cu o 
distribuþie asimetricã a HVS. Unda Q 40 ms se asociazã cu arii de fibrozã miocardicã.

Supradenivelare a segmentului ST în 
derivaþiile laterale

Unii pacienþi cu hipertrofie apicalã sau distalã dezvoltã mici anevrisme apicale, uneori 
asociate cu cicatrici miocardice. Acestea pot fi detectate prin CMR, ventriculografie sau 
ecocardiografie cu substanþã de contrast, fiind asociate uneori cu supradenivelãri ale 
segmentului ST în derivaþiile laterale.

AL = lanþul uºor de amiloid; CMR = rezonanþa magneticã cardiacã; CMH = cardiomiopatie hiperttroficã; HVS = hipertrofie ventricularã stângã; MELAS = 
encefalomiopatie mitocondrialã, acidozã lacticã ºi episoade similare AVC (stroke-like); MERFF = mitochondrial epilepsy with ragged red fibres; PRKAG2= 
subunitatea gama 2 a protein-kinazei activate de adenozin monofosfat; TTR = transtiretina.

Recomandãri de efectuare a electrocardiogramei

Clasãa Nivelb

Electrocardiograma standard cu 12 derivaþii este recomandatã pacienþilor cu cardiomiopatie hipertroficã 
suspicionatã, pentru a ghida diagnosticul ºi a oferi indicii despre etiologia posibilã a bolii. I B

Monitorizarea Holter ECG/ 48 h este recomandatã pacienþilor de la evaluarea iniþialã, pentru a detecta aritmiile 
atriale si ventriculare. I B

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

5.4 Ecocardiografia

5.4.1 Hipertrofia ventricularã stângã ºi obstrucþia în tractul 
de ejecþie al ventriculului stâng

Grosimea telediastolicã a peretelui ventriculului stâng tre-
buie evaluatã în toate segmentele de la bazã la apex în 
secþiuni de ax scurt folosind ecocardiografia cu substanþã 
de contrast ºi/sau rezonanþa magneticã cardiacã, dacã 
sunt necesare. Obstrucþia în tractul de ejecþie al ventricu-
lului stâng (LVOTO - left ventricle outflow tract obstruc-
tion) produsã de miºcarea sistolicã anterioarã (SAM) a 
cus pelor valvei mitrale apare în repaus la o treime dintre 
pa cienþi, în timp ce o altã treime dintre bolnavi prezintã 
obstrucþie manifestã în timpul manevrelor de provocare 
(ma nevra Valsalva, ortostatism sau exerciþiu fizic). LVO-
TO este definitã ca un gradient presional 30 mmHg în 
tractul de ejecþie al ventriculului stâng în repaus sau în 
timpul manevrelor de provocare, dar obstrucþia devine 
semnificativã clinic numai când gradientul depãºeºte 50 

mmHg. Figura 3 suma rizeazã algoritmul de diagnostic 
ºi tratament al LVOTO la pacienþii simptomatici ºi asimp-
tomatici. Obstrucþia nele gatã de SAM (membranã sub-
aorticã, anomalii ale aparatului valvular mitral ºi obstrucþie 
medioventricularã) trebuie exclusã sistematic. 

Miºcarea sistolicã anterioarã a valvei mitrale (SAM) de ter-
minã aproape invariabil regurgitare mitralã mezo-tele sis-
tolicã, cu jet orientat infero-lateral. Prezenþa unui jet de 
regurgitare mitralã central sau orientat anterior ar trebui 
sã impunã evaluarea suplimentarã a valvei mitrale.

5.4.2 Evaluarea funcþiei diastolice

Cuantificarea presiunilor de umplere ale ventriculului 
stâng ajutã la evaluarea simptomelor ºi la stadializarea 
bolii. O analizã complexã a funcþiei diastolice, incluzând 
ima gistica de tip Doppler tisular, mãsurarea velocitãþilor 
fluxu lui din venele pulmonare, a presiunii sistolice din ar-
tera pulmonarã ºi a dimensiunilor atriului stâng, este reco-
mandatã în evaluarea de rutinã a pacienþilor cu CMH.
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5.4.3 Funcþia sistolicã

Fracþia de ejecþie ºi fracþia de scurtare sunt în mod tipic 
normale sau crescute la pacienþii cu CMH, dar oferã o 
evaluare inadecvatã a funcþiei sistolice a ventriculului 
stâng în prezenþa hipertrofiei ventriculare. Velociãþile mio-

cardice longitudinale ºi parametrii de deformare (strain ºi 
strain rate), derivate din imagistica Doppler tisular sau teh-
nicile speckle tracking, sunt de cele mai multe ori reduse, 
în ciuda unei fracþii de ejecþie pãstrate ºi pot fi anormale 
înaintea dezvoltãrii hipertrofiei la rudele cu anomalii ge-
netice ale pacienþilor cu CMH.

5.4.4 Rolul ecocardiografiei pentru diagnosticul diferenþial

Tabelul 5. Elemente ecocardiografice care sugereazã etiologii specifice ale CMHa

Element ecocardiografic Afecþiune specificã de luat în considerare

Îngrosare a septului interatrial Amiloidozã

Îngroºare a valvelor AV Amiloidozã, boala Anderson- Fabry

Îngroºare a peretelui liber al VD Amiloidozã, miocarditã, boala Anderson- Fabry, sindrom Noonan ºi boli 
asociate

Efuziune pericardicã uºoarã spre moderatã Amiloidozã, miocarditã

Aspect de sticlã matã al miocardului ventricular în 
ecocardiografia 2D

Amiloidozã

HVS concentricã Glicogenoze, boala Anderson- Fabry, mutaþii PRKAG2

HVS concetricã extremã (îngroºare parietalã 30 mm) Boala Danon, boala Pompe

Hipokinezie globalã VS (cu sau fãrã dilatare VS) Boalã mitocondrialã, amiloidoza TTR, mutaþii PRKAG2, boala Danon, 
miocarditã, CMH sarcomericã avansatã, boala Anderson-Fabry

Obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului drept Sindrom Noonan ºi afecþiunile asociate

2D = bidimensional; AV = atrioventricular; CMH = cardiomiopatie hiper troficã; HVS = hipertrofie ventricularã stângã; PRKAG2 = subunitatea gama 2 a 
protein-kinazei activate de adenozin monofosfat; TTR = transtiretina; VD = ventricul drept; VS = ventricul stâng.
a modificat dupã Rapezzi et al (vezi ref 67 din textul integral la www.escardio.org/guidelines).
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5.4.5 Ecocardiografia de constrast

Substanþele de contrast intravenoase pentru ecocardio-
grafie ar trebui folosite pentru a delimita endocardul ven-
tricular când vizualizarea peretelui lateral al ventriculului 
stâng sau a apexului este deficitarã. Tuturor pacienþilor 
cãrora li se efectueazã ablaþie septalã cu alcool, le este 
re comandatã ecocardiografia cu substanþã de contrast 
administratã intracoronarian pentru a asigura localizarea 
corectã a alcoolului (vezi secþiunea 9.1.3.2. Ablaþia septalã 
cu alcool).

5.4.6 Ecocardiografia transesofagianã

Ecocardiografia transesofagianã trebuie luatã în consi-
derare la pacienþii cu fereastrã transtoracicã dificilã, ca o 
alternativã sau ca o investigaþie suplimentarã rezonanþei 
magnetice, pentru a identifica mecanismul LVOTO ºi pen-
tru a evalua aparatul valvular mitral înainte de procedura 
de ablaþie septalã ºi când existã suspiciunea cã mecanis-
mul regurgitãrii mitrale este legat de anomalii intrinseci 
ale aparatului valvular mitral.

Recomandãri pentru efectuarea ecocardiografiei transtoracice în evaluarea cardiomiopatiei hipertrofice

Clasãa Nivelb

Tuturor pacienþilor cu CMH le este recomandatã de la evaluarea iniþialã ecocardiografia 2D ºi Doppler, atât în 
repaus, cât ºi în timpul manevrei Valsalva efectuate în decubit dorsal ºi în poziþie semiºezândã, urmate de efectu-
area acesteia în ortostatism dacã nu apare niciun gradient presional

I B

Este recomandatã mãsurarea prin ecocardiografie 2D, în secþiune ax scurt, a grosimii parietale maxime tele-dias-
tolice a tuturor segmentelor VS, de la bazã la apex I C

O evaluare completã a funcþiei diastolice VS este recomandatã, incluzând evaluarea Doppler pulsat a fluxului 
transmitral, mãsurarea velocitãþilor obþinute prin Doppler tisular la nivelul inelului mitral, velocitãþilor fluxului în 
venele pulmonare, presiunii sistolice în artera pulmonarã ºi mãsurarea diametrului ºi volumului AS.

I C

La pacienþii simptomatici, cu un gradient presional maxim de repaus sau provocatc în tractul de ejecþie al VS <50 
mmHg, este recomandatã efectuarea ecocardiografiei 2D ºi Doppler în timpul exerciþiului fizic, în ortostatism, 
ºezut sau în poziþie semiºezândã, pentru a detecta LVOTO provocatã sau regurgitarea mitralã indusã de exerciþiul 
fizic. 

I B

La pacienþii asimptomatici, cu un gradient presional de repaus sau provocatc în tractul de ejecþie al VS <50 
mmHg, ecocardiografia de stres 2D ºi Doppler în ortostatism, ºezut sau poziþie semiºezândã poate fi luatã în 
considerare când prezenþa gradientului în tractul de ejecþie VS este relevantã pentru decizii privind stilul de viaþã 
ºi tratamentul medical.

IIb C

La pacienþii cu imagini ecocardiografice nesatisfãcãtoare ºi cu hipertrofie apicalã VS sau anevrism apical, eco-
cardiografia transtoracicã cu substanþã de contrast administratã intravenos ar trebui luatã în considerare ca o 
alternativã la imagisticã prin rezonanþã magneticã.

IIa C

Ecocardiografia cu substanþã de contrast administratã intracoronarian este recomandatã tututor pacienþilor care 
urmeazã a fi supuºi ablaþiei septale cu alcool. I B

2D = bidimensional, AS = atriu stâng, LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng, VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Prin manevra Valsalva, ortostatism sau nitrat oral.

Recomandãri pentru efectuarea ecocardiografiei transesofagiene

Clasãa Nivelb

ETE perioperatorie este recomandatã pacienþilor supuºi miectomiei septale, pentru a confirma mecanismul 
LVOTO, pentru a ghida strategia chirurgicalã, pentru a evalua complicaþiile postoperatorii ºi pentru a identifica 
obstrucþia rezidualã în tractul de ejecþie al VS.

I C

ETE ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu LVOTO al cãrei mecanism este neclar sau când este necesarã 
evaluarea aparatului valvular mitral înainte de o ablaþie septalã sau când se suspicioneazã cã regurgitare mitralã 
este produsã prin anomalii valvulare intrinseci.

IIa C

ETE cu substanþã de contrast administratã intracoronarian, la nivelul arterei septale incriminate, ar trebui luatã în 
considerare pentru a ghida ablaþia septalã cu alcool atunci când imaginea ecocardiograficã transtoracicã este 
deficitarã ºi nu oferã vizualizarea adecvatã a substanþei de contrast la nivelul miocardului.

IIa C

ETE = ecocardiografie transesofagianã; LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng; VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
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5.5 Imagistica prin rezonanþã magneticã (CMR)

CMR ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu CMH de 
la evaluarea iniþialã. Aceastã metodã este superioarã eco-
cardiografiei 2D în identificarea hipertrofiei antero-latera-
le ºi apicale, anevrismelor ºi trombilor, ºi este mai sensibilã 
în detectarea semnelor subtile de boalã, cum sunt criptele 
miocardice ºi anomaliile muºchilor papilari la pacienþii cu 
mutaþii ale genelor proteinelor sarcomerice.

Captarea tardivã a gadoliniului (LGE) este prezentã la 
33-84% dintre pacienþi, tipic cu o distribuþie neuniformã 
în zonele cu hipertrofie ºi la nivelul pereþilor anterior ºi 
pos terior ai ventriculului drept. Boala Anderson- Fabry 
se caracterizeazã printr-un semnal T1 redus ºi prezenþa 
LGE la nivelul peretelui postero-lateral. Amiloidoza car-
diacã se caracterizeazã prin prezenþa LGE globalã, sub-
endocardiacã sau segmentarã ºi a unui pattern specific al 
cineticii gadoliniumului la nivel miocardic ºi vascular.

Recomandãri privind rezonanþa magneticã cardiacã (CMR) în evaluarea cardiomiopatiei hipertrofice

Clasãa Nivelb

Este recomandat ca CMR sã fie efectuatã ºi interpretatã de echipe experimentate în imagistica cardiacã ºi în 
evaluarea bolilor miocardice. I C

În absenþa contraindicaþiilor, CMR cu LGE este recomandatã pacienþilor cu suspiciune de CMH care au ferestre 
ecocardiografice necorespunzãtoare, pentru a confirma diagnosticul. I B

În absenþa contraindicaþiilor, CMR cu LGE ar trebui luatã în considerare la pacienþii care îndeplinesc criteriile dia-
gnostice pentru CMH, pentru a evalua anatomia cardiacã, funcþia ventricularã ºi prezenþa ºi extinderea fibrozei 
miocardice.

IIa B

CMR cu LGE ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu suspiciune de hipertrofie apicalã sau anevrism. IIa C

CMR cu LGE ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu suspiciune de amiloidozã cardiacã. IIa C

CMR cu LGE poate fi luatã în considerare înaintea ablaþiei septale cu alcool sau înaintea miectomiei, pentru a 
evalua extensia ºi distribuþia hipertrofiei ºi fibrozei miocardice. IIb C

CMH = cardiomiopatie hipertroficã; CMR = imagistica prin rezonanþã magneticã cardiac; LGE = captarea tardivã de gadolinium.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

5.6 Imagistica nuclearã ºi tomografia 
computerizatã

Scintigrafia osoasã cu 99mTc-DPD sau trasori similari ar 
trebui luatã în considerare la pacienþii la care se suspicio-
neazã o amiloidozã TTR (vârsta >65 de ani, istoric de sin-

drom de tunel carpian bilateral ºi elemente ECG ºi ima-
gistice sugestive pentru amiloidoza cardiacã). Tomografia 
computerizatã cardiacã ar trebui luatã în considerare la 
pacienþii cu imagine ecocardiograficã nesatisfãcãtoare ºi 
care au contraindicaþii pentru rezonanþã magneticã.

Recomandãri pentru efectuarea scintigrafiei nucleare

Clasãa Nivelb

Scintigrafia osoasã (în special cea cu 99mTc-DPD) ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu simptome, semne 
ºi teste neinvazive sugestive pentru amiloidoza TTR. IIa B

CT cardiacã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu imagine ecocardiograficã necorespunzãtoare ºi 
contraindicaþii pentru rezonanþã magneticã. IIa C

CT = tomografia computerizatã, 99mTc-DPD = 99m Technetium-acid 3,3-difosfono-1,2-propanodicarboxilic
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

5.7 Biopsia endomiocardicã

Biopsia endomiocardicã nu face parte din algoritmul cla-
sic de diagnostic, dar poate fi luatã în considerare atunci 
când se suspicioneazã infiltrare miocardicã sau tezauris-
moze, dupã ce s-au epuizat celelalte modalitãþi diagnosti-
ce (inclusiv biopsii ale altor þesuturi mai accesibile).

Recomandãri pentru efectuarea biopsiei endomiocardice

Clasãa Nivelb

Biopsia endomiocardicã poate fi luatã în considerare când rezultatele altor explorãri sugereazã infiltrare 
miocardicã, inflamaþie sau tezaurismozã care nu pot fi confirmate prin alte mijloace. IIb C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
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5.8 Teste de laborator

Tabelul 6. Teste de laborator recomandate pacienþilor adulþi cu cardiomiopatie hipertroficã

Testul Comentariu 

Hemoglobina Anemia intensificã angina pectoralã ºi dispneea ºi trebuie exclusã ori de câte ori apare o 
decompensare a bolii.

Funcþia renalã Poate fi afectatã la pacienþii cu disfuncþie ventricularã stângã severã.
Scãderea ratei filtrãrii glomerulare ºi proteinuria pot fi prezente în amiloidozã, boala An-
derson-Fabry ºi boli mitocondriale.

Transaminazele Pot fi anormale la pacienþii cu boli mitocondriale, boalã Danon ºi defecte ale beta- oxidãrii.

Creatinin- fosfokinaza Este crescutã în boli metabolice, precum boala Danon ºi boli mitocondriale.

Galactozidaza A leucocitarã sau 
plasmaticã (la bãrbaþii peste 30 de ani)

Valori scãzute (sub 10% din valoarea normalã) sau valori nedetectabile sunt întâlnite la 
bãrbaþii cu boalã Anderson- Fabrya.
Valorile sunt de obicei în limite normale la femeile afectate de aceastã boalã, fiind necesa-
re teste genetice pentru diagnosticul pozitiv.

Analiza lanþurilor uºoare de 
imunoglobulinã, imunofixarea sericã 
ºi urinarã ºi electroforeza proteinelor 
urinare

Ar trebui luate în considerare când se suspicioneazã o amiloidozã. Confirmarea diagnosti-
cului necesitã deseori examen histopatologic.

Glicemia a jeun Poate fi crescutã în unele boli ale ADN-ului mitocondrial.
Poate fi scãzutã în unele boli ale acizilor graºi ºi ale carnitinei.

Peptidul natriuretic de tip B ºi tropo-
nina T

Nivele ridicate ale BNP, NTproBNP ºi troponinei T sunt asociate cu un risc crescut de 
evenimente cardiovasculare, insuficienþã cardiacã ºi deces.

Teste ale funcþiei tiroidiene Trebuie efectuate de la început ºi apoi la interval de ºase luni pe perioada tratamentului 
cu amiodaronã.

Lactatul plasmatic Crescut la unii pacienþi cu boli mitocondriale.

ADN = acid dezoxiribonucleic; BNP = peptid natriuretic cerebral; NTproBNP = capãtul amino- terminal al peptidului natriuretic cerebral.
a Pseudo-deficienþa poate fi observatã în unele variante genetice, precum D313Y.

6. Testare geneticã ºi screening familial
6.1 Consilierea geneticã ºi testarea molecularã 
geneticã a probanzilor

În majoritatea cazurilor, CMH este o afecþiune geneticã 
auto zomal-dominantã cu un risc de 50% de transmite-
re la urmaºi. Sfatul genetic este recomandat tuturor pa-
cienþilor, atunci când CMH nu poate fi explicat numai 
printr-o cauzã non-geneticã. Când este posibilã, testarea 
geneticã este recomandatã pentru a permite screeningul 
genetic al rudelor. Analiza geneticã ar trebui sã includã 

genele proteinelor sarcomerice cel mai frecvent implica-
te (Figura 1). La pacienþii care au caracteristici sugestive 
unor boli genetice rare (a se vedea secþiunea 5), ar trebui 
sã se facã o investigare raþionalã a mutaþiilor altor gene. 
Tes tarea geneticã a persoanelor cu un diagnostic clinic 
echivoc (ex. atleþi ºi hipertensivi), ar trebui sã fie efectuatã 
nu mai dupã evaluarea clinicã ºi familialã detaliatã de echi-
pe cu experienþã în diagnosticul ºi managementul cardio-
miopatiilor. Analiza geneticã a þesutului post-mortem sau 
a probelor ADN poate fi valoroasã în evaluarea rudelor 
su pravieþuitoare.

Recomandãri privind consilierea geneticã

Clasãa Nivelb

Consilierea geneticã este recomandatã pentru toþi pacienþii cu CMH când boala lor nu poate fi explicatã numai 
prin cauze non-genetice, indiferent dacã vor fi utilizate sau nu teste clinice sau genetice pentru screening-ul 
membrilor familiei.

I B

Consilierea geneticã ar trebui sã fie realizatã de personal calificat, antrenat pentru aceastã sarcinã specificã ºi care 
lucreazã în cadrul unei echipe multidisciplinare de specialiºti. IIa C

CMH = cardiomiopatie hipertroficã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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Recomandãri privind testarea geneticã a probanzilor

Clasãa Nivelb

Testarea geneticã este recomandatã la pacienþii care îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru CMH, când ea 
permite cascada de screening genetic a rudelor lor. I B

Se recomandã ca testarea geneticã sã se efectueze în laboratoarele de diagnostic certificate cu expertizã în inter-
pretarea mutaþiilor legate de cardiomiopatie. I C

În prezenþa simptomelor ºi semnelor de boalã sugestive pentru anumite cauze de CMH, testarea geneticã este 
recomandatã pentru a confirma diagnosticul. I B

Testarea geneticã la pacienþii cu diagnostic borderlinec de CMH ar trebui sã fie efectuatã numai dupã o evaluare 
detaliatã de cãtre echipele de specialitate. IIa C

Post-mortem, analiza geneticã de þesut stocat sau ADN ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii decedaþi 
cu CMH confirmatã histopatologic, pentru a permite screening-ul genetic al rudelor. IIa C

ADN = acid dezoxiribonucleic; CMH = cardiomiopatie hipertroficã.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
c Borderline: grosimea peretelui ventricular stâng 12-13 mm la adulþi; hipertrofie ventricularã stânga în prezenþa hipertensiunii arteriale, antrenament 
sportiv, valvulopatie.

6.2 Screening-ul genetic ºi clinic al rudelor

Deoarece majoritatea rudelor nu au simptome la scre-
ening-ul clinic iniþial, este important ca acestora sa le fie 
furnizate informaþii cu privire la consecinþele diagnosticu-
lui privind asigurãrile de viaþã, pensii, ocupaþie, activitãþi 
sportive, precum ºi eligibilitatea pentru adopþie înainte de 
testare.

6.2.1 Familii cu mutaþii genetice cauzale definite

Când o mutaþie geneticã cauzalã definitã este identificatã 
la un pacient, rudele sale ar trebui sã fie în primul rând 
testate genetic ºi apoi evaluate clinic în cazul în care se 
constatã cã sunt purtãtoarele aceleaºi mutaþii (Figura 4). 
Când mutaþia este absentã, rudele nu ar trebui evaluate 
în continuare, dar sfãtuite sã solicite reevaluare în cazul în 
care dezvoltã simptome. În cazul în care este solicitatã de 
pãrinþi sau tutorele legal, evaluarea clinicã a copiilor poate 
preceda sau poate înlocui evaluarea geneticã, când se 
considerã cã aceastã abordare este în interesul copilului.

6.2.2 Familii fãrã mutaþii genetice cauzale definite 

Când testarea geneticã nu este realizatã probandului sau 
atunci când analiza geneticã nu reuºeºte sã identifice o 
mutaþie definitã sau dezvãluie una sau mai multe variante 
genetice cu semnificaþie necunoscutã, rudele adulte de 
gradul întâi ar trebui sã beneficieze de screening clinic 
cu efectuarea de ECG ºi ecocardiografie (Figura 4). Dacã 
evaluarea iniþialã este normalã, rudele ar trebui reevalu-
ate la intervale stabilite în funcþie de vârsta de debut ºi 
de severitatea cardiomiopatiei în familia din care provin ºi 
în funcþie de participarea activã la sporturi de competiþie. 
Pacienþii care prezintã elemente clinice non-diag nostice 
sugestive pentru debutul bolii ar trebui evaluaþi iniþial la 
intervale de 6-12 luni ºi apoi mai rar, dacã nu existã nicio 
progresie. Toate rudele care prezintã noi simptome cardi-
ovasculare ar trebui reevaluate imediat.

Recomandãri privind testarea geneticã ºi clinicã a rudelor adulte

Clasãa Nivelb 

Screeningul genetic în cascadã, dupã consilierea pre-test, este recomandat rudelor adulte de gradul I ale 
pacienþilor cu o mutaþie geneticã cauzalã definitã. I B

Evaluarea clinicã, utilizând ECG ºi ecocardiografie ºi urmãrirea pe termen lung, este recomandatã rudelor de 
gradul I care au aceeaºi mutaþie geneticã cauzalã definitã ca probandulc. I C

Rudele de gradul întâi care nu au aceeaºi mutaþie definitã cauzatoare de boalã ca si cea a probanduluic ar trebui 
sã fie excluse de la urmãtoarele reevaluãri, dar sfãtuite sã solicite reevaluare în cazul în care dezvoltã simptome 
sau când noi date clinice relevante apar în familie.

IIa B

Când nu este identificatã o mutaþie certã la probandc sau testarea geneticã nu este efectuatã, evaluarea clinicã 
cu ECG ºi ecocardiografie ar trebui sã fie luatã în considerare la rudele adulte de gradul întâi ºi repetate la fiecare 
2-5 ani (sau 6-12 luni dacã sunt prezente anomalii non-diagnostice).

IIa C

ECG = electrocardiograma
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c Proband = de regulã, primul membru al familiei care este diagnosticat cu afecþiunea.
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6.3 Screening-ul genetic ºi clinic la copii

Testarea clinicã ºi geneticã a copiilor ar trebui sã fie ghi-
datã de cele mai bune interese ale fiecãrui copil ºi sã ia 
în considerare potenþialele beneficii ºi prejudicii, precum 
com promiterea asigurãrilor de viaþã.

Recomandãri privind screening-ul genetic ºi clinic la copii

Clasãa Nivelb

Copiii pacienþilor cu o mutaþie geneticã cauzalã definitã ar trebui sã fie luaþi în considerare pentru testare 
geneticã predictivã – dupã consiliere familialã pre-test - atunci când sunt în vârstã de 10 ani sau mai mult ºi acest 
lucru ar trebui sã fie efectuat în conformitate cu standardele internaþionale pentru testarea geneticã la copii.

IIa C

La rudele de gradul I care sunt copii în vârsta de 10 ani sau mai mult, la care statusul genetic este necunoscut, 
evaluarea clinicã prin ECG ºi ecocardiografie ar trebui sã fie luatã în considerare la fiecare 1-2 ani la vârsta 
cuprinsã între 10 ºi 20 de ani ºi apoi la fiecare 2-5 ani.

IIa C

La cererea pãrintelui (pãrinþilor) sau reprezentantului legal (reprezentanþilor legali), evaluarea clinicã cu ECG ºi 
ecocardiografie poate preceda sau înlocui evaluarea geneticã dupã consiliere de cãtre medici cu experienþã si 
când este consideratã a urmãri cele mai bune interese ale copilului.

IIb C

Atunci când existã un istoric familial de afecþiuni maligne în copilãrie sau boalã cu debut precoce sau când copiii 
au simptome cardiace sau sunt implicaþi în activitãþi care implicã efort fizic deosebit, testarea clinicã sau geneticã 
înainte de vârsta de 10 ani a copiilor care sunt rude de gradul întâi, pot fi luate în considerare.

IIb C

ECG = electrocardiogramã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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6.4 Monitorizarea purtãtorilor mutaþiei fãrã un 
fenotip specific

Evaluarea preventivã pe termen lung a purtãtorilor sã-
nãtoºi ai mutaþiei este recomandatã. Purtãtorilor mutaþiei 
fãrã expresie a bolii pe ECG sau ecocardiografie, care do-
resc sã participe la sporturi competitive ar trebui sã le fie 
oferite informaþii individuale, þinând cont de cadrul legal 
local, tipul mutaþiei ºi de tipul de activitate sportivã.

Recomandãri privind urmãrirea purtãtorilor mutaþiei fãrã fenotip specific

Clasãa Nivelb

Pentru purtãtorii unei mutaþii definite care nu au nicio dovadã de expresie a bolii, activitatea sportivã poate fi 
permisã þinând cont de tipul mutaþiei de bazã, tipul de activitate sportivã ºi de rezultatele evaluãrilor cardiace 
regulate ºi repetate.

IIb C

a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

7. Recomandãri de îngrijire
Societãþile naþionale ºi furnizorii de servicii medicale ar 
trebui sã se asigure cã existã personal cu abilitãþile nece-
sare pentru a oferi îngrijire de specialitate ºi resurse edu-
caþionale suficiente pentru a îmbunãtãþi ºi menþine com-
petenþele tuturor grupurilor profesionale implicate în ma-
nagementul pacienþilor cu CMH. 

Recomandãri cu privire la efectuarea îngrijirii

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca persoanele care au un diagnostic incert, simptome severe sau risc crescut de complicaþii legate 
de boalã, sã fie adresate unor echipe specializate pentru investigare ºi management ulterior. I C

Indiferent de statusul simptomatic, supravegherea clinicã periodicã a pacienþilor ºi dupã caz, a rudelor de gradul 
întâi, este recomandatã. I C

În toate cazurile de CMH, medicii ar trebui sã ia în considerare evaluarea pacienþilor în centre cu echipe multidis-
ciplinare, cu expertizã în diagnosticul, genetica, stratificarea riscului ºi managementul bolilor miocardului. IIa C

CMH = cardiomiopatie hipertroficã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

8. Evaluarea simptomelor
Ecocardiografia 2D ºi Doppler periodicã ºi monitorizarea 
ECG ambulatorie sunt de obicei suficiente pentru a deter-
mina cauza cea mai probabilã a simptomelor. Evaluarea 
LVOTO prezentatã în secþiunea 5.4 ar trebui sã fie parte a 
evaluãrii de rutinã a tuturor pacienþilor simptomatici.
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8.1 Durerea toracicã

Recomandãri privind coronarografia

Clasãa Nivelb

Coronarografia este recomandatã supravieþuitorilor adulþi ai unui stop cardiac, la pacienþii cu tahiaritmii ventricu-
lare susþinute ºi la pacienþii cu anginã pectorala stabilã severã (clasa CCS 3). I C

Coronarografia sau angiografia coronarianã CT ar trebui sã fie luate în considerare la pacienþii cu durere toracicã 
tipicã de efort (clasa CCS <3), care au probabilitate pre-test intermediarã de boalã coronarianã ateroscleroticã, pe 
baza vârstei, sexului ºi factorilor de risc pentru aterosclerozã sau au revascularizare coronarianã în antecedente.

IIa C

La toþi pacienþii în vârstã de 40 ani sau mai mult, coronarografia sau angio-CT coronarian trebuie luate în consi-
derare înainte de terapie de ablaþie septalã, indiferent de prezenþa durerilor toracice tipice de efort. IIa C

CT = tomografie computerizatã; CCS = Societatea Cardiovascularã Canadianã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

8.2 Insuficienþa cardiacã

La majoritatea pacienþilor, existã un proces îndelungat de 
re mo delare cardiacã progresivã, caracterizat prin fibro zã 
miocardicã ºi subþierea peretelui, asociat de un de clin al 
funcþiei diastolice ºi sistolice a VS, cu dilatare VS uºoa rã 
pânã la moderatã ºi o scãdere a FE VS sau asociat cu 

disfuncþie dia stolicã VS severã, însoþitã de dilatare atria lã 
marcatã cu di la tarea uºoarã sau farã dilatarea VS. Pre zen-
tarea cu in su ficienþã cardiacã acutã este mai puþin frec-
ventã, dar aceasta poate fi precipitatã de aritmii, regur-
gitare mitralã acutã, ischemie miocardicã sau infarct mio-
cardic.

8.2.1 Studii hemodinamice invazive

Recomandãri privind studiile hemodinamice invazive

Clasãa Nivelb

Cateterismul cardiac - pentru a evalua funcþia cardiacã dreaptã ºi stângã ºi rezistenþa arterialã pulmonarã- se 
recomandã la pacienþii candidaþi pentru transplant cardiac sau suport circulator mecanic. I B

La pacienþii simptomatici cu imagisticã cardiacã non-invazivã neconcludentã, cateterismul cardiac stâng ºi drept 
poate fi considerat, pentru a evalua severitatea LVOTO ºi a mãsura presiunile de umplere ale VS. IIb C

LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng; VS = ventricul stâng
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

8.2.2 Testul de efort cardiopulmonar

Testul de efort cardiopulmonar ar trebui luat în conside-
rare la evaluarea clinicã iniþialã ºi atunci când pacienþii 
raporteazã o modificare a simptomelor. Când testul nu 
este disponibil, banda de alergare convenþionalã sau bi-

cicleta ergometricã, cu electrocardiografie simultanã, pot 
fi folosite ca o alternativã. Mãsurarea tensiunii arteriale în 
timpul exerciþiului folosind un tensiometru standard este 
recomandatã pentru a furniza informaþii privind prognos-
ticul (vezi 9.6: Moartea subitã cardiacã).

Recomandãri privind testul de efort cardiopulmonar

Clasãa Nivelb

Testul de efort cardiopulmonar, cu mãsurarea simultanã a gazelor respiratorii, se recomandã la pacienþii sever 
simptomatici cu disfuncþie sistolicã ºi / sau diastolicã VS în curs de evaluare pentru transplant cardiac sau suport 
mecanic.

I B

Indiferent de simptome, testul de efort cardiopulmonar cu mãsurarea simultanã a gazelor respiratorii (sau testul 
de efort standard la covor rulant sau bicicletã ergometricã când acesta este indisponibil) ar trebui sã fie conside-
rat pentru a evalua severitatea ºi mecanismul intoleranþei la efort ºi rãspunsul tensiunii arteriale sistolice la efort.

IIa B

Testul de efort cardiopulmonar, cu mãsurarea simultanã a gazelor respiratorii (sau testul de efort standard la 
covor rulant sau bicicletã ergometricã când acesta este indisponibil) ar trebui luat în considerare la pacienþii simp-
tomatici propuºi pentru efectuarea ablaþiei septale cu alcool ºi miectomiei septale pentru a determina gradul de 
severitate a limitãrii efortului.

IIa C

VS = ventricul stâng
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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8.3 Sincopa

Cauzele sincopei în CMH includ hipovolemie, bloc atrio-
ventricular total, disfuncþie de nod sinusal, tahicardie 
ventricularã susþinutã, LVOTO, reflexe vasculare anorma-
le ºi aritmii atriale. Testul ecocardiografic de efort ar trebui 

luat în considerare pentru a detecta LVOTO provocatã. 
Pentru pacienþii cu episoade recurente de sincope inex-
plicabile, care sunt au un risc scãzut de moarte subitã 
cardiacã, un loop recorder implantabil (ILR) trebuie luat în 
considerare. Testul mesei înclinate (tilt- test) nu este util în 
evaluarea de rutinã.

Recomandãri privind investigarea sincopei

Clasãa Nivelb

ECG cu 12 derivaþii, testul de efort în poziþie verticalã, ecocardiografia 2D ºi Doppler de repaus ºi de efort, moni-
torizarea ECG 48 h ambulatorie sunt recomandate la pacienþii cu sincopã inexplicabilã, pentru a identifica cauza 
simptomelor.

I C

Un ILR ar trebui sã fie luat în considerare la pacienþii cu episoade recurente de sincopã inexplicabilã, care au un 
risc scãzut de moarte subitã cardiacã. IIa C

2D = bidimensional; ECG = electrocardiogramã; ILR = loop - recorder implantabil
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

8.4 Palpitaþiile

Mulþi pacienþi se plâng de palpitaþii, cauzate de contracþii 
cardiace simptomatice ºi ectopie ventricularã. Un episod 
susþinut de palpitaþii care dureazã mai mult de câteva mi-
nute este adesea cauzat de o aritmie supraventricularã. 

Recomandãri privind palpitaþiile

Clasãa Nivelb

Pentru pacienþii cu palpitaþii frecvente sau susþinute, monitorizarea ECG ambulatorie 48h este recomandatã, 
pentru a identifica cauza probabilã. I C

Un ILR poate fi luat în considerare pentru pacienþii cu palpitaþii frecvente, la care nicio cauzã nu este identificatã 
la monitorizarea ECG prelungitã. IIb C

ECG = electrocardiograma, ILR = loop-recorder implantabil
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

8.5 Rolul testãrii electrofiziologice

Utilizarea de rutinã a studiilor electrofiziologice (EPS) la 
pacienþii cu sincopã ºi simptome sugestive de aritmie nu 
se recomandã. 

Recomandãri privind testarea electrofiziologicã

Clasãa Nivelb

Studiul electrofiziologic invaziv se recomandã pacienþilor cu tahicardie supraventricularã persistentã sau 
recurentã (flutter atrial, tahicardie atrialã, tahicardie atrioventricularã prin reintrare nodalã, tahicardii mediate 
prin fascicule accesorii atrioventriculare documentate) ºi pacienþilor cu pre-excitaþie ventricularã, în vederea 
identificãrii ºi tratãrii unui substrat prin ablaþie.

I C

Studiul electrofiziologic invaziv poate fi luat în considerare la pacienþii selectaþi cu tahicardii ventriculare simpto-
matice, monomorfe, susþinute (>30s) pentru identificarea ºi tratarea unui substrat al aritmiei. IIb C

Studiu electrofiziologic invaziv cu stimulare ventricularã programatã nu este recomandat pentru stratificarea 
riscului de moarte subitã cardiacã. III C

a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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9. Managementul simptomelor ºi 
prevenirea complicaþiilor
9.1 Obstrucþia simptomaticã în tractul de ejecþie 
al ventriculului stâng

Pragul pentru tratamentul invaziv este de obicei conside-
rat a fi 50 mmHg. Pacienþii cu un gradient maxim de 
repaus sau provocat în tractul de ejecþie al VS <50 mmHg 
ar trebui sã fie trataþi în conformitate cu recomandãrile 
pentru CMH non-obstructivã.

9.1.1 Mãsuri generale

Pacienþii cu LVOTO trebuie sã evite deshidratarea ºi con-
sumul excesiv de alcool, iar pierderea în greutate ar trebui 
sã fie încurajatã. 

Recomandãri privind tratamentul obstrucþiei în tractul de ejecþie al ventriculului stâng: mãsuri generale

Clasãa Nivelb

Vasodilatatoarele arteriale ºi venoase, inclusiv nitraþi ºi inhibitori ai fosfodiesterazei, ar trebui evitate dacã este 
posibil, la pacienþii cu LVOTO în repaus sau provocat. IIa C

Conversia la ritm sinusal sau controlul adecvat al frecvenþei ventriculare ar trebui sã fie considerate înainte de 
evaluarea terapiilor invazive la pacienþii cu fibrilaþie atrialã nou diagnosticatã sau insuficient controlatã. IIa C

Digoxinul nu este recomandat la pacienþii cu LVOTO în repaus sau provocat. III C

LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

9.1.2 Terapia medicamentoasã

Beta-blocantele non-vasodilatatoare reprezintã prima li-
nie de tratament. În cazul în care beta-blocantele sunt ine-
ficiente, terapia adiþionalã cu disopiramidã ar trebui luatã 
în considerare, cu monitorizarea intervalului QTc, care 
nu trebuie sã depãºeascã 480 ms. Disopiramida trebuie 
evitatã la pacienþii cu glaucom, la bãrbaþii cu prostatism 
ºi la pacienþii care utilizeazã alte medicamente care pre-
lungesc intervalul QT, cum ar fi amiodaronã ºi sotalol ºi 
trebuie utilizatã cu prudenþã la pacienþii cu fibrilaþie atrialã 
sau predispuºi la fibrilaþie atrialã, la care creºterea condu-
cerii AV poate creºte frecvenþa ventricularã. 

Când beta-blocantele sunt contraindicate sau ineficiente, 
verapamilul sub o monitorizare atentã a pacienþilor cu 

obstrucþie severã (100 mmHg) sau presiune sistolicã ri-
di catã în artera pulmonarã, sau diltiazemul pot fi utiliza te. 
Blocantele de calciu de tip dihidropiridinic nu sunt re co-
mandate pentru tratamentul LVOTO. Doze mici de diu-
retice de ansã sau diuretice tiazidice pot fi utilizate cu pre-
cauþie pentru ameliorarea dispneei asociate cu LVOTO, 
dar este important sã se evite hipovolemia.

Rareori, pacienþii cu LVOTO severã provocatã pot pre-
zenta hipotensiune ºi edem pulmonar. Utilizarea vasodi-
latatoarelor ºi me  di camentelor inotrop pozitive în acest 
context poate pu ne viaþa în pericol. Tratamentul ar trebui 
sã cuprindã beta-blocante administrate oral sau i.v. ºi va-
soconstrictoare (ex. fenilepinefrina, me  ta  raminol si nora-
drenalina).
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Recomandãri cu privire la tratamentul medical al LVOTO

Clasãa Nivelb

Beta-blocantele non-vasodilatoare, titrate pânã la doza maximã toleratã, se recomandã ca terapie de primã linie 
pentru a îmbunãtãþi simptomele la pacienþii cu LVOTO în repaus sau provocatãc. I B

Verapamil, titrat pânã la doza maximã toleratã, se recomandã pentru îmbunãtãþirea simptomelor la pacienþii cu 
LVOTO în repaus sau provocatãc, care nu tolereazã sau au contraindicaþii pentru beta-blocante. I B

Disopiramida, titratã pânã la doza maximã toleratãd, este recomandatã în asociere cu un -blocant (sau, în cazul 
în care acest lucru nu este posibil, cu verapamil) pentru ameliorarea simptomelor la pacienþii cu LVOTO în repaus 
sau provocatãc.

I B

Disopiramida, titratã pânã la doza maximã toleratãd, ar putea fi consideratã ca monoterapie pentru 
îmbunãtãþirea simptomelor la pacienþii cu LVOTO în repaus sau provocatãc (efort fizic sau manevra Valsalva), cu 
precauþie la pacienþii cu FA sau care sunt predispuºi la FA, la care aceasta poate creºte rata de rãspuns ventricu-
lar.

IIb C

Beta-blocantele sau verapamilul pot fi luate în considerare la copii ºi adulþi asimptomatici cu LVOTO în repaus sau 
provocatãc, pentru reducerea presiunilor la nivelul ventriculului stâng. IIb C

Doze mici de diuretice de ansã sau tiazidice pot fi utilizate cu prudenþã în LVOTO simptomaticã, pentru a amelio-
ra dispneea de efort. IIb C

Diltiazem, titrat pânã la doza maximã toleratã, ar trebui sã fie luat în considerare la pacienþii simptomatici cu 
LVOTO în repaus sau provocatãc, care prezintã intoleranþã sau au contraindicaþii la beta-blocante ºi verapamil, 
pentru ameliorarea simptomelor.

IIa C

Beta-blocantele în administrare oralã sau i.v ºi vasoconstrictoarele ar trebui sã fie luate în considerare la pacienþii 
cu LVOTO provocatã severã, care se prezintã cu hipotensiune arterialã ºi edem pulmonar. IIa C

FA = fibrilaþie atrialã, LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c Provocare cu manevra Valsalva, exerciþiu fizic în poziþie verticalã sau nitraþi oral administraþi celor care nu pot efectua efort fizic.
d Intervalul QTc trebuie monitorizat în timpul titrãrii dozei de disopiramida ºi doza trebuie redusã în cazul în care depãºeºte 480 ms.

9.1.3 Tratamentul invaziv al obstrucþiei în tractul de ejecþie 
al ventriculului stâng

Tratamentul invaziv pentru a reduce LVOTO ar trebui sã 
fie luat în considerare la pacienþii cu un gradient LVOTO 
50 mmHg, simptome moderate pânã la severe (Clasa 
Funcþionalã New York Heart Association (NYHA) III - IV) ºi 
/ sau sincopã de efort sau recurentã în ciuda terapiei me-
dicamentoase în doza maximã toleratã. Echipe multidis-
ciplinare cu experienþã ar trebui sã evalueze toþi pacienþii 
înainte de intervenþie. Alegerea tratamentului ar trebui sã 
se bazeze pe o evaluare sistematicã a valvei mitrale ºi a 
anatomiei septale, care sã cuprindã excluderea altor ano-
malii ale tractului de ejecþie VS ºi ale valvei mitrale care 
necesitã tratament chirurgical (Figura 5). La pacienþii cu 
hipertrofie uºoarã (16 mm) stimularea bicameralã (a se 
vedea 9.1.3.3: Stimularea bicameralã) sau plastia / înlocu-
irea valvei mitrale pot fi luate în considerare.

9.1.3.1 Tratamentul chirurgical

Miectomia septalã ventricularã reduce gradientul în trac-
tul de ejecþie al VS ºi regurgitarea mitralã asociatã SAM 
în peste 90% din cazuri ºi îmbunãtãþeºte capacitatea de 
efort ºi simptomele. 

Principalele complicatii chirurgicale sunt blocul AV, defec-
tul septal ventricular ºi regurgitarea aorticã (RA). Atunci 
când existã obstrucþie medioventricularã concomitentã, 
miectomia standard poate fi extinsã distal medioventricu-
lar în jurul bazei muºchilor papilari. Tratamentul chirurgi-
cal al valvulopatiei mitrale concomitente este necesar la 
11-20% din pacienþii supuºi miectomiei.

9.1.3.2 Ablaþia septalã cu alcool

Injectarea selectivã de alcool într-o arterã perforantã sep-
talã (sau, uneori, în alte ramuri ale arterei descendente 
an terioare) pentru a creea o cicatrice septalã localizatã 
are rezultate similare cu intervenþia chirurgicalã. Principa-
la complicaþie non-fatalã este blocul AV la 7-20% din pa-
cienþi. Datoritã variabilitãþii vascularizãrii septale, ecocar-
diografia de contrast miocardic este esenþialã înainte de 
injectarea de alcool. Dacã agentul de contrast nu poate 
fi localizat exclusiv la nivelul septului bazal, procedura ar 
trebui abandonatã.
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Recomandãri privind terapia de reducere septalã

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca terapiile de reducere septalã sã fie efectuate de specialiºti cu experienþã, care lucreazã în cadrul 
unei echipe multidisciplinare de experþi în managementul CMH. I C

Terapia de reducere septalã pentru ameliorarea simptomelor se recomandã la pacienþii cu LVOTO cu gradient 
maxim de repaus sau provocat 50 mmHg, care sunt încadraþi în clasa funcþionalã NYHA III-IV, în ciuda terapiei 
medicale în doza maximã toleratã.

I B

Terapia de reducere a septului ar trebui consideratã la pacienþii cu sincopã de efort recurentã cauzatã de un 
gradient maxim în tractul de ejecþie al VS de repaus sau provocat 50 mmHg în ciuda terapiei medicale optime. IIa C

Miectomia septalã, mai degrabã decât ASA, este recomandatã la pacienþii cu indicaþie pentru terapie de redu-
cere septalã ºi alte leziuni care necesitã intervenþie chirurgicalã (ex. plastie / înlocuire a valvei mitrale, intervenþie 
chirurgicalã a muºchilor papilari).

I C

Plastia sau înlocuirea valvei mitrale ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu gradient în 
tractul de ejecþie al VS de repaus sau provocat 50 mmHg ºi regurgitare mitralã moderat-severã care nu este 
cauzatã doar de SAM a valvei mitrale.

IIa C

Plastia sau înlocuirea valvei mitrale poate fi consideratã la pacienþii cu gradient în tractul de ejecþie al VS de repa-
us sau provocat 50 mm Hg ºi o grosime maximã septalã 16 mm la punctul de contact septal al valvei mitrale 
sau când existã regurgitare mitralã moderatã pânã la severã consecutivã miectomiei izolate.

IIb C

ASA = ablaþie septalã cu alcool, CMH = cardiomiopatie hipertroficã; LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng; NYHA = New York 
Heart Association, SAM = miºcare sistolicã anterioarã; VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

9.1.3.3 Stimularea bicameralã

Stimularea AV permanentã secvenþialã cu interval AV 
scurt poate fi luatã în considerare la pacienþii adulþi simp-
tomatici care nu sunt eligibili pentru sau nu doresc sã ia 
în considerare alte terapii invazive de reducere septalã ºi 
la pacienþii care au alte indicaþii de cardiostimulare. Pa-
rametrii de stimulare ar trebui optimizaþi pentru a obþine 

pre-excitaþia maximã a apexului VD cu afectare minimã 
a umplerii VS (de obicei, prin folosirea unui interval AV 
de repaus de 100 ± 30 ms). Pentru a asigura captura 
ventricularã com  pletã în timpul exerciþiului, un interval 
dinamic AV ar tre bui sã fie activat ºi limita superioarã a 
frecvenþei progra mate ar trebui sã fie mai mare decât cea 
mai mare frec venþã cardiacã sinusalã realizatã în timpul 
exerciþiului fizic.

Recomandãri privind indicaþiile de stimulare cardiacã la pacienþii cu obstrucþie în tractul de ejecþie al VS

Clasãa Nivelb

Stimularea AV secvenþialã, cu interval optim AV pentru a reduce gradientul în tractul de ejecþie al VS sau pentru 
a facilita tratamentul medical cu beta-blocante ºi / sau verapamil, poate fi consideratã la pacienþi selecþionaþi cu 
gradient în tractul de ejecþie VS de repaus sau provocat  50 mmHg, în ritm sinusal, cu simptome refractare la 
terapia medicamentoasã, care au contraindicaþii pentru ablaþia septalã cu alcool sau miectomia septalã sau au 
risc ridicat de a dezvolta bloc cardiac secundar ablaþiei septale cu alcool sau miectomiei septale.

IIb C

La pacienþii cu LVOTO în repaus sau provocatã 50 mmHg, în ritm sinusal, cu simptome refractare la terapia 
medicamentoasã, la care existã indicaþie pentru implantarea unui ICD, poate fi luat în considerare un ICD bica-
meral (în locul unui dispozitiv unicameral), în vederea reducerii gradientului în tractul de ejecþie al VS sau pentru 
a facilita tratamentul medicamentos cu beta-blocante ºi / sau verapamil.

IIb C

AV = atrioventricular, ICD = cardiodefibrilator implantabil, LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng, VS = ventricul stâng
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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9.2 Obstrucþia medioventricularã ºi anevrismele 
apicale

Obstrucþia medioventricularã apare la aproximativ 10% 
dintre pacienþii cu CMH. Pacienþii simptomatici cu obs-
trucþie medioventricularã ar trebui trataþi cu doze mari de 
beta- blocante, verapamil sau diltiazem. Aproximativ 25% 
din pacienþii cu obstrucþie medioventricularã asociazã 
anevrisme apicale, iar unii dintre aceºtia prezintã tahi-
cardie ventricularã monomorfã care poate beneficia de 
map ping ºi ablaþie. Rareori, la nivelul anevrismelor sunt 
prezenþi trombi. În aceste cazuri se recomandã tratament 

pe termen lung cu anticoagulante orale. Implantarea 
pro filacticã a unui ICD nu este recomandatã în absenþa 
altor elemente clinice care sã sugereze un risc crescut de 
moarte subitã cardiacã (vezi secþiunea 9.6).

9.3 Managementul insuficienþei cardiace la 
pacienþii fãrã obstrucþie în tractul de ejecþie al 
ventriculului stâng

9.3.1 Tratamentul farmacologic

Abordarea terapeuticã a pacienþilor cu insuficienþã car-
diacã este rezumatã în Figura 6.

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie a ventricului stâng prezervatã (50%)

Clasãa Nivelb

La pacienþii în clasã funcþionalã II-IV NYHA cu FEVS 50% ºi fãrã dovada obstrucþiei în tractul de ejecþie al ventri-
culului stâng în repaus sau la manevre de provocare, beta-blocantele, verapamilul sau diltiazemul ar trebui admi-
nistrate, pentru ameliorarea simptomelor de insuficienþã cardiacã. 

IIa C

Doze mici de diuretice de ansã ºi tiazidice ar trebui administrate pacienþilor în clasã funcþionalã II-IV NYHA ºi 
FEVS 50%, fãrã obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng în repaus sau la manevre de provocare, 
pentru ameliorarea simptomelor de insuficienþã cardiacã.

IIa C

FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng, NYHA = New York Heart Association
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie a ventricului stâng redusã (<50%)

Clasãa Nivelb 

Un IECA (sau un blocant al receptorilor de angiotensinã dacã IECA nu este tolerat) ar trebui administrat, în asoci-
ere cu un beta-blocant, pacienþilor fãrã obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng ºi care au FEVS <50%, 
pentru a reduce riscul de spitalizare pentru IC ºi moartea prematurãc.

IIa C

Un beta-blocant ar trebui administrat, în asociere cu un IECA (sau cu un blocant al receptorilor de angiotensinã 
dacã IECA nu este tolerat), pacienþilor fãrã obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng ºi care au FEVS 
<50%, pentru a ameliora simptomele ºi a reduce riscul de spitalizare pentru IC ºi moartea prematurãc.

IIa C

Doze mici de diuretice de ansã ar trebui administrate pacienþilor simptomatici în clasã funcþionalã II-IV NYHA cu 
FEVS <50%, pentru ameliorarea simptomelor ºi reducerea riscului de spitalizare pentru ICc. IIa C

Toþi pacienþii cu simptomatologie persistentã (clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FEVS <50%, în pofida tratamentu-
lui cu un IECA (sau un blocant al receptorilor de angiotensinã dacã IECA nu este tolerat) ºi un beta-blocant, ar 
trebui sã primeascã un antagonist al receptorilor mineralcorticoizi, pentru a reduce riscul de spitalizare pentru IC 
ºi moartea prematurãc. 

IIa C

Doze mici de digoxin pot fi administrate pacienþilor fãrã obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng, care 
sunt în clasã funcþionalã II-IV NYHA, au FEVS <50% ºi fibrilaþie atrialã permanentã, pentru controlul alurii ventri-
culare. 

IIb C

FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York 
Heart Association
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c În absenþa trialurilor randomizate în CMH, benficiul asupra ratei de spitalizare, simptomatologiei ºi mortalitãþii este presupus, dar nedovedit. 

9.3.2 Terapia de resincronizare cardiacã

Heterogenicitatea regionalã a contracþiei ºi relaxãrii ven-
triculului stâng este frecventã la pacienþii cu CMH ºi poate 
fi un marker de prognostic prost. În absenþa unor trialuri 
randomizate, terapia de resincronizare cardiacã (CRT) 
poate fi luatã în considerare la pacienþii cu simptome re-
fractare sub tratamentul faramacologic ºi FEVS <50%.

Recomandãri privind terapia de resincronizare cardiacã

Clasãa Nivelb

Terapia de resincronizare cardiacã pentru ameliorarea simptomelor poate fi consideratã la pacienþii cu CMH cu 
gradient maxim în TEVS <30 mmHg, cu simptome refractare la tratamentul medical, aflaþi în clasã funcþionalã 
II-IV NYHA, cu FEVS <50% ºi BRS cu durata QRS >120 ms. 

IIb C

BRS = bloc de ramurã stângã; CMH = cardiomiopatie hipertroficã; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association; 
TEVS = tract de ejecþie al ventriculului stâng.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

9.3.3 Transplantul cardiac ºi dispozitivele de asistare ven-
tricularã stângã

Recomandãri privind transplantul cardiac

Clasãa Nivelb

Transplantul cardiac ortotopic ar trebui luat în considerare la pacienþii eligibili cu FEVS <50% ºi care sunt în clasã 
funcþionalã III-IV NYHA în pofida tratamentului medical optim sau au aritmii ventriculare refractare. IIa B

Transplantul cardiac ortotopic poate fi luat în considerare la pacienþii eligibili cu FEVS normalã (50%) ºi simpto-
me severe refractare la tratamentul medical (clasã funcþionalã III-IV NYHA) determinate de disfuncþia diastolicã. IIb B

FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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Recomadãri pentru folosirea dispozitivelor de asistare ventricularã stângã

Clasãa Nivelb

Terapia cu dispozitive de asistare ventricularã stângã cu flux continuu axial poate fi luatã în considerare la 
pacienþi selectaþi cu IC în stadiu terminal în pofida tratamentului farmacologic ºi intervenþional optim, care sunt 
eligibili pentru transplant cardiac, pentru ameliorarea simptomatologiei ºi reducerea riscului de spitalizare pentru 
agravarea IC ºi a riscului de moarte prematurã, pânã la transplant. 

IIb C

IC = insuficientã cardiacã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

9.4 Tratamentul anginei

Recomandãri pentru managementul anginei de efort la pacienþii fãrã obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculu-
lui stâng

Clasãa Nivelb

Beta-blocantele ºi blocantele de calciu ar trebui administrate pacienþilor cu durere toracicã de tip anginos, în 
absenþa obstrucþiei în TEVS sau a bolii coronariene obstructive, pentru ameliorarea simptomatologiei. IIa C

Administrarea de nitraþi oral poate fi luatã în considerare pentru ameliorarea simptomatologiei la pacienþii cu 
durere toracicã de tip anginos, în absenþa obstrucþiei în TEVS sau a bolii coronariene obstructive. IIb C

TEVS = tract de ejecþie al ventriculului stâng
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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9.5 Tahiaritmii atriale 

Pacienþii în ritm sinusal cu diametrul atriului stâng 45 
mm ar trebui evaluaþi la 6-12 luni prin monitorizare Holter 
ECG ambulatorie cu duratã de 48 de ore pentru detecta-
rea fibrilaþiei atriale. 

Prezenþa flutterului atrial impune un management con-
venþional ºi o evaluare a riscului tromboembolic similare 
cu cele folosite pentru fibrilaþia atrialã. 

9.5.1 Tratamentul în faza acutã

Pacienþii cu fibrilaþie atrialã nou instalatã trebuie trataþi ra-
pid conform ghidurilor ESC în vigoare. Digoxinul ar trebui 
evitat la pacienþii cu obstrucþie în tractul de ejecþie al ven-
triculului stâng ºi fracþie de ejecþie normalã. În mod similar, 
antiaritmicele de clasã IC ar trebui evitate.

Dupã ce se obþine controlul alurii ventriculare, cardiover-
sia electricã electivã ar trebui luatã în considerare dupã 
o perioadã de minim 3 sãptãmâni de anticoagulare efi-
cientã cu un antagonist de vitaminã K. Dacã se are în 
ve dere realizarea cardioversiei electrice mai devreme, ar 
trebui urmatã strategia bazatã pe ecocardiografia trans-
eso fagianã. 

9.5.2 Profilaxia evenimentelor tromboembolice 

Folosirea scorului CHA
2
DS

2
-VAS

c
 pentru aprecierea ris-

cului de accident vascular la pacienþii cu CMH nu este 
recomandatã. Este recomandat tratamentul cu antico-

agulante orale permanent (pe toatã durata vieþii), chiar 
dacã se obþine conversia la ritm sinusal.

Noile anticoagulante orale pot fi administrate când anta-
goniºtii de vitamninã K cu doze ajustate nu pot fi folosiþi. 

9.5.3 Controlul alurii ventriculare

Controlul alurii ventriculare folosind beta-blocante ºi blo-
cante ale canalelor de calciu non-dihidropiridinice - sin-
gure sau în combinaþie - este recomandat pacienþilor cu 
o fibrilaþie atrialã paroxisticã, persistentã sau permanentã. 
Când nu se poate obþine un control corespunzãtor al alu-
rii ventriculare, ablaþia nodului atrio-ventricular ºi cardiosti-
mularea permanentã pot fi luate în considerare. Alegerea 
tipului de cardiostimulare dupã ablaþia nodului atrio-ven-
tricular trebuie sã se bazeze pe recomandãrile ghidurilor 
ESC actuale, exceptând faptul cã CRT-P (terapia de resin-
cronizare cardiacã cu pacemaker) poate fi luatã în consi-
derare pentru pacienþii cu disfuncþie sistolicã ventricularã 
stângã (cu fracþie de ejecþie <50%). 

9.5.4 Controlul ritmului

Amiodarona ar trebui utilizatã pentru conversia la ritm 
sinusal ºi menþinerea acestuia dupã cardioversie. Drone-
darona nu este recomandatã pacienþilor cu CMH. Ablaþia 
prin cateter pentru fibrilaþia atrialã ar trebui luatã în consi-
derare la pacienþii fãrã dilatare severã atrialã stângã, care 
au simptomatologie refractarã la tratamentul farmacolo-
gic sau care nu pot lua medicamente antiaritmice. 
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Recomandãri pentru managementul fibrilaþiei atriale/flutterului atrial

Clasãa Nivelb

Dacã nu este contraindicat, tratamentul anticoagulant oral cu antivitaminã K (cu INR þintã 2-3) este recomandat 
pacienþilor cu FA persistentã, permanentã sau paroxisticã, pentru prevenþia evenimentelor tromboembolice. I B

Terapia antitromboticã este recomandatã pacienþilor cu flutter atrial la fel ca celor cu FA. I C

Evaluarea riscului hemoragic prin scorul HAS-BLED ar trebui realizatã când se prescrie terapia antitromboticã 
(antivitaminã K sau antiagregant plachetar). IIa B

Conversia la ritm sinusal prin cardioversie electricã sau farmacologicã cu amiodaronã intravenos ar trebui 
consideratã la pacienþii cu debut recent al FA. IIa C

Amiodarona ar trebui administratã pentru controlul ritmului ºi menþinerea ritmului sinusal dupã cardioversia 
electricã. IIa B

Beta-blocantele, verapamilul ºi diltiazemul sunt recomandate pentru controlul alurii ventriculare la pacienþii cu FA 
permanentã sau persistentã. I C

Ablaþia prin cateter pentru FA ar trebui luatã în considerare la pacienþii fãrã dilatare severã atrialã stângã, care au 
simptomatologie refractarã la tratamentul farmacologic sau care nu pot lua medicamente antiaritmice. IIa B

Ablaþia nodului AV pentru controlul alurii ventriculare poate fi realizatã când alura ventricularã nu poate fi 
controlatã farmacologic ºi când FA nu poate fi prevenitã prin medicaþia antiaritmicã sau când aceasta determinã 
reacþii adverse severe. 

IIb C

Pentru pacienþii cu FEVS 50%, dupã ablaþia nodului AV se recomandã implantarea unui pacemaker bicameral 
(DDD) cu posibilitatea modificãrii modului de funcþionare dacã FA este paroxisticã ºi a unui pacemaker unicame-
ral (VVIR) dacã FA este persistentã sau permanentã. 

I C

Indiferent de tipul FA, pentru pacienþii cu FEVS <50% poate fi realizatã terapia de resincronizare cardiacã (CRT-P) 
dupã ablaþia nodului AV. IIb C

Monitorizarea Holter ECG/48 ore la 6-12 luni pentru detectarea FA ar trebui realizatã la pacienþii în ritm sinusal 
care au diametrul AS 45 mm. IIa C

Procedurile de ablaþie în timpul miectomiei septale pot fi efectuate la pacienþii cu CMH ºi FA simptomaticã. IIb C

Terapia antiplachetarã cu aspirinã 75-100 mg ºi clopidogrel 75 mg zilnic (când existã un risc mic de sângerare) ar 
trebui luatã în considerare dacã pacienþii refuzã sã foloseascã medicamente anticogulante orale (antivitaminã K 
sau noi anticoagulante orale). 

IIa B

Când tratamentul cu antivitaminã K cu doze ajustate (INR 2-3) nu poate fi folosit din cauza incapacitãþii de a 
menþine anticoagularea terapeuticã, reacþiilor adverse la antivitaminã K sau imposibilitãþii monitorizãrii INR, un 
inhibitor direct de trombinã (dabigatran) sau un inhibitor oral al factorului Xa (rivaroxaban sau apixaban) este 
recomandat. 

I B

Tratamentul cu antivitaminã K (INR 2-3) este recomandat permanent (pe toatã durata vieþii), chiar dacã se obþine 
conversia la ritm sinusal, cu excepþia cazurilor în care existã cauze reversibile pentru apariþia FA. I C

AS = atriu stâng; AV = atrio-ventricular; CMH = cardiomiopatie hipertroficã; ECG = electrocardiogramã, FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; 
HAS-BLED (hipertensiune arterialã, funcþie renalã/hepaticã anormalã, accident vascular cerebral, istoric de hemoragie, INR labil, vârsta >65 ani, consum 
de alcool/ administrare concomitentã a altor medicamente cu risc hemoragic); INR = international normalized ratio
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

9.6 Prevenþia morþii subite cardiace

Mortalitatea anualã de cauzã cardiovascularã la adulþii cu 
CMH este de 1-2%, principalele cauze de deces fiind moar-
tea subitã cardiacã, insuficienþa cardiacã ºi evenimen tele 
tromboembolice.

Evaluarea riscului de moarte subitã cardiacã trebuie sã 
cu  prindã istoricul familial, examenul clinic, monitoriza-
rea ECG ambulatorie pentru 48 de ore, ecocardiografia 
trans toracicã (sau rezonanþa magneticã cardiacã în cazul 
unei ferestre ecografice dificile) ºi un test de efort limitat 
de simp tome. 

9.6.1 Recomandãri privind activitatea fizicã

Pacienþii cu CMH trebuie sfãtuiþi sã nu participe la com-
petiþii sportive ºi sã nu practice activitãþi fizice intense, mai 
ales dacã prezintã factori de risc pentru moarte subitã 
cardiacã sau obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului 
stâng. 

9.6.2 Cardiodefibrilatoarele implantabile

Implantarea unui cardiodefibrilator trebuie realizatã la pa -
cienþii care au supravieþuit unui stop cardiac prin fi bri laþie 
ventricularã sau au prezentat tahicardie ven tricularã sus-
þinutã spontanã cu compromitere hemo di namicã. Toºi 
ceilalþi pacienþi trebuie evaluaþi în mod standar dizat pen-
tru a identifica un set de variabile predefinite cu valoare 
prognosticã ce vor fi utilizate pentru a estima riscul la 5 
ani de moarte subitã cardiacã folosind modelul HCM Risk- 
SCD (vezi Figura 7).
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Probabilitate
moarte subitã cardiacã la 5 ani

 = 1- 0.998exp(index prognostic)

unde indexul prognostic = [0.15939858 x grosimea maximã a peretelui ventricular stâng (mm)] -  [0.00294271 x 
grosimea maximã a peretelui ventricular stâng2 (mm2)] + [0.0259082 x diametrul atriului stâng (mm)] + [0.00446131 
x gradientul maxim (repaus/ Valsalva) în tractul de ejecþie al ventricului stâng (mmHg)] + [0.4583082 x istoric fa-
milial de moarte subitã cardiacã] + [0.82639195 x tahicardie ventricularã nesusþinutã] + [0.71650361 x sincopã 
neexplicatã]- [0.01799934 x vârsta la momentul evaluãrii (ani)].

Nota bene: În modelul de estimare a riscului HCM Risk-
SCD a existat o relaþie non-liniarã între riscul de moarte 
subitã cardiacã ºi grosimea maximã a peretelui ventricu-
lului stâng. Aceastã relaþie este reprezentatã în scorul de 
predicþie prin prezenþa grosimii maxime a peretelui ventri-
cular ca termen ridicat la pãtrat.

Scorul de estimare a riscului de moarte subitã cardiacã nu 
trebuie folosit pentru pacienþi cu vârsta <16 ani, pentru 
atleþi sau pacienþi cu boli metabolice/ infiltrative (de exem-
plu boala Anderson-Fabry) sau sindroame (de exemplu 
sindrom Noonan). Modelul nu foloseºte gradientul în 
tractul de ejecþie al ventriculului stâng indus de efort ºi nu 
a fost validat pentru evaluarea riscului de moarte subitã 
cardiacã înainte sau dupã miectomie sau ablaþie septalã 
cu alcool.

În aºteptarea unor studii viitoare, scorul de risc trebuie fo-
losit cu prudenþã pentru pacienþii la care grosimea maxi-
mã a peretelui ventricular este 35 mm.

Pentru decizia de implantare a unui cardiodefibrilator tre -
buie întotdeauna sã se þinã cont de vârsta ºi starea ge-
neralã de sãnãtate a pacientului, de factorii socio-eco no-
mici ºi de impactul terapiei asupra statusului psihologic. 
Pentru pacienþii cu elemente clinice cu potenþialã im-
portanþã prognosticã neincluse în modelul de estimare 
a ris cului, tratamentul trebuie individualizat ºi ales þinând 
cont de raportul dintre beneficiu ºi riscul de complicaþii 
pe termen lung. 

Recomandãri pentru prevenþia morþii subite cardiace

Clasãa Nivelb

Evitarea sporturilor de competiþiec este recomandatã pacienþilor cu CMH. I C

Implantarea unui cardiodefibrilator este recomandatã pentru pacienþii care au supravieþuit unui stop cardiac prin 
fibrilaþie sau tahicardie ventricularã sau care prezintã TV susþinute spontane care produc sincopã sau instabilitate 
hemodinamicã ºi care au o speranþã de viaþã >1 an. 

I B

HCM Risk- SCD este recomandat ca metodã de estimare a riscului de MSC la 5 ani la pacienþii cu vârstã 16 ani 
fãrã istoric de FV/TV resuscitate sau TV susþinutã spontanã cu sincopã sau instabilitate hemodinamicã. I B

Se recomandã ca riscul de MSC la 5 ani sã fie estimat la prima evaluare ºi reevaluat la intervale de 1-2 ani sau ori 
de câte ori apare o modificare a statusului clinic. I B

Implantarea unui cardiodefibrilator ar trebui realizatã la pacienþii cu un risc estimat de MSC la 5 ani 6% ºi o 
speranþã de viaþã >1 an, dupã o evaluare amãnunþitã care þine cont de complicaþiile pe termen lung ºi de impac-
tul implantãrii cardiodefibrilatorului asupra stilului de viaþã, stãrii socio- economice ºi psihologice. 

IIa B

Implantarea unui cardiodefibrilator poate fi luatã în considerare la pacienþii cu un risc estimat de MSC la 5 ani 
4%, dar <6%, care au speranþã de viaþã >1 an, dupã o evaluare amãnunþitã care þine cont de complicaþiile pe 
termen lung ºi de impactul implantãrii cardiodefibrilatorului asupra stilului de viaþã, stãrii socio- economice ºi 
psihologice.

IIb B

Implantarea unui cardiodefibrilator poate fi luatã în considerare la pacienþii cu un risc estimat de MSC la 5 ani 
<4% numai dacã aceºti pacienþi asociazã elemente cu importanþã prognosticã doveditã ºi când evaluarea 
complicaþiilor pe termen lung ºi a impactului implantãrii cardiodefibrilatorului asupra stilului de viaþã, stãrii socio- 
economice ºi psihologice sugereazã un beneficiu net al tratamentului intervenþional. 

IIb B

Implantarea unui cardiodefibrilator nu este recomandatã pacienþilor cu un risc estimat de MSC la 5 ani <4% ºi 
care nu asociazã alte elemente cu importanþã prognosticã doveditã. III B

CMH = cardiomiopatie hipertroficã; FV = fibrilaþie ventricularã; MSC = moarte subitã cardiacã; TV = tahicardie ventricularã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c Ghidul ESC defineºte sportul de competiþie ca implicarea de tip amator sau profesionist într-o activitate fizicã regulatã ºi participarea la competiþii oficiale 
(a se vedea ghidul ESC pentru mai multe detalii).
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Recomandãri privind aspectele practice ale implantãrii cardiodefibrilatoarelor

Clasãa Nivelb

Înainte de implantarea cardiodefibrilatorului, pacienþii trebuie informaþi despre riscul ºocurilor inadecvate, al 
complicaþiilor legate de implant ºi despre implicaþiile sociale, ocupaþionale ºi asupra conducerii autovehiculelor 
ale dispozitivului. 

I C

Beta-blocantele ºi/sau amiodarona sunt recomandate pacienþilor cu cardiodefibrilator care au aritmii ventriculare 
simptomatice sau primesc ºocuri recurente în ciuda tratamentului optim ºi reprogramãrii dispozitivului. I C

Studiul electrofiziologic este recomandat pacienþilor cu cardiodefibrilator cu ºocuri inadecvate determinate de 
tahicardii supraventriculare regulate, pentru a identifica ºi trata orice substrat artimic care poate fi ablat. I C

Un cardiodefibrilator cu sistemul de electrozi subcutanat (S- ICDTM) poate fi luat în considerare pentru pacienþii 
cu cardiomiopatie hipertroficã fãrã indicaþie de cardiostimulare. IIb C

a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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9.6.3 Riscul de moarte subitã la copii

Implantarea unui cardiodefibrilator este indicatã la copiii
care au prezentat aritmii ventriculare maligne. Ca ºi la 
adulþi, hipertrofia ventricularã stângã severã 30 mm (sau 
un scor Z 6), sincopa neexplicatã, prezenþa tahicardi-
ei ven tri culare nesusþinute ºi istoricul familial de moarte 
su bitã re prezintã factori majori de risc pentru moartea 

su bitã cardiacã. Implantarea unui cardiodefibrilator ar 
tre bui luatã în considerare pentru copiii care au doi sau 
mai mulþi factori de risc majori. Defibrilatoarele unicame-
rale sunt adecvate în majoritatea cazurilor ºi reduc riscul 
com pli caþiilor. Implantarea unui cardiodefibrilator poate fi 
avutã în vedere ºi la pacienþi cu un singur factor de risc, 
dupã o analizã atentã a riscurilor ºi beneficiilor implantãrii 
dis po zitivului, asupra copilului.

Recomandãri pentru implantarea cardiodefibrilatoarelor la copii

Clasãa Nivelb

Implantarea unui cardiodefibrilator este recomandatã pentru copiii care au supravieþuit unui stop cardiac sau au 
prezentat tahicardii ventriculare susþinute documentate. I B

Implantarea unui cardiodefibrilator ar trebui realizatã la copiii cu doi sau mai mulþi factori majori de riscc dupã 
consiliere adecvatã ºi când o evaluare a riscului complicaþiilor pe termen lung ºi a impactului cardiodefibrilatoru-
lui asupra stilului de viaþã ºi stãrii psihologice sugereazã un beneficiu net al tratamentului intervenþional. 

IIa C

Implantarea unui cardiodefibrilator poate fi luatã în considerare pentru copiii cu un singur factor de risc majorc 
dupã consiliere adecvatã ºi când o evaluare a riscului complicaþiilor pe termen lung ºi a impactului cardiodefibri-
latorului asupra stilului de viaþã ºi stãrii psihologice sugereazã un beneficiu net al tratamentului intervenþional.

IIb C

a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
c Factori de risc majori pentru moarte subitã cardiacã în populaþia pediatricã: grosimea maximã a peretelui ventriculului stâng 30 mm sau un scor Z 
6, sincopa neexplicatã, tahicardie ventricularã nesusþinutã (3 extrasistole ventriculare consecutive cu o frecvenþã 120 bpm cu duratã <30 secunde), 
istoric familial de moarte subitã cardiacã (una sau mai multe rude de gradul întâi cu sau fãrã diagnostic de CMH au decedat subit la vârstã <40 ani sau 
dacã s-a produs MSC la orice vârstã a unei rude de gradul întâi cu diagnostic stabilit de CMH).

9.7 Bradicardia ºi blocul atrioventricular simpto-
matice

Prezenþa blocului atrioventricular ar trebui sã ridice sus-
piciunea existenþei unor subtipuri genetice particulare 
(desminã, FHL1, PRKAG2) la pacienþii mai tineri ºi a ami-
loidozei ºi a bolii Anderson-Fabry la pacienþii mai vârstnici 
(a se vedea secþiunea 5 legatã de diagnosticul cardiomi-
opatiei hipertrofice). Dacã blocul atrioventricular este se-
cundar medicaþiei, dozele ar trebui ajustate ºi necesitatea 
cardiostimulãrii reevaluatã. 

Pacingul ventricular ar trebui folosit cât mai rar pe cât 
posibil, cu excepþia cazurilor când se impune pentru tra-
tamentul obstrucþiei în tractul de ejecþie al ventriculului 
stâng. Terapia de resincronizare cardiacã (CRT-P) ar trebui 
consideratã pentru pacienþii cu disfuncþie sistolicã ven-
tricularã stângã (fracþie de ejecþie <50%).

9.8 Tahicardia ventricularã

Tahicardia ventricularã nesusþinutã (definitã ca trei sau 
mai multe extrasistole ventriculare cu o frecvenþã 120/
min, cu duratã <30 secunde) este un factor de risc pentru 
moartea subitã cardiacã, dar nu necesitã în general trata-
ment antiaritmic. Apariþia sa în timpul sau imediat dupã 
efort este foarte rarã, dar poate fi asociatã cu un risc mai 
mare de moarte subitã.

Excluderea bolii arteriale coronariene ar trebui realizatã 
la pacienþii cu episoade prelungite sau simptomatice de 
tahicardie ventricularã monomorfã susþinutã (30 se cun-
de) sau la cei care asociazã factori de risc pentru atero-
sclerozã. Tahicardia ventricularã susþinutã bine toleratã 
hemodinamic ar trebui consideratã factor de risc pentru 
moartea subitã cardiacã. Pacienþii cu tahicardii ventricula-
re prost tolerate ar trebui sã beneficieze de implantarea 
unui cardiodefibrilator ºi de tratament cu beta-blocante 
sau amiodaronã, pentru a suprima noi episoade. Când 
existã dovada unei origini focale, studiul electrofiziologic 
ºi ablaþia pot fi avute în vedere. 
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10. Recomandãri privind urmãrirea de 
rutinã

Recomandãri privind urmãrirea de rutinã

Clasãa Nivelb

O evaluare clinicã, inclusiv ECG cu 12 derivaþii ºi ecografie transtoracicã, este recomandatã la fiecare 12-24 luni la 
pacienþii stabili clinic. I C

O evaluare clinicã, inclusiv ECG cu 12 derivaþii ºi ecografie transtoracicã, este recomandatã ori de câte ori este 
prezentã o modificare a simptomelor. I C

Monitorizarea ambulatorie ECG timp de 48 de ore se recomandã la fiecare 12-24 de luni la pacienþii stabili clinic, 
la fiecare 6-12 luni la pacienþii în ritm sinusal care prezintã dimensiunea atriului stâng 45 mm ºi ori de câte ori 
pacienþii reclamã noi palpitaþii. 

I C

CMR poate fi luat în considerare la fiecare 5 ani la pacienþii stabili clinic sau la fiecare 2-3 ani la pacienþii cu simp-
tome progresive. IIb C

Testarea apariþiei simptomelor induse de efort poate fi luatã în considerare la fiecare 2-3 ani la pacienþii stabili 
clinic sau anual la pacienþii cu simptome progresive. IIa C

Testul cardiopulmonar (atunci când este disponibil) poate fi luat în considerare la fiecare 2-3 ani la pacienþii stabili 
clinic sau anual la pacienþii cu simptome progresive. IIb C

CMR = rezonanþã magneticã cardiacã; ECG = electrocardiogramã.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

11. Reproducerea ºi contracepþia

Recomandãri privind problemele de reproducere la femeile cu cardiomiopatie hipertroficã

Clasãa Nivelb

Evaluarea riscului anterior sarcinii ºi consilierea sunt indicate în cazul tuturor femeilor. I C

Consilierea privind contracepþia sigurã ºi eficientã este indicatã în cazul tuturor femeilor la vârstã fertilã. I C

Consilierea privind riscul transmiterii bolii este recomandatã tuturor bãrbaþilor ºi femeilor anterior conceperii. I C

Administrarea beta-blocantelor (de preferinþã, metoprololul) ar trebui continuatã la femeile care le-au folosit 
anterior sarcinii. IIa C

Administrarea beta-blocantelor (de preferinþã, metoprololul) trebuie începutã la femeile care dezvoltã simptome 
în timpul sarcinii. I C

Ori de câte ori sunt prescrise beta-blocante, se recomandã monitorizarea creºterii fetale ºi a stãrii nou-nãscutului. I C

Naºterea vaginalã planificatã (indusã) este recomandatã ca primã opþiune la majoritatea pacientelor. I C

Anticoagularea terapeuticã cu HGMM sau cu antagoniºti ai vitaminei K, în funcþie de stadiul sarcinii se 
recomandã în cazul fibrilaþiei atriale. I C

Conversia ar trebui avutã în vedere în cazul fibrilaþiei atriale persistente. IIa C

HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

12. Situaþii speciale
12.1 Diagnosticul cardiomiopatiei hipertrofice la 
atleþi

Diagnosticarea CMH la un atlet necesitã integrarea unui 
numãr de parametri diferiþi, cu sensibilitate ºi specificitate 
diferite. Tabelul web 7 (vezi Anexa) rezumã caracteris ti cile 
cel mai bine susþinute de datele publicate care ajutã la 
diferenþierea între CMH ºi hipertrofia ventricularã fiziolo-
gicã.

12.2 Hipertensiunea arterialã

Diagnosticul diferenþial între cardiopatia hipertensivã ºi 
CMH asociatã cu hipertensiune arterialã poate reprezen-
ta o provocare. Caracteristicile clinice care sugereazã dia-
gnosticul de CMH la un pacient cu hipertensiune arterialã 
sunt rezumate în Tabelul 7.
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Tabelul 7. Caracteristici clinice care ajutã la stabilirea diagnosticului diferenþial între cardiopatia hipertensivã ºi 
cardiomiopatia hipertroficã

Caracteristici clinice care favorizeazã exclusiv hipertensiunea arterialã

ECG cu 12 derivaþii normal sau voltaj crescut fãrã modificãri de repolarizare.

Regresia HVS dupã 6-12 luni printr-un control riguros al tensiunii arteriale sistolice (<130 mmHg).

Caracteristici clinice care favorizeazã cardiomiopatia hipertroficã

Antecedente familiale de CMH.

Hipertrofie ventricularã dreaptã.

Captare tardivã a gadoliniului în punctele de inserþie VD sau în segmentele cu grosime maximã ale VS la rezonanþa magneticã 
cardiacã.

Grosimea maximã a peretelui VS 15 mm (persoane caucaziene); 20 mm (afro-americani).

Disfuncþie diastolicã severã.

Repolarizare anormalã importantã, tulburãri de conducere sau unde Q pe ECG cu 12 derivaþii.

CMH = cardiomiopatie hipertroficã; ECG = electrocardiogramã; HVS = hipertrofie ventricularã stânga; VD = ventriculul drept; VS = ventricul stâng

12.3 Hipertrofia de sept bazalã izolatã (sept sig-
moid) la persoanele în vârstã

Unele persoane în vârstã prezintã o formã uºoarã de hi-
pertrofie de sept bazalã (uneori cunoscutã sub denumirea 
de sept sigmoid sau „septal bulge”) asociatã cu o angula-
re crescutã între aortã ºi cavitatea VS. Multe dintre aceste 
persoane au istoric de hipertensiune arterialã, iar unele 
prezintã calcificare de inel mitral. Persoanele care prezintã 
acest pattern de remodelare ventricularã sunt mai puþin 
predispuse la a avea afecþiuni familiale sau mutaþii ale ge-
nelor care codificã proteinele sarcomerice cardiace, dar 
unii pacienþi prezintã simptome la efort determinate de 
obstrucþia provocatã în tractul de ejecþie al ventriculului 
stâng ºi trebuie evaluaþi prin utilizarea unor provocãri fizi-
ologice ºi prin ecocardiografie de efort în aceeaºi manierã 
în care sunt evaluaþi pacienþii cu diagnostic de CMH nee-
chivoc. Recomandarea privind screening-ul familiei în ca-
drul acestui grup trebuie ghidatã de consecinþele asupra 
membrilor familiei ºi de prezenþa unor simptome suspecte 
la rudele pacientului.

12.4 Diagnosticul ºi managementul afecþiunilor 
valvulare la pacienþii cu cardiomiopatie 
hipertroficã

12.4.1 Afecþiunile valvei aortice

Tratamentul stenozei aortice trebuie sã fie conform reco-
man dãrilor ghidului ESC actual. La pacienþii cu stenozã 
aorticã la care obstrucþia dinamicã nu este demonstratã 
preoperator, miomectomia septalã nu este recomandatã 
pentru utilizarea de rutinã.

Pânã la o treime dintre pacienþii cu CMH prezintã re-
gurgitare aorticã uºoarã. Regurgitarea aorticã moderatã 
pânã la severã este mai puþin frecventã ºi este, de obi-
cei, generatã de afectarea primarã a valvei aortice sau a 
rãdãcinii aortice ºi de endocardita infecþioasã. Când este 
prezentã la un pacient cu obstrucþie în tractul de ejecþie, 

un mecanism diferit de SAM care sã explice obstrucþia, 
precum o membranã subaorticã, trebuie exclus. Regurgi-
tarea aorticã poate de asemenea apãrea dupã miectomia 
septalã. Severitatea regurgitãrii aortice trebuie evaluatã în 
conformitate cu îndrumãrile ESC actuale, dar dimensiu-
nea cavitãþii VS este un marker invalid la pacienþii cu CMH. 

12.4.2 Afecþiunile valvei mitrale 

Anomaliile valvei mitrale secundare obstrucþiei în tractul 
de ejecþie a ventriculului stâng sunt discutate în secþiunea 
9.1.3. Abordarea standard în ceea ce priveºte evaluarea 
re gurgitãrii mitrale, conform recomandãrilor ESC/Euro-
pean Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) pri-
vind managementul afecþiunilor cardiace valvulare, pre-
zintã unele limitãri în cazul CMH, deoarece cavitatea VS 
este adesea micã, chiar ºi în prezenþa regurgitãrii mitrale 
severe, iar parametrii Doppler convenþionali cantitativi ºi 
semicantitativi nu sunt valabili la pacienþii cu obstrucþie în 
tractul de ejecþie al ventriculului stâng. În general, para-
metrii calitativi privind anatomiei valvei, cei proveniþi din 
evaluarea Doppler continuu ºi color, combinaþi cu dimen-
siunea atriului stâng ºi estimarea presiunii de la nivelul ar-
terei pulmonare ajutã într-o mãsurã mai mare. 

12.4.3 Profilaxia endocarditei infecþioase

Endocardita infecþioasã la pacienþii cu CMH se limiteazã 
practic la cei cu obstrucþie în tractul de ejecþie VS, în spe-
cial în prezenþa dilatãrii atriale stângi. Trebuie încurajatã 
o igienã oralã bunã, dar profilaxia de rutinã pe bazã de 
antibiotice nu este recomandatã la pacienþii ce prezintã 
obstrucþie în tractul de ejecþie al ventriculului stâng. Pro-
filaxia pe bazã de antibiotice trebuie avutã în vedere în 
cazul procedurilor cu risc crescut, conform ghidului ESC/
EACTS privind managementul afecþiunii cardiace valvu-
lare.
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13. A trãi cu cardiomiopatie: 
recomandãri pentru pacienþi

Tabelul 10 Consideraþii generale privind stilul de viaþã la pacienþii cu cardiomiopatie hipertroficã

Subiect Îndrumãri generale

Efort   Pacienþii cu CMH trebuie sã evite activitãþile sportive competitive, dar trebuie sã pãstreze un stil de 
viaþã sãnãtos.

  Recomandãrile cu privire la activitãþile recreaþionale trebuie personalizate în funcþie de simptome ºi 
de riscul de complicaþii asociate afecþiunii, inclusiv de mortea subitã cardiacã.

Dietã, alcool ºi greutate   Pacienþii trebuie încurajaþi sã pãstreze un index al masei corporale optim.
  Mesele bogate pot precipita durerile toracice, în special la pacienþii cu LVOTO. Este posibil ca 

mesele mai mici ºi mai frecvente sã fie de ajutor.
  A se evita deshidratarea ºi alcoolul în exces, în special la pacienþii cu LVOTO.
  Constipaþia este o reacþie adversã frecventã asociatã administrãrii de verapamil/disopiramidã ºi 

trebuie gestionatã prin dietã ºi, dacã este necesar, prin administrarea de laxative

Fumat   Nu existã date care sã indice o interacþiune între fumatul de tutun ºi CMH, dar pacienþilor trebuie 
sã li se furnizeze sfaturi generale privind riscurile de sãnãtate asociate fumatului ºi, când sunt 
disponibile, informaþii privind abandonarea fumatului.

Activitate sexualã   Pacienþilor trebuie sã li se ofere oportunitatea de a discuta despre preocupãrile lor cu privire 
la activitatea sexualã. Anxietatea ºi depresia dupã diagnostic sunt frecvente ºi unii pacienþi pot 
exprima vinovãþie sau teamã referitor la diagnosticul genetic care li s-a pus ºi la riscul de a transmite 
boala copiilor.

  Pacienþii trebuie consiliaþi cu privire la potenþialul efect al tratamentului urmat cu privire la 
performanþa sexualã.

  În general, pacienþii trebuie sã evite inhibitorii PDE5, în special dacã prezintã LVOTO.

Medicaþie   Pacienþilor trebuie sã li se furnizeze informaþii cu privire la tratamentul urmat, inclusiv referitor la 
posibilele reacþii adverse ºi interacþiuni cu medicamentele prescrise, cu cele eliberate fãrã reþetã ºi 
cu terapiile complementare.

  Acolo unde este posibil, vasodilatatoarele periferice trebuie evitate la pacienþi, în special dacã 
prezintã LVOTO.

Vaccinare   În absenþa unor contraindicaþii, pacienþii simptomatici trebuie sfãtuiþi sã-ºi facã anual vaccinul anti-
gripal.

Capacitatea de a con-
duce

  Majoritatea pacienþilor sunt eligibili pentru obþinerea unui carnet de conducere obiºnuit ºi pot 
continua sã ºofeze, cu excepþia cazului în care manifestã simptome care îi împiedicã.

  Recomandãrile privind obþinerea carnetului de conducere pentru transportul bunurilor cu 
greutate mare sau a pasagerilor trebuie sã fie conforme cu legislaþia localã.

  Pentru recomandãri suplimentare privind capacitatea de a conduce în condiþiile prezenþei unui 
ICD, consultaþi ghidul EHRAa ºi reglementãrile locale.

Ocupaþie   Majoritatea persoanelor cu CMH vor putea sã continue sã lucreze. Implicaþiile activitãþilor manuale 
dificile care implicã sarcini extenuante trebuie discutate împreunã cu specialistul corespunzãtor.

  În cazul unor ocupaþii, precum cea de pilot ºi cele din serviciile militare ºi de urgenþã, existã 
instrucþiuni stricte privind eligibilitatea.

  Implicaþiile sociale ºi financiare ale diagnosticãrii CMH trebuie incluse în consilierea rudelor anterior 
screening-ului clinic sau genetic.

Asigurãri de deplasare ºi 
vacanþã

  Majoritatea pacienþilor asimptomatici sau cu simptome minore pot zbura în siguranþã. Pentru 
recomandãri suplimentare, consultaþi Capacitatea de a zbura a pasagerilor cu afecþiuni 
cardiovasculareb.

  Companiile de asigurãri pot cere mai mulþi bani pentru asigurãrile în caz de deplasare. În unele þãri, 
organizaþiile care sprijinã pacienþii pot furniza recomandãri suplimentare referitoare la obþinerea 
unei asigurãri rezonabile.

Asigurare de viaþã   Diagnosticul de CMH va genera dificultãþi în obþinerea unei asigurãri de viaþã sau a unei ipoteci. În 
momentul diagnosticãrii, pacienþilor trebuie sã li se furnizeze sfaturi privind regulile care se aplicã în 
diferite þãri.

Sarcinã ºi naºtere   Consultaþi capitolul Reproducere ºi contracepþie (secþiunea 11)

Educaþie/formare   Profesorilor ºi altor îngrijitori trebuie sã li se furnizeze sfaturi ºi informaþii scrise relevante îngrijirii 
copiilor cu CMH.

  În absenþa simptomelor ºi a factorilor de risc, copiilor trebuie sã li se permitã efectuarea de activitãþi 
fizice minime pânã la moderate, conform sfatului cardiologului.

  Trebuie elaborate prevederi pentru copiii cu dificultãþi de învãþare ºi alte nevoi speciale.

CMH = cardiomiopatie hipertroficã; EHRA = European Heart Rhythm Association (Asociaþia europeanã privind tulburãrile de ritm cardiac); ICD = cardio-
defibrilator implantabil; LVOTO = obstrucþie în tractul de ejecþie al ventricului stâng; PDE5 = fosfodiesterazã 5; VS = ventricul stâng.
a Vijgen J et al. Eur J Cardiovasc Nurs.
b Smith D et al. Heart 2010; 96 Suppl 2:ii 1-16.
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Ecocardiografie ºi alte Metode Imagistice, Preºedinte Dr. Ruxandra 
Jurcuþ, Secretar Dr. Cristian Mornoº, efectuatã de Dr. Luiza Toplicianu, Dr. Mihai Lazãr, Dr. Oana Matei ºi Dr. Oana 
Inþã.

Anexa Tabel 7 web. Caracteristici clinice care susþin diagnosticul de CMH la atleþii 
cu grosimea maximã a peretelui ventricular 12-15 mm
 Categoria Caracteristica Nivel de 

evidenþã

Date demografice

Istoric familial de CMH la rudele de gradul I B

Sex feminin B

Istoric de moarte subitã cardiacã la rudele de gradul I cu vârsta 40 ani C

Simptome cardiovasculare (sincopa neexplicatã, dispnee disproporþionatã la efort, durere toracicã, 
palpitaþii) C

ECG

Unde Q patologice în cel puþin douã derivaþii dintre II, III, aVF (în absenþa HBAS), V
1
-V

4
, DI, aVL, V

5
-V

6
B

Unde T negative în minim douã derivaþii din grupurile DII, DIII, aVF ºi/sau DI, aVL, V
5
-V

6
B

Unde T negative în V
2
-V

4
 (la vârstã >16 ani)a B

Unde T negative gigante în douã derivaþii contigue (>5 mm) B

Unde T negative în V
2
-V

4
 (la vârstã <16 ani) B

Aritmii ventriculare complexe la monitorizarea Holter ECG sau >2000 ExV/24 ore B

Date structurale

Hipertrofie ventricularã asimetricã (grosime sept interventricular/grosime perete posterior 1,5) B

Miºcare sistolicã anterioarã completã a valvei mitrale B

Diametru telediastolic VS <45 mm B

Captare tardivã de gadolinium la CMR C

Gradient intraventricular de repaus C

Miºcare sistolicã anterioarã incompletã a valvei mitrale B

Grosimea septului anterior sau peretelui posterior 12 mm B

Diametru AS >45 mm C

Hipertrofie ventricularã dreaptã (grosime VD  subcostal >5 mm) C

Cripte miocardice identificate la CMR C

Date funcþionale

Pattern diastolic transmitral E <A (<20 ani) B

TDI: E <9 cm/sec C

TDI: S <9 cm/sec C

BNP crescut C

TDI: E 10-13 cm/sec C

Strain radial diastolic <7 cm/sec C

VO
2
 max <50 ml/kg/min sau <120% din valoarea VO

2
 max prezisã (neobiºnuit la atleþii de anduranþã) C

Torsiune VS crescutã C

Oprirea antrenamentului

Fãrã rãspuns la 3 luni de la oprirea antrenamentului B

Date genetice

Mutaþii ale genelor sarcomerice B

AS = atriu stâng, BNP = peptid natriurtic cerebral, CMH = cardiomiopatie hipertroficã, CMR = rezonanþã magneticã cardiacã, ECG = electrocardiogramã, 
ExV = extrasistole ventriculare, HBAS = hemibloc anterosuperior stâng, TDI = imagistica prin Doppler tisular, VD = ventricul drept, VS = ventricul stâng

a Excepþie pentru unde T inversate: supradenivelarea de segment ST convexã, urmatã de o undã T negativã în V
1
-V

4
 este un aspect comun pentru 

repolarizarea precoce observat la atleþi adulþi ºi adolescenþi cu descendenþã africanã ºi ar trebui consideratã un criteriu minor pentru acest grup etnic. 
Totuºi, inversarea undelor T în derivaþiile laterale ºi infero-laterale (V

5
-V

6
, DI ºi aVL, DII ºi aVF), indiferent de etnie, este consideratã un criteriu major ºi 

necesitã teste suplimentare pentru a exclude CMH.
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1. Introducere ºi prezentare generalã a 
etiologiilor bolilor pericardice
Prin definiþie bolile pericardice afecteazã sacul pericardic, 
sac compus din 2 foiþe: o foiþã visceralã ºi o foiþã parietalã 
fibroasã, între cele douã aflându-se o cavitate ce conþine 
lichid pericardic.

Bolile pericardice pot avea etiologie izolatã sau pot repre-
zenta manifestãri ale unor boli sistemice. Principalele sin-
droame pericardice întâlnite în practica clinicã sunt peri-
cardita inflamatorie (acutã, subacutã, cronicã ºi recurentã), 

Tabel 1. Clase de recomandãri

Clase de 
recomandãri Definiþie Terminologie sugeratã

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau 
procedurã este benefic, util, eficient

Este recomandat/ este indicat

Clasa II Dovezi conflictuale ºi/sau divergenþã de opinii referitoare 
la utilitatea/eficacitatea unui tratament sau proceduri

Clasa IIa Majoritatea dovezilor/opiniilor sunt în favoarea utilitãþii/
eficacitãþii

Trebuie luat în considerare

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea sunt mai puþin bine stabilite de 
cãtre dovezi/opinii

Poate fi luat în considerare

Clasa III Dovezi sau acord general cã un anumit tratament sau 
procedurã nu este util/eficient, iar în anumite cazuri poa-
te fi chiar dãunãtor

Nu este recomandat

Tabel 2. Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenind din trialuri randomizate multiple sau metaanalize

Nivel de evidenþã B Date provenind dintr-un singur trial clinic randomizat studii mari nerandomizate

Nivel de evidenþã C Consensul opiniei experþilor ºi/sau studii mici, retrospective, registre

efuziunea pericardicã, tamponada pericardicã, pericardi-
ta constrictivã ºi masele pericardice.

O altã clasificare mult mai simplã din punct de vedere 
etiologic a bolilor pericardice este reprezentatã de douã 
mari categorii: infecþioase ºi non-infecþioase. Cauzele etio-
logice depind de urmãtorii factori: contextul epidemiolo-
gic, populaþional ºi cel clinic, de exemplu în þãrile dezvolta-
te cauza principalã este reprezentatã de cea viralã în timp 
ce tuberculoza este principala cauzã de pericarditã în 
þãrile aflate în curs de dezvoltare, unde tuberculoza este 
endemicã. În cadrul etiologiei tuberculoase asocierea cu 
infecþia HIV este frecvent întâlnitã.

Tabel 1. Etiologia bolilor pericardice. Pericardul poate fi afectat de toate categoriile de boli incluzând cele 
infecþioase, autoimune, neoplazice, iatrogene, traumatice ºi metabolice

A. Cauze infecþioase:

Viralã (comun): enterovirusuri (coxsackievirusuri, echovirusuri), herpesvirusuri (EBV, CMV, HHV-6), adenovirusuri, B19 parvovirus 
(posibil suprapunere cu agenþi virali etiologici de miocarditã).

Bacteriene: Mycobacterium tuberculosis (comune, rar alte cauze bacteriene), Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi, rar: Pneumo-
coccus spp, Meningococ spp, Gonococ spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Haemophilus spp, Chlamydia spp, Mycoplas-
ma spp, Legionella spp, Leptospira spp, Listeria spp, Providencia stuartii.

Fungice (foarte rar): Histoplasma spp (mult mai probabil la pacienþii imunocompetenþi), Aspergillus spp, Blastomyces spp, Can-
dida spp (mult mai probabil la pacienþi imunocompromiºi).

Parazitare (foarte rar): Echinococcus spp, Toxoplasma spp.

B. Cauze non-infecþioase:

Autoimune (comun):
Boli sistemice autoimune ºi auto-inflamatorii (lupus eritematos sistemic, sindrom Sjogren, artrita reumatoidã, sclerodermia) Vasculi-
tele sistemice (granulomatoza eozinofilicã cu poliangeitã sau granulomatoza alergicã, denumitã anterior sindromul Churg-Strauss, 
boala Horton, boala Takayasu, sindromul Behcet), sarcoidoza, febra mediteraneeanã familialã, boala inflamatorie intestinalã, boala 
Still.

Neoplazice:
Tumori primare (rare, mai ales mezoteliom pericardic).Tumori secundare metastatice (comune, mai ales cancer pulmonar ºi cancer 
de sân, limfom).

Metabolice: uremie, mixedem, anorexia nervoasã, altele rare.
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Post-traumaticã ºi iatrogenã:
Debut precoce (rare):
• leziune directã (leziune toracicã penetrantã, perforaþie esofagianã).
• leziune indirectã (leziune non-penetrantã toracicã, leziuni de iradiere).
Debut întârziat: sindrom de injurie pericardicã (comune), cum ar fi sindromul postinfarct, sindromul postpericardiotomie, sindro-
mul posttraumatic, inclusiv forme dupã traume iatrogene (intervenþie percutanã coronarianã, inserare sonde pacemaker ºi ablaþie 
prin radiofrecvenþã).

Legate de droguri (rare): Sindromul lupus-like (procainamida, hidralazina, metildopa, izoniazida, fenitoina); medicamente anti-
neoplazice (adesea asociate cu o cardiomiopatie, poate provoca pericardiopatie): doxorubicin, daunorubicin, citozin arabinozida, 
5-fluorouracil, ciclofosfamida; peniciline ca pericardita de hipersensibilitate cu eozinofilie; amiodaronã, metisergidã, mesalazina, 
clozapina, minoxidil, dantrolen, practolol, fenilbutazona, tiazide, streptomicinã, thiouracil, streptokinaza, p-aminosalicilic acid, 
derivaþi de sulfa, ciclosporina, bromocriptinã, mai multe vaccinuri, GM-CSF, agenþi anti-TNF.

Altele (comun): Amiloidoza, disecþie aorticã, hipertensiune arterialã pulmonarã ºi insuficienþã cardiacã cronicã.

Altele (mai puþin frecvente): absenþa congenitalã parþialã ºi completã a pericardului.

2. Sindroamele pericardice
Sindroamele pericardice includ diferite prezentãri clinice 
ale bolilor pericardice cu semne ºi simptome specifice 
care pot fi grupate în “sindroame”.

2.1 Pericardita acutã

Tabel 2. Definiþii ºi criterii de diagnostic pentru pericarditã (a se vedea textul pentru explicaþii)

Pericarditã Definiþie ºi criterii de diagnostic

Acutã Sindromul pericardic inflamator poate fi diagnosticat cu cel puþin 2 din urmãtoarele 4 criterii:
(1) durere toracicã de tip pericardic
(2) frecãturã pericardicã
(3) supradenivelare ST difuzã nou apãrutã sau subdenivelare PR pe ECG
(4) efuziune pericardicã (nouã sau agravatã)

Argumente suplimentare:
- Creºterea markerilor de inflamaþie: CRP,VSH, leucocite
- Dovada inflamaþiei pericardice printr-o metodã imagisticã (CT, RMC)

Persistentã Pericarditã cu duratã >4-6 sãptãmâni, dar <3 luni fãrã remisiune

Recurentã Recurenþa pericarditei dupã un prim episod documentat de pericarditã acutã ºi un interval asimptomatic de 4-6 
sãptãmâni sau mai mult

Cronicã Pericardita cu duratã >3 luni

Alte semne ºi simptome pot fi prezente în funcþie de etio-
logia subiacentã sau datoritã unor boli sistemice (ex. sem-
ne ºi simptome ale unor infecþii sistemice cum ar fi febra ºi 
leucocitoza, boli inflamatorii sistemice sau cancer).

ST supradenivelat în toate derivaþiile a fost raportat ca un 
semn tipic de pericarditã acutã precum ºi subdenivelarea 
segmentului PR. Evoluþia progresivã a ECG în cadrul peri-
carditei acute variazã de la un pacient la altul ºi de aseme-
nea este afectatã ºi de terapie.

Recomandãri pentru diagnosticul de pericarditã acutã

Recomandãri Clasãa Nivelb Refc

ECG este recomandat la toþi pacienþii cu suspiciune de pericarditã acutã I C

Ecocardiografia transtoracicã este recomandatã la toþi pacienþii cu suspiciune de pericarditã acutã I C

Radiografia toracicã este recomandatã la toþi pacienþii cu suspiciune de pericarditã acutã I C

Evaluarea markerilor de inflamaþie (adicã CRP) ºi necrozã miocardicã
(adicã CK, troponina) este recomandatã la pacienþii cu suspiciune de pericarditã acutã I C

CK = creatinkinaza; CRP = Proteina C reactivã; ECG = electrocardiogramã.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de dovezi.
c Referinþã (e) în sprijinul recomandãrilor.
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Nu este obligatorie cãutarea tuturor etiologiilor la toþi pa-
cienþii, în special în þãrile cu prevalenþã scãzutã a tuber-
culozei, principalele cauze fiind cele benigne. Orice pre-
zentare clinicã care poate sugera o etiologie specificã 
(ex. sindrom inflamator sistemic) sau prezintã factori de 
prog nostic negativ (majori sau minori) implicã internarea 

ºi cãutarea etiologiei specifice. În altã ordine de idei dacã 
pacienþii nu prezintã factori de gravitate pot fi urmãriþi ºi în 
ambulator fiind recomandat tratamentul cu antiinflama-
toare ºi reconsult la o sãptãmânã dupã terminarea tra ta-
mentului.

Recomandãri privind managementul pericarditei acute

Recomandãri Clasãa Nivelb Refc

Internarea în spital este recomandatã pentru pacienþii cu risc crescut cu pericarditã acutã (cel puþin 
un factor de risc) I B 8,9

Managementul ambulatoriu este recomandat pentru pacienþii cu risc scãzut cu pericarditã acutã I B 8,9

Evaluarea rãspunsului la terapia anti-inflamatorie este recomandat dupã 1 sãptãmânã I B 8,9
a Clasa de recomandare.
b Nivel de dovezi.
c Referinþã (e) în sprijinul recomandãrilor.
d Vezi Figura – 1 (ambii predictori majori ºi minori ai prognosticului nefavorabil).



Secþiunea IX: Bolile pericardului

289

La pacienþii identificaþi cu o cauzã alta decât cea viralã, 
te rapia specificã etiologiei este recomandatã. Principa-
la recomandare non-farmacologicã este restricþionarea 
acti  vitãþii fizice pânã la rezoluþia simptomatologiei ºi nor-
ma  li zarea CRP la pacienþii care nu sunt implicaþi în acti-
vi tãþi sportive de performanþã. Atleþii se pot întoarce la 
com  petiþiile sportive doar dupã rezoluþia simptomatolo-
giei ºi dupã normalizarea testelor diagnostice (ex. CRP, 
ECG, ecocardiogramã). S-a ajuns la un consens în care 

se recomandã o restricþie a efortului minim 3 luni de la 
de   butul iniþial al simptomatologiei. Aceastã restricþie se 
aplicã sportivilor de performanþã, pe când la populaþia 
ge  ne  ralã perioada este mult mai scurtã.

Aspirina sau alte antiinflamatoare nesteroidiene reprezintã 
cheia terapeuticã a pericarditei acute (Tabelul 3). Doza 
ini þialã trebuie menþinutã pânã la diminuarea simptoma-
tologiei sau normalizarea CRP, doar atunci putându-se 
trece la diminuarea progresivã a dozei.

Tabel 3. Prescrierea terapiei antiinflamatorii pentru pericardita acutã

Medicament Dozã uzualã Durata tratamentuluib Reducerea dozelora

Aspirinã 750-1000 mg la 8h 1–2 sãptãmâni Scãderea dozelor cu 250-500 mg la fiecare 
1-2 sãptãmâni

Ibuprofen 600 mg la 8h 1–2 sãptãmâni Scãderea dozelor cu 200-400 mg la fiecare 
1-2 sãptãmâni

Colchicinã 0,5 mg o datã (<70 kg) sau 0,5 mg 
de douã ori pe zi (70 kg)

3 luni Nu este obligatorie, alternativ 0,5 mg la 
douã zile (<70 kg) sau 0,5 mg zilnic (70 kg) 
în ultimele sãptãmâni

a Scãderea progresivã a dozei se ia in considerare doar pentru aspirinã ºi antiinflamatoarele nesteroidiene.
b Durata tratamentului va þine cont de simptomatologia ºi nivelul CRP, dar în cazurile necomplicate dureazã cam 1-2 sãptãmâni. Medicaþia gastropro-
tectoare este necesarã. Colchicina se poate adãuga în plus la aspirinã sau ibuprofen.

Recomandãri pentru tratamentul pericarditei acute

Recomandãri Clasãa Nivelb Refc

Aspirina sau AINS sunt recomandate ca terapie de primã linie pentru pericardita acutã, cu 
protecþie gastricã I A 55

Colchicina este recomandatã ca primã linie terapeuticã în pericardita acutã ca ºi adjuvant la tera-
pia cu aspirinã/AINS I A 10,11, 

58,59

CRP sericã trebuie consideratã ca ºi ghid pentru durata tratamentului ºi evaluarea rãspunsul tera-
peutic IIa C

Corticosteroizii în dozã micã ar trebui sã fie luaþi în considerare pentru cazurile de pericarditã acutã 
cu contraindicaþie / eºec la aspirinã /AINS ºi colchicinã, ºi atunci când o cauzã infecþioasã a fost 
exclusã, sau atunci când existã o indicaþie specificã, cum ar fi bolile autoimune

IIa C

Restricþia exerciþiului fizic ar trebui sã fie luatã în considerare pentru non-sportivii cu pericarditã 
acutã pânã la rezolvarea simptomelor ºi normalizarea CRP, ECG ºi ecocardiografiei IIa C

Pentru sportivi, durata restricþiei exerciþiului fizic trebuie luatã în considerare pânã la rezoluþia simp-
tomelor ºi normalizaea CRP, ECG ºi ecocardiografiei - este recomandatã cel puþin 3 luni IIa C

Corticosteroizii nu sunt recomandaþi ca terapie de primã linie pentru pericardita acutã III C
CRP = Proteina C reactivã; ECG = electrocardiogramã; AINS = medicamente antiinflamatorii nesteroidiene.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de dovezi.
c Referinþã (e)
d Adãugat la colchicinã
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Majoritatea pacienþilor cu pericarditã acutã (viralã sau 
„idiopaticã” ) au un prognostic bun pe termen lung. Tam-
ponada pericardicã apare rar ca ºi complicaþie la pacienþii 
cu pericarditã acutã idiopaticã. Riscul de constricþie este 
scãzut (<1%) în cazul etiologiei virale sau idiopatice, inter-
mediar pentru în cazul etiologiei autoimune, imun media-
te sau neoplazice ºi crescut pentru pericardita bacterianã, 
tuberculoasã ºi purulentã. Aproximativ 15% pânã la 30% 
din pacienþii cu forma idiopaticã care nu sunt trataþi cu 
colchicinã ajung la recurenþe sau forme persistente de 
pericarditã. Colchicina reduce rata recurenþelor.

2.2 Pericardita recurentã

Diagnosticul de pericarditã recurentã se pune pe baza 
unui episod documentat în antecedente cu o perioadã 
de absenþã a simptomalogiei pânã la 4-6 sãptãmâni sau 
mai mult. În þãrile dezvoltate, etiologia rãmâne adesea 
neindentificatã la cei mai mulþi pacienþi imunocompetenþi 
ºi este probabil imun-mediatã. Cauza cea mai frecventã 
de reapariþie a pericarditei este tratarea insuficientã a pri-
mului episod. Aspirina sau AINS rãmân de primã intenþie. 
Colchicina este recomandatã în plus faþã de terapia anti-
inflamatoare propiu zisã pentru a îmbunãtãþi rãspunsul la 
tratament ºi a preveni recidiva.

Tabel 4. Terapii antiinflamatorii pentru pericarditã recurentã prescrise uzual (pentru detalii a se vedea Tabelele 1A 
ºi 1B-Web)

Medicament Doza iniþialã uzualã Durata tratamentului Reducerea dozelor

Aspirinã 500-1000 mg la fiecare 6-8 ore (1,5-4 g / zi) sãptãmâni-luni Scãderea dozelor cu 250-500 mg la 
fiecare 1-2 sãptãmânia

Ibuprofen 600 mg la fiecare 8 ore (1200-2400 mg) sãptãmâni-luni Scãderea dozelor cu 200-400 mg la 
fiecare 1-2 sãptãmânib

Indometacinã 25-50 mg la fiecare 8 ore:se începe de la 
doza minimã ºi se titreazã pentru a evita 
cefaleea ºi ameþelile.

sãptãmâni-luni Scãderea dozelor cu 25 mg la fieca-
re 1-2 sãptãmâni

Colchicinã 0,5 mg de douã ori pe zi sau 0,5 mg la 
pacienþii <70 kg sau în caz de intoleranþã la 
doze mai mari.

cel puþin 6 luni Nu este necesarã, în mod alternativ 
0,5 mg la douã zile (<70 kg) sau 0,5 
mg o datã pe zi (70 kg), în ultimele 
sãptãmâni.

a Reducerea ar trebui sã fie luatã în considerare pentru aspirinã ºi AINS
b Reducerea progresivã lungã pentru cazurile mai dificile ºi rezistente poate fi luatã în considerare

În caz de rãspuns incomplet la aspirinã/AINS ºi colchicinã, 
corticoterapia poate fi utilizatã pentru controlul simpto-
matologiei dar trebuie utilizatã în doze mici/moderate ºi 
în asociere cu aspirinã/AINS ºi colchicinã ca ºi triplã te-
ra pie. Corticoterapia trebuie evitatã dacã sunt prezente 
infecþii bacteriene sau tuberculoza, de asemenea nu tre-
buie exclusã la cei cu indicaþii specifice (boli sistemice infla-

matorii, post pericardiotomie, sarcinã) sau în cazul contra-
indicaþiilor sau intoleranþei la AINS sau în cazul persistenþei 
simptomatologiei în cazul tratamentului bine condus. 
Deºi corticoizii obþin un control bun a simptomatologiei, 
favorizeazã cronicizarea ºi recidivele sau apariþia efectelor 
adverse. Dacã se folosesc corticoizi, se recomandã sevra-
jul lent al acestora.

Tabel 5. Reducerea corticosteroizilor (informaþii pentru dozarea prednisonului)

Doza iniþialã 0,25-0,50 mg/kg/zia Reducereb

>50 mg 10 mg/zi la fiecare 1-2 sãptãmâni

50-25 mg 5-10 mg/zi la fiecare 1-2 sãptãmâni

25-15 mg 2,5 mg/zi la fiecare 2-4 sãptãmâni

<15 1,25-2,5 mg/zi la fiecare2-6 sãptãmâni
a Dozele mari trebuie utilizate doar în cazuri severe pentru câteva zile, ulterior se reduce la 25 mg/zi. Prednison 25 mg este echivalentul methylpred-
nisolon 20 mg
b Scãderea dozei de prednison se realizeazã doar atunci când pacientul este asimptomatic ºi proteina C reactivã este în limite normale, în special la 
doze sub 25 mg/zi.

Medicaþia precum azathioprina, imunoglobulinele, ana-
kinra, poate fi utilizatã ca ºi terapie doar dupã elimi narea 
unei infecþii, în caz de corticodependenþã sau peri carditã 

recurentã care nu rãspunde la tratamentul clasic dupã o 
evaluare multidisciplinarã. Poate intra în discuþie ºi pericar-
diotomia ca ºi ultimã intenþie doar în centre specializate.
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Tabel 6. Utilizarea medicaþiei imunosupresoare în pericardita recurentã

Dozã Vârstnici Disfuncþie 
renalã

Insuficienþã 
hepaticã Pediatrie Informaþii 

adiþionale

Azathioprinã Iniþial-1mg/kgcorp/
zi sau divizat de 2 
ori pe zi, se creºte 
progresiv la 2-3 
mg/kgcorp/zi

Idem ca ºi la 
adulþi

Nu este 
specificatã mo-
dificarea dozei 
pe prospect.

Nu se modificã 
doza.Posibilã 
hepatotoxicitate

Copii ºi 
adolescenþi-2-2,5 
mg/kg/zi

Toxicitate hepaticã 
ºi hematologicã
Asocierea cu 
alopurinol 
contraindicatã 
(mielosupresie).
Medicaþie ce poate 
înlocui corticote-
rapia

IGIV 400-500 mg/
kgcorp/zi pentru 
5 zile, sau 1g/kg/
zi pentru 2 zile, 
eventual doza se 
va repeta la fiecare 
4 sãptãmâni.

Idem ca ºi la 
adulþi

Poate induce 
insuficienþã 
renalã indusã 
de imunoglo-
buline, rata 
de perfuzie ºi 
concentraþia 
trebuie dimi-
nuate.

Nu este specificatã 
modificarea dozei 
pe prospect.

Idem ca ºi la 
adulþi

Bine toleratã
Scumpã
Eficientã în faza 
acutã

Anakinra 1-2 mg/kg/zi pânã 
la 100 mg/zi sub-
cutanat

Idem ca ºi la 
adulþi

Nu este 
necesarã 
modificarea 
dozei

Nu este specificatã 
modificarea dozei 
pe prospect.

Nu este 
specificatã modi-
ficarea dozei pe 
prospect.

Bine toleratã
Scumpã
Eficientã în faza 
acutã

IGIV = imunoglobuline
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Recomandãri pentru managementul pericarditei recurente

Recomandãri Clasãa Nivelb Refc

Aspirina ºi AINS sunt pilonii de tratament ºi sunt recomandate în doze maxime, dacã sunt tolerate, 
pânã la rezoluþia completã a simptomelor I A 55,56

Colchicina (0,5 mg de douã ori pe zi sau 0,5 mg pe zi pentru pacienþii sub 70 kg sau intoleranþi la 
doze mai mari); folosirea acesteia timp de 6 luni este recomandatã ca adjuvant la aspirinã/AINS I A 13-15, 

58,59

Terapia cu colchicinã de duratã mai lungã (peste 6 luni) ar trebui sã fie luatã în considerare în 
anumite cazuri, în funcþie de rãspunsul clinic IIa C

Dozarea CRP ar trebui sã fie luatã în considerare pentru a ghida durata tratamentului ºi de aseme-
nea evaluarea rãspunsul terapeutic IIa C

Dupã normalizarea CRP, reducerea treptatã a dozelor terapeutice ar trebui luatã în considerare, 
adaptatã simptomatologiei ºi CRP, renunþând la câte o singurã clasã de medicamente o datã IIa C

Medicamente, cum ar fi IVIG, anakinra ºi azatioprina pot fi luate în considerare, în cazuri de 
pericarditã recurentã corticosteroid-dependentã la pacienþii care nu rãspund la colchicinã IIb C

Restricþia exerciþiului fizic ar trebui luatã în considerare pentru non-sportivi cu pericarditã recurentã 
pânã la rezoluþia simptomatologiei ºi normalizarea CRP, luând în considerare istoricul anterior ºi 
condiþiile clinice

IIa C

Restricþia exerciþiului fizic pentru un minim de 3 luni ar trebui luatã în considerare pentru sportivii 
cu pericarditã recurentã pânã la rezoluþia simptomatologiei ºi normalizarea CRP, ECG ºi a ecocardi-
ografiei

IIa C

Dacã boala cardiacã ischemicã este prezentã sau terapia antiplachetarã este necesarã, aspirina ar 
trebui luatã în considerare, în doze medii-mari (1-2,4 g/zi) * (caseta Web) IIa C

Dacã simptomele reapar în timpul reducerii treptate a dozelor, managementul presupune luarea în 
considerare nu a creºterii dozei de corticosteroizi pentru a controla simptomele, ci creºterea pânã la 
doze maxime a aspirinei sau AINS, administrate, în general, la fiecare 8 ore, ºi intravenos, dacã este 
necesar, adãugând colchicina ºi analgezicele pentru controlul durerii

IIa C

Terapia cu corticosteroizi nu este recomandatã ca primã linie de abordare III  B

CRP = proteina C reactivã; ECG = electrocardiogramã; IVIG = imunoglobulinã intravenoasã; AINS = anti-inflamatorii nesteroidiene.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de dovezi.
c Referinþã (e) pentru sprijinirea recomandãrii

Recomandãri pentru diagnosticarea ºi managementul pericarditei asociate cu miocardita

Recomandãri Clasãa Nivelb Refc

În caz de pericarditã cu suspiciunea de miocarditã asociatã, se recomandã angiografia coronarianã 
(conform prezentãrii clinice ºi evaluãrii factorilor de risc), în scopul de a exclude sindroamele coro-
nariene acute

I C

Rezonanþa magneticã cardiacã este recomandatã pentru confirmarea
implicãrii miocardice I C

Spitalizarea este recomandatã pentru diagnosticul ºi monitorizarea pacienþilor cu implicare 
miocardicã I C

Odihna ºi evitarea activitãþii fizice dincolo de activitãþile sedentare normale este recomandatã la 
non-sportivi ºi sportivi cu miopericarditã pentru o perioadã de 6 luni I C

Terapia empiricã antiinflamatoare (cele mai mici doze eficace) ar trebui sã fie luatã în considerare 
pentru controlul durerii toracice IIa C

a Clasa de recomandare.
b Nivel de dovezi.
c Referinþã (e) pentru sprijinirea recomandãrii

2.3 Pericardita asociatã cu miocardita

Pericardita ºi miocardita prezintã etiologii comune. Pre-
zentarea clasicã presupune dureri toracice asociate cu 
alte semne de pericarditã (frecãturã pericardicã, supra-
denivelare de segment ST ºi efuziune pericardicã) plus 
creºterea markerilor de necrozã miocardicã (de exemplu 
troponinele). Diagnosticul de pericarditã predominantã 

cu implicare miocardicã, sau „miopericardita”, poate fi 
stabilit clinic dacã pacienþii cu criterii clare de pericarditã 
acutã prezintã valori crescute ale biomarkerilor de necrozã 
miocardicã (troponina I sau T, CK-MB), fãrã tulburari de 
contractilitate nou apãrute focale sau difuze demonstrate 
ecocardiografic sau la rezonanþa magneticã cardiacã.
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2.4 Efuziunea pericardicã

În mod normal sacul pericardic conþine 10-15 ml de li-
chid acþionând ca un lubrifiant între cele 2 foiþe peri-
cardice. Procesele patologice ce determinã inflamarea 
sacului pericardic pot duce la creºterea producþiei de li-

chid (exudat). Un mecanism alternativ de acumulare de 
lichid este reprezentat de scãderea resorbþiei lichidului 
datoritã presiunii venoase sistemice crescute ca rezultat 
al insuficienþei cardiace congestive sau hipertensiunii pul-
monare (transudat).

Tabel 7. Clasificarea efuziunii pericardice

Debutul Acutã 
Subacutã
Cronicã (>3 luni)

Dimensiune Uºoarã <10 mm
Moderatã 10-20 mm 
Mare >20 mm

Distribuþie Circumferenþialã
Localizatã

Compoziþie Transudat
Exudat

Prezentarea clinicã a efuziunii pericardice variazã în funcþie 
de viteza de acumulare a lichidului pericardic. Dacã lichi-
dul pericardic se acumuleazã rapid, cum ar fi dupã plãgi 
sau perforaþii iatrogene, evoluþia este dramaticã ºi chiar 
can titãþi mici de sânge pot determina o creºtere a pre-
siunii intrapericardice în câteva minute ºi tamponadã 

car diacã manifestã. Pe de altã parte, un proces lent de 
acu mulare a lichidului pericardic permite colectarea 
unei cantitãþi mari în zile pânã la sãptãmâni, înainte de 
a apãrea o creºtere semnificativã a presiunii pericardice 
care sã provoace simptome ºi semne.
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Diagnosticul de efuziune pericardicã se realizeazã, în ge-
neral, prin ecocardiografie, care permite de asemenea 
evaluarea semicantitativã ºi efectele hemodinamice ale 
efuziunii pericardice. Deºi ecocardiografia rãmâne primul 
instrument de diagnosticare în bolile pericardice, datoritã 

disponibilitãþii pe scarã largã, portabilitãþii ºi costurilor li-
mitate, CT ºi RM cardiac oferã o imagine mai amplã, per-
miþând detectarea efuziunii pericardice localizate, a în-
gro ºãrii pericardice ºi a maselor patologice, precum ºi a 
ano maliilor asociate ale toracelui. 

Figura 4. Mãsurare semicantitativã a lichidului 
ecocardiografic prin depistarea spaþiului

lipsit de ecouri

A. Efuziune pericardicã minimã sub 10 mm localizatã posterior în vecinã-
tatea atriului drept.
B. Cantitate moderatã (10-20 mm) sau mare (>20 mm) localizarea deve-
nind circumferenþialã.

Recomandãri pentru diagnosticul de efuziune pericardicã

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Ecocardiografia transtoracicã se recomandã la toþi pacienþii cu suspiciune de efuziune pericardicã I C

Radiografia toracelui se recomandã la pacienþii cu suspiciune de revãrsat pericardic sau afectare 
pleuropulmonarã I C

Determinarea markerilor de inflamaþie (de exemplu CRP) sunt recomandate la pacienþii cu revãrsat 
pericardic I C

CT sau CMR ar trebui sã fie luate în considerare în cazurile suspecte de efuziune pericardicã 
localizatã, îngroºare pericardicã ºi mase, precum ºi în anomalii asociate ale toracelui IIa C

CMR = rezonanþa magneticã cardiacã; CRP = proteina C reactivã; CT = tomografie computerizatã.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe care susþin recomandãrile

Când este detectatã o efuziune pericardicã, primul pas este 
de a evalua dimensiunea sa, importanþa hemodinamicã 
(în special prezenþa tamponadei cardiace) ºi posibilele 
boli asociate (cardiovasculare sau sistemice). Revãrsatul 

pe ri cardic este adesea asociat cu condiþii medicale cunos-
cute sau necunoscute (de exemplu hipotiroidie) (pânã la 
60% din cazuri). Dacã semnele inflamatorii sunt prezente, 
mana gementul clinic ar trebui sã fie acela al pericarditei.
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Recomandãri pentru managementul iniþial al efuziunii pericardice

Recomandãri  Clasaa Nivelb Ref.c

Internarea este recomandatã pentru pacienþii cu efuziune pericardicã ºi risc crescutd I C

Un triaj al pacienþilor cu efuziune pericardicã este recomandat ca în figura 5 I C
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe care susþin recomandãrile
d Criterii de risc asemãnãtoare ca pentru pericarditã (a se vedea figura 1).

Recomandãri pentru tratamentul efuziunii pericardice

Recomandãri Clasaa Nivel de 
evidenþãb Ref.c

Se recomandã ca terapia efuziunii pericardice sã vizeze etiologia I C

Aspirinã/ AINS/colchicinã ºi tratamentul pericarditei este recomandat atunci când revãrsatul 
pericardic este asociat cu inflamaþia sistemicã I C

Pericardiocenteza sau chirurgia cardiacã este indicatã în caz de tamponadã cardiacã sau pen-
tru efuziune pericardicã simptomaticã moderatã pânã la mare ce nu rãspunde la tratament 
medicamentos, precum ºi pentru suspiciunea unei etiologii bacteriene necunoscute sau neo-
plazice

I C

AINS = antiinflamatoare non-steroidiene
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe care susþin recomandãrile
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Prognosticul revãrsatului pericardic este, în esenþã, legat 
de etiologie. Un revãrsat uºor (<10 mm) este de obicei 
asimp tomatic, ºi are, în general, un prognostic bun ºi nu 
necesitã monitorizare specificã. Revãrsatele moderate 
pânã la mari (>10 mm) se pot agrava, mai ales revãrsatele 
se vere pot evolua spre tamponadã cardiacã în pânã la o 
trei me din cazuri. O urmãrire adaptatã este necesarã în 
acest caz.

2.5 Tamponada cardiacã

Este o afecþiune ameninþãtoare de viaþã datoritã acumu-
lãrii rapide de lichid, puroi, sânge datorate unei traume, 
in fla maþii, rupturã miocardicã sau disecþie aorticã în sacul 
pe ricardic.

Tabel 8. Cauzele de tamponadã cardiacã

Cauze comune:
 Pericarditã
 Tuberculozã
 Iatrogene (legate de proceduri invazive, dupã intervenþii chirurgicale cardiace)
 Traumatisme
 Neoplasm/malignitate

Cauze mai puþin frecvente:
 Colagenoze (lupus eritematos sistemic, artritã reumatoidã, sclerodermie)
 Induse de radiaþii
 Post infarct miocardic
 Uremie
 Disecþie aorticã
 Infecþii bacteriene
 Pneumopericard

Tratamentul tamponadei pericardice se va institui de 
urgenþã ºi reprezintã drenajul lichidului pericardic, prefe-
rabil prin pericardiocentezã sub ghidaj ecografic sau fluo-

roscopic. Alternativ se poate recurge la drenaj chirurgical, 
în special în cazul formelor purulente sau datorate unei 
sângerãri la nivelul pericardului.

Recomandãri pentru diagnosticul ºi tratamentul tamponadei cardiace

Recomandãri  Clasaa Nivelb Refc

La un pacient cu suspiciune clinicã de tamponadã cardiacã, ecocardiografia se recomandã ca 
primã tehnicã imagisticã pentru a evalua mãrimea, localizarea ºi gradul de impact hemodinamic al 
efuziunii pericardice

I C

Pericardiocenteza de urgenþã sau chirurgia cardiacã este recomandatã pentru tratarea tampona-
dei cardiace I C

Se recomandã o evaluare clinicã judicioasã, inclusiv prin ecocardiografie, pentru a ghida pericardi-
ocenteza I C

Un algoritm de triaj poate fi luat în considerare pentru a ghida momentul pericardiocentezei (Web 
Figura 4) IIb C

Vasodilatatoarele ºi diureticele nu sunt recomandate în prezenþa tamponadei cardiace III C
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe care susþin recomandãrile

2.6 Pericardita constrictivã

Pericardita constrictivã poate apãrea dupã orice tip de 
pericarditã dar cu incidenþã scãzutã dupã pericardita 
recurentã. Riscul de apariþie este corelat cu etiologia (mic 
la pericardita idiopaticã, mare în cazul pericarditelor bac-
teriene în special al celor purulente).

Diagnosticul se pune pe baza asocierii unor semne ºi 
simp tome de insuficienþã cardiacã dreaptã cu dovada 
unei disfuncþii diastolice datoritã pericarditei constrictive 
pusã în evidenþã prin metode imagistice sau cateterizare 
car diacã. Diagnosticul diferenþial principal se va face cu 
car diomiopatia restrictivã.
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Tabel 9. Pericardita constrictivã vs cardiomiopatie restrictivã: o scurtã prezentare a caracteristicilor pentru dia-
gnosticul diferenþial (modificat dupã Imazio et al.51)

Evaluare 
diagnosticã Pericarditã constrictivã Cardiomiopatie restrictivã

Examen obiectiv Semnul Kussmaul, clacment pericardic Suflu de regurgitare, semnul Kussmaul poate fi 
prezent, Z3 (avansat).

ECG Microvoltaj, modificãri nespecifice ST/T, fibrilaþie atrialã Microvoltaj, pseudoinfarct, posibila lãrgire a QRS, 
deviaþie axialã stângã, fibrilaþie atrialã 

Radiografie toracicã Calcificãri pericardice (1/3 din cazuri) Fãrã calcificãri pericardice

Ecocardiografia  sept sãltãreþ
 îngroºare ºi calcificãri pericardice
 variaþie respiratorie a velocitãþii maxime a undei 

E mitrale cu >25% ºi variaþia velocitãþii maxime a 
undei D în venele pulmonare cu >20%

 viteza de propagare a fluxului în mod color M 
(Vp)> 45 cm/sec. 

 Doppler tisular: vârful undei e’ >8 cm/s.

 ventriculul stâng mic cu atrii mari, posibil 
creºterea grosimii parietale.

 raportul E/A >2, TD scurt.
 variaþiile respiratorii semnificative ale fluxului 

mitral sunt absente
 viteza de propagare a fluxului în color M (Vp) 

<45 cm/sec. 
 Doppler tisular: vârf e’ <8 cm/s.

Cateterism cardiac Dip and plateau sau semnul “rãdãcinii pãtrate”, pre-
siunea diastolicã ventricularã dreaptã ºi presiunea 
diastolicã ventricularã stângã sunt de obicei egale, 
interdependenþã ventricularã (de exemplu, evaluatã 
prin indexul ariei sistolice >1.1)a

Hipertensiune sistolicã marcatã a ventriculului 
drept (>50 mmHg) ºi presiunea diastolicã a ven-
triculului stâng este mai mare decât presiunea 
diastolicã a ventriculului drept (LVEDP >RVEDP) în 
repaus sau în timpul efortului cu 5 mmHg sau mai 
mult (RVEDP <1/3 RVSP).

CT/CMR Grosimea pericardicã >3-4 mm, calcificãri pericardice 
(CT), interdependenþa ventricularã (timp real cine 
CMR).

Grosimea pericardicã normalã (<3 mm), afectare 
miocardicã prin studiu morfologic ºi funcþional 
(CMR).

CMR = rezonanþa magneticã cardiace; CT = tomografie computerizatã; TD = Timpul de decelerare; ECG = electrocardiogramã; LVEDP = presiunea 
telediastolicã la nivelul ventriculului stâng; RVEDP = presiunea telediastolicã la nivelul ventriculului drept; RVSP = presiunea sistolicã a ventriculului 
drept; Z3 = zgomot 3; semnul Kussmaul este o creºtere paradoxalã a presiunii venoase jugulare în inspir
a Indexul ariei sistolice a fost definit ca raportul dintre aria VD (mmHg x s) ºi aria VS (mmHg x s) în inspir faþã de expir.96 Criteriile ecocardiografice 
specifice pentru diagnosticul de pericardita constrictivã au fost propuse recent de cãtre Clinica Mayo ºi includ: sept ventricular sãltãreþ sau deplasarea 
septului ventricular fie cu e´ medial >8 cm/s fie cu raport revers diastolic expirator în venele hepatice >0,78 (sensibilitate 87%, specificitate 91%, speci-
ficitatea poate creºte la 97% dacã toate criteriile sunt prezente cu o scãdere corespunzãtoare a sensibilitãþii la 64%)95

Recomandãri pentru diagnosticul de pericarditã constrictivã

Recomandãri  Clasaa Nivelb Ref.c

Ecocardiografia transtoracicã se recomandã la toþi pacienþii cu suspiciune de pericarditã 
constrictivã I C

Radiografia toracicã (incidenþe postero-anterioarã ºi laterale) cu caracteristici tehnice adecvate, se 
recomandã la toþi pacienþii cu suspiciune de pericarditã constrictivã I C

CT ºi/sau CMR sunt indicate ca tehnici imagistice de nivelul doi pentru a evalua calcificãrile (CT), 
grosimea pericardicã, gradul ºi extinderea afectãrii pericardului I C

Cateterismul cardiac este indicat atunci când metodele de diagnostic non-invazive nu oferã un 
diagnostic clar de constricþie I C

CMR = rezonanþã magneticã cardiacã; CT = tomografie computerizatã.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe care susþin recomandãrile

Tratamentul cazurilor cronice este cel chirurgical. Tera-
pia medicalã este utilã în 3 situaþii: (1) prevenþia apariþiei 
constricþiei în cazul unor etiologii specifice (ex. tuberculo-
za sau alte infecþii bacteriene, (2) tratamentul constricþiei 
tranzitorii când se asociazã cu pericardita, (3) suportiv 
pentru controlul simptomatologiei în cadrul unor cazuri 
avansate când chirurgia este contraindicatã. Detecþia pro-

teinei C reactive crescute, dovezi imagistice ale inflamaþiei 
pericardice, pot fi ajutãtoare în identificarea pacienþilor 
cu forme reversibile de constricþie unde terapia empiricã 
antiinflamatorie poate fi luatã în considerare pentru a 
preveni pericardiotomia. Principalele sindroame asociate 
cu constricþia pericardicã sunt: forma tranzitorie, efuziv-
constrictivã ºi cronic constrictivã.
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Tabel 10.   Definiþii ºi terapie pentru principalele sindroame pericardice constrictive (adaptat dupã Imazio et al.51)

Sindromul Definiþie Terapie

Constricþie tranzitorie (d.d. pericardita 
constrictivã permanentã,CMP restrictivã).

Model reversibil de constricþie rezultat dupã 
recuperarea spontanã sau tratament medica-
mentos.

2-3 luni de terapie medicalã 
empiricã cu un antiinflamator

Pericardita exudativ-constrictivã (d.d. tam-
ponada cardiacã, pericardita constrictivã).

Absenþa scãderii presiunii atriale drepte cu 50% 
sau sub 10 mmHg dupã pericardiocentezã. 
Poate fi, de asemenea, diagnosticatã prin 
imagisticã noninvazivã.

Pericardiocentezã urmatã de trata-
ment medical. 
Chirurgie pentru cazurile persis-
tente.

Constricþie cronicã (d.d. constricþie tranzito-
rie, CMP restrictivã).

Constricþie persistentã dupã 3-6 luni. Pericardiectomie, terapie medicalã 
pentru cazurile avansate sau cu risc 
chirurgical crescut sau forme mixte 
cu afectare miocardicã.

CMP = cardiomiopatie; D.D. = Diagnosticul diferenþial.

Recomandãri pentru tratamentul pericarditei constrictive

Recomandãri  Clasãa  Nivelb  Ref.c

Baza tratamentului constricþiei permanente cronice este pericardiectomia I C

Terapia medicalã a pericarditelor specifice (de exemplu pericarditele TB) este recomandatã pentru 
a preveni progresia constricþiei I C

Terapia antiinflamatorie empiricã poate fi consideratã în cazurile cu diagnostic tranzitor sau nou 
de constricþie cu dovezi concomitente de inflamaþie pericardicã (de exemplu, creºterea CRP sau 
evidenþierea pericardului pe CT / CMR)

IIb C

CMR = rezonanþã magneticã cardiacã; CRP = proteina C reactivã; CT = tomografie computerizatã.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe care susþin recomandãrile

3. Imagistica multimodalã cardiovascularã 
ºi evaluarea diagnosticã
3.1 Imagistica multimodalã

Ecocardiografia, CT cardiac, RM cardiac sunt utilizate ca ºi 
metode complementare de diagnostic. În alegerea unei 
metode se va þine cont de contextul clinic ºi starea paci-
entului. În cadrul diagnosticului bolilor pericardice trebuie 
inclusã utilizarea integratã a diferitelor metode imagistice 
pentru a îmbunãtãþi acurateþea diagnosticã ºi manage-
mentul clinic al pacienþilor.

Cateterizarea cardiacã nu este utilizatã de rutinã, deoa-
rece metodele existente noninvazive pot pune diagnos-
ticul ºi pot realiza ºi diagnosticul diferenþial cu diferite 
pa tologii cardiace care implicã ºi pericardul. În anumite 
cir cumstanþe cateterizarea cardiacã dreaptã poate fi utilã, 
(i) în recunoaºterea tulburãrilor hemodinamice corelate 
cu tamponada cardiacã în timpul unor proceduri inva-
zive (ablaþie epicardicã, implantare percutanatã de valvã 
aorticã, proceduri complexe de angioplastie sau alte pro-

ceduri complexe de exemplu puncþiile transseptale), (ii) 
câ nd diferenþierea î ntre pericardita constrictivã  ºi cardio-
miopatia restrictivã  este dificilã ºi necesitã un test invaziv.

3.2 Evaluarea diagnosticã

Contextul epidemiologic este esenþial pentru dezvolta-
rea unui program de management raþional, rentabil, iar 
clinicianul ar trebui sã identifice cauzele care necesitã 
terapii þintite. Diagnosticul cazurilor idiopatice este în 
esenþã un diagnostic de excludere, susþinut de o evoluþie 
clinicã tipicã. Cauzele majore specifice care pot fi exclu-
se sunt pericardita bacterianã (în special TB), pericardita 
neoplazicã ºi pericardita asociatã cu o boalã sistemicã (în 
general o boalã autoimunã). Anumite caracteristici clinice 
la prezentare pot fi asociate cu un risc crescut de etiolo-
gii specifice (non-virale sau non-idiopatice) ºi complicaþii 
în timpul urmãririi (recurenþã, tamponadã, constricþie) ºi 
sunt sugerate ca fiind «caracteristici cu risc crescut» uti-
le pentru triajul pericarditelor pentru a stabili necesitatea 
unei cãutãri complete a etiologiei ºi necesitatea internãrii.
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Tabel 11. Pacienþii cu risc crescut: factori clinici de prognostic negativ care orienteazã cãtre o cauzã specificã ºi/
sau care sunt asociaþi cu risc crescut de apariþie a complicaþiilor.

Majori
 Febrã >38°C
 Debut subacut
 Efuziune pericardicã mare (>20 mm la ecocardiografie)
 Absenþa rãspunsului la aspirinã/AINS dupã o sãptãmânã de terapie

Minori
 Pericarditã asociatã cu miocarditã
 Imunosupresie
 Traumatisme
 Terapia anticoagulantã oralã

Pentru pacienþii cu factori prognostic negativi, majori sau 
minori, spitalizarea este obligatorie ºi cãutarea unei etio-
lo gii specifice este necesarã. Dacã aceºti factori sunt ab-

senþi riscul de evoluþie severã ºi apariþie a complicaþiilor 
este scãzut ºi se poate recurge la tratamentul acesteia în 
ambulator.

Recomandãri pentru diagnosticul bolilor pericardice

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

În toate cazurile în care se suspecteazã boala pericardicã, o primã evaluare diagnosticã se 
recomandã cu
- Auscultaþie
- ECG
- Ecocardiografie transtoracicã
- Radiografie de torace
- Teste sanguine de rutinã, inclusiv markeri de inflamaþie (de exemplu, CRP ºi/sau VSH), formulã 

leucocitarã, testarea funcþiei renale ºi a funcþiei hepatice ºi analize pentru depistarea de leziuni 
miocardice (CK, troponinele)

I C

Este recomandat a se cãuta predictori independenþi pentru o cauzã identificabilã ºi în special 
tratabilã de pericarditã (de exemplu, bacterianã, boli inflamatorii sistemice, neoplazii). Factori majori 
de risc includ
- Febrã mai mare de 38°C
- Evoluþie subacutã (simptome dezvoltate pe parcursul mai multor zile sau sãptãmâni)
- Efuziune pericardicã mare (spaþiu diastolic transsonic mai mare de 20 mm)
- Tamponadã cardiacã
- Eºecul aspirinei sau AINS

I B 8,9

CT ºi / sau CMR sunt recomandate ca teste diagnostice de nivel secundar pentru pericarditã I C

Pericardiocenteza sau drenajul chirurgical sunt indicate în tamponada cardiacã sau în pericarditele 
suspectate a fi bacteriene sau neoplazice I C

Biopsia pericardicã percutanã sau chirurgicalã poate fi consideratã în cazuri selectate de suspiciune 
de pericarditã neoplazicã sau tuberculoasã IIb C

Mai multe investigaþii sunt recomandate la pacienþii cu risc crescut (definiþi mai sus) în concordanþã 
cu condiþia clinicã I C

CK = creatinkinazã, CMR = rezonanþã magneticã cardiacã, CRP = proteina C reactivã, CT = computer tomografie, ECG = electrocardiogramã, VSH = 
viteza de sedimentare a hematiilor, AINS = antiinflamatorii nesteroidiene, 
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile



300

Capitolul 1: Ghid de diagnostic ºi tratament al bolilor pericardului

Tabel 12. Primul ºi al doilea nivel de investigaþii pentru pericarditã

Nivel Investigaþii

Nivelul 1 (toate cazurile) Markeri de inflamaþie (de exemplu VSH, CRP, numãrul de leucocite).
Funcþia renalã ºi testele hepatice, funcþia tiroidianã.
Markeri ai leziunii miocardice (de exemplu, CK, troponinele).
ECG
Ecocardiografia
Radiografia toracicã

Nivelul 2 (în cazul în care cele din 
nivelul 1 nu sunt suficiente pentru 
diagnosticare) 

CT ºi/sau CMR 
Analiza lichidului pericardic prin pericardiocentezã sau drenaj chirurgical, pentru (i) 
tamponadã cardiacã sau (ii) pericarditã suspectatã a fi bacterianã sau neoplazicã, sau (iii) 
efuziuni simptomatice moderate pânã la mari, care nu rãspund la terapia antiinflamatorie 
convenþionalã. Testãri suplimentare ar trebui direcþionate cãtre etiologii specifice în funcþie 
de prezentarea clinicã (prezenþa criteriilor clinice de risc crescut). 

CK = creatinkinaza; CMR = rezonanþa magneticã cardiacã; CRP = proteina C reactivã; CT = tomografie computerizatã; ECG = electrocardiogramã; VSH 
= viteza de sedimentare a hematiilor.

Tabel 13. Analizele principale care ar trebui sã fie efectuate din lichidul pericardic

Analiza Testul

Chimie generalã Nivel proteine >3 g/dl
Raportul proteinelor din lichid/ser >0,5
LDH >200 UI/l
Raport LDH lichid/ser >0,6a

Numãrarea celulelor sangvine

Citologie Citologie (volumul mai mare de lichid, centrifugarea ºi analizarea rapidã îmbunãtãþesc acurateþea 
diagnosticã)

PCR PCR pentru TB

Microbiologie Culturi Mycobacterium, aerobe ºi anaerobe
LDH = lactat dehidrogenazã; TB = tuberculoza. a Valorile crescute ale proteinelor ºi LDH sunt în mod curent interpretate ca exudat, ca ºi în lichidul 
pleural, dar nu au fost încã validate pentru lichidul pericardic

Tabel 14. Algoritm diagnostic sugerat pentru unele afecþiuni obiºnuite la pacienþii cu risc înalt

Afecþiune clinicã Investigaþii sangvine Imagisticã Lichid pericardic Altele

Probabilitate de 
boalã autoimunã

- ANA, ENA, ANCA 
(ACE ºi calciu uri-
nar pe 24 ore dacã 
se suspecteazã 
sarcoidozã)

- Feritina dacã se 
suspecteazã boala Still

De luat în considerare 
PET dacã existã arteritã 
a vaselor mari (Horton ºi 
Takayasu) sau sarcoidozã

Consult de specialitate 
poate fi util. Hipereozino-
filie (Churg Strauss), afte 
genitale ºi orale (Behcet); 
diferenþã a tensiunii arteri-
ale dintre cele douã braþe 
(Takayasu), xeroftalmie 
(Sjogren, sarcoidozã) ºi 
macroglosie (amiloidozã)

Probabilitate de TB Teste IGRA 
(ex,Quantiferon,ELISpot)

Examen CT al toracelui - Culturi micobacteri-
ene, coloraþie acid-
alcoolicã

- PCR pentru genom. 
Adenozindezaminaza 
>40UI/L, IFN-gamma 
nestimulat

- Culturã ºi PCR al sputei 
ºi a altor lichide biolo-
gice

- Trebuie luatã în 
considerare biopsia 
pericardicã

Probabilitate de 
neoplasm

Markeri specifici neoplas-
mului care nu sunt senzi-
tivi sau specifici (CA-125 
este de obicei crescut fãrã 
specificitate în ser atunci 
când sunt prezente efuzi-
uni seroase)

Examen CT al toracelui ºi 
abdomenului, de luat în 
considerare PET

- Citologie (volume 
mai mari de lichid, 
centrifugare ºi analiza 
rapidã cresc valoarea 
diagnosticã). Markeri 
tumorali (ex. CEA >5 
ng/ml sau CYFRA 
21-1 >100 ng/ml)

- Trebuie luatã în 
considerare biopsia 
pericardicã
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Probabilitate de 
infecþie viralã

- Investigarea geno-
mului prin PCR este 
preferatã faþã de 
serologia pentru 
identificarea virusuluib

- de luat în considerare 
serologia pentru HCV 
ºi HIV

Investigarea genomului 
prin PCR pentru a depista 
agenþi infecþioºi specifici, 
exemplu enterovirusuri, 
adenovirusuri, parvovi-
rusul B19, HHV-6, CMV, 
EBVb

Consult al specialistului de 
boli infecþioase în caz de 
pozitivare

Probabilitate de 
infecþie bacterianã

- Hemocultura 
efectuatã înainte de 
antibiotice

- A se efectua serolo-
gia pentru Coxiella 
burnettii dacã este 
suspectatã febra Q

- A se efectua serologia 
pentru Borellia spp. 
dacã se suspecteazã 
boala Lyme

CT torace - Culturi aerobe ºi 
anaerobe

- Glucozã

- Trebuie luatã în 
considerare biopsia 
pericardicã

Probabilitate de 
boli autoinflamato-
rii (febre periodice)

Mutaþii FMF sau TRAPS Indicii posibile de TRAPS 
sunt formele familiale 
ºi rãspunsul slab la 
colchicinã

Efuziune 
pericardicã 
constrictivã

TSH. Evaluarea funcþiei 
renale

A se lua în considerare 
testele corespunzãtoare 
pentru suspiciunea de 
neoplazie ºi TB

Probabilitate de 
constricþie

BNP (de obicei aproape 
normal)

MR cardiac, CT torace, 
cateterism biventricular

Toate testele pentru suspi-
ciunea TB

ACE=Enzima de conversie a angiotensinei; ANA=Anticorpi antinucleari; ANCA=Anticorpi anticitoplasma neutrofilelor; BNP=peptidul natriuretic speci-
fic creierului; CEA=antigenul carcioembrionic; CMV=citomegalovirus; CT=computer tomografie; EBV=Ebstein Barr virus; ENA=antigene nucleare anti-
extractabile; FMF=febra mediteraneanã familialã; HCV=virus hepatitic C; HHV=herpesvirusul uman; HIV=virusul imunodeficienþei umane; IGRA=testul 
de eliberare a IFN-gamma; MR=rezonanþã magneticã; PCR=reacþie de polimerizare în lanþ; PET=tomografie cu emisie de pozitroni; TB=tuberculozã; 
TRAPS=sindromul periodic asociat receptorului factorului de necrozã tumoralã; TSH=hormonul de stimulare tiroidianã. (a) a se lua în considerare de-
pozitarea unei probe sterile pentru viitoarea analizã (b) a se vedea capitolul de pericardite virale-în momentul de faþã aceste investigaþii nu au implicaþii 
terapeutice sau prognostice

IGRA sunt teste sangvine care înlesnesc diagnosticul in-
fec þiei cu Mycobacterium tuberculosis. Acestea nu ajutã 
la diferenþiera infecþiei latente TB de boala TB.

4. Etiologii specifice sindromului 
pericardic
4.1 Pericarditele virale

Recomandãri pentru diagnosticul ºi tratamentul pericarditei virale

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Pentru diagnosticul definitivd al pericarditei virale, trebuie luatã în considerare o abordare 
comprehensivã prin investigaþii histologice, citologice, imunohistologice precum ºi moleculare din 
lichidul pericardic ºi din biopsii peri/epicardice. 

IIa C

Serologia viralã nu este recomandatã, excepþie fãcând HIV ºi HCV. III C

Corticoterapia nu este recomandatã în pericardita viralã. III C
HCV = virusul heaptitic C, HIV = virusul imunodeficienþei umane.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile
d În absenþa unui astfel de argument, trebuie utilizat termenul de ”suspiciune de pericarditã viralã”
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4.2 Pericarditele bacteriene

Pericardita bacterianã este de obicei rar întâlnitã în prac-
tica clinicã, în cadrul þãrilor dezvoltate, cu o prevalenþã 
scãzutã a TB. Pericardita tuberculoasã este cea mai co-
munã formã de pe întreg mapamondul ºi cea mai comu-
nã cauzã de pericarditã în þãrile în curs de dezvoltare.

4.2.1. Pericardita tuberculoasã

Un diagnostic ”definitiv” al pericarditei tuberculoase se 
bazeazã pe prezenþa bacililor tuberculoºi în lichidul pe-
ri cardic sau pe secþiuni histologice ale pericardului, prin 
culturã sau prin PCR; un diagnostic ”probabil” este enunþat 
atunci când existã dovada unei alte localizãri a TB la un 
pacient cu pericarditã neexplicatã, cu exudat limfocitar 
pericardic asociat cu nivelele crescute ºi nestimulate de 
Interferon-gamma (uIFN-gamma), adenozindeaminazã 
(ADA) sau lizozim ºi/sau un rãspuns corespunzãtor la te-
rapia antituberculoasã în zonele endemice.

Tabel 15. Un protocol în trepte pentru evaluarea suspiciunii de pericarditã tuberculoasã ºi efuziunii pericardice

Treapta I: Evalu-
area iniþialã non-
invazivã

  Radiografia toracicã poate revela în 30% din cazuri modificãri sugestive pentru tuberculoza 
pulmonarã.

  Ecocardiografie: prezenþa unei efuziuni pericardice voluminoase, cu proiecþii în ”frunzã de ferigã”, 
precum ºi prezenþa unui lichid dens, în ”fierturã de ovãz”, este sugestiv pentru exudat, însã nu este 
specificã etiologiei tuberculoase.

  CT sau/ºi MRI toracic sunt metode imagistice alternative atunci când sunt disponibile: trebuie cãutate 
dovada unei efuziuni precum ºi a unei îngroºãri (>3 mm) pericardice, limfadenopatie mediastinalã ºi 
traheobronºicã tipicã (>10 mm, cu centru hipodens, mat), cruþarea nodulilor limfatici hilari.

  Trebuie luatã în considerare la toþii pacienþii culturi din sputã, aspirat gastric ºi/sau urinã, pentru 
Mycobacterium tuberculosis.

  Trebuie practicatã biopsia nodulilor limfatici scaleni dacã lichidul pericardic este inaccesibil însã 
adenopatia este prezentã.

  Testarea intradermicã la tuberculinã nu este utilã în cadrul populaþiei adulte, indiferent de prevalenþa 
de fond a tuberculozei.

  Dacã lichidul pericardic nu este accesibil, un scor 6 este sugestiv pentru pericardita tuberculoasã în 
cadrul populaþiilor din zone endemice, criteriile fiind urmãtoarele: febrã (1), transpiraþii nocturne (1), 
scãdere ponderalã (2), nivelul de globuline serice >40 g/L (3) ºi leucocite periferice <10 x 109/L (3).

Treapta II: Pericardi-
ocenteza

  Pericardiocenteza terapeuticã are indicaþie absolutã în prezenþa tamponadei cardiace.
  Pericardiocenteza diagnosticã trebuie luatã în considerare la toþi pacienþii suspectaþi de pericarditã 

tuberculoasã, efectuându-se urmãtoarele teste din lichidul pericardic:
1. Inocularea directã a lichidului pericardic pe mediu de culturã Kirchner (sau mediu de culturã similar) 

ºi culturã pentru M. Tuberculosis.
2. PCR cantitativã (Xpert MTB/RIF) pentru acizii nucleici a M. Tuberculosis.
3. Teste biochimice pentru a putea diferenþia exudatul de transudat (proteine serice ºi în lichidul 

pericardic, LDH seric ºi pericardic).
4. Analiza ºi numãrãtoarea leucocitelor ºi citologie: un exudat limfocitar favorizeazã pericardita 

tuberculoasã. 
5. Teste indirecte ale infecþiei tuberculoase: interferon gamma, adenozin deaminaza (ADA), sau proba 

lizozimului.

Treapta III:
Biopsia pericardicã

  Biopsia ”terapeuticã”: ca parte integratã a drenajului chirurgical la pacienþii cu tamponadã pericardicã 
ce recidiveazã dupã pericardiocentezã, sau ce necesitã drenajul deschis al lichidului pericardic 
datoritã reacumulãrii repetate a acestuia sau datoritã rãspunsului slab la tratamentul medicamentos 
empiric.

  Biopsia diagnosticã: în zonele endemice pentru tuberculozã, biopsia diagnosticã nu este necesarã 
înainte de a începe tratamentul antituberculos empiric. În zonele în care tuberculoza nu este 
endemicã, biopsia diagnosticã este recomandatã la pacienþii bolnavi de peste 3 sãptãmâni fãrã un 
dignostic stabilit prin alte teste.

Treapta IV: Chimi-
oterapia empiricã 
antituberculoasã

  Tuberculoza la populaþiile din zone endemice: tratamentul antituberculos empiric este recomandat 
pentru efuziunea pericardicã exudativã, dupã excluderea altor cauze precum pericardita malignã, 
uremicã, traumaticã ºi purulentã, precum ºi asociatã bolilor autoimune.

  Tuberculoza la populaþiile din zone ce nu sunt endemice: atunci când investigaþiile sistematice nu 
pot confirma diagnosticul de pericarditã tuberculoasã, nu existã nici o justificare pentru a demara 
tratamentul empiric antituberculos.

ADA = adenozin dezaminaza, CT = tomografie computerizatã, LDH = lactat dehidrogenaza, MRI = rezonanþa magneticã nuclearã, PCR = reacþie în 
lanþ de polimerizare, TB = tuberculozã.
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Pentru a trata eficient tuberculoza extrapulmonarã, este 
necesarã o curã de cel puþin 2 luni de rifampicinã, izonia-
zidã, pirazinamidã ºi etambutol, urmatã de asocierea izo-
niazidei ºi rifampicinei (durata totalã a terapiei este de ºase 

luni). Douã intervenþii pot reduce incidenþa constricþiei: 
prima este urokinaza intrapericardicã, iar cea de-a doua 
este terapia adjuvantã cu doze mari de Prednisolon.

Recomandãri pentru diagnosticul ºi tratamentul pericarditei ºi efuziunii tuberculoase

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Pericardiocenteza diagnosticã trebuie luatã în considerare la toþi pacienþii suspecþi de pericarditã 
tuberculoasã IIa C

Urokinaza intrapericardicã poate fi luatã în considerare pentru a reduce riscul de constricþie în 
pericardita tuberculoasã efuzivã IIb C

Pentru pacienþii provenind din zone non-endemice, chimioterapia empiricã antituberculoasã nu 
este recomandatã atunci când investigaþiile sistematice nu au reuºit sã confirme diagnosticul de 
pericarditã tuberculoasã. 

III C

Pentru pacienþii provenind din zone endemice, chimioterapia empiricã antituberculoasã este 
recomandatã atunci când existã efuziuni pericardice exudative, dupã ce se exclud alte cauze. I C

Terapia adjuvantã cu steroizi poate fi luatã în considerare la cazurile HIV-negative de pericarditã 
tuberculoasã ºi trebuie evitatã la cazuri HIV-pozitive. IIb C

HIV = virusul imunodeficienþei umane, TB = tuberculozã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

Recomandãrile pentru managementul general al pericarditei constrictive tuberculoase

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Pentru prevenþia pericarditei constrictive tuberculoase este recomandatã o terapie standard de 6 
luni de chimioterapie antituberculoasã. I C

Pericardiectomia este recomandatã dacã starea pacientului nu se îmbunãtãþeºte sau se 
deterioreazã dupã 4-8 sãptãmâni de terapie antituberculoasã I C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

4.2.2 Pericardita purulentã

Pericardita purulentã este rarã ºi se manifestã de obicei ca 
o boalã febrilã gravã. Sepsis-ul subiacent poate predomi-
na în cadrul bolii. Suspiciunea unei pericardite purulente 
este o indicaþie urgentã de pericardiocentezã, care este 
diag nosticã. Pericarditei purulente trebuie sã i se aplice 
un management agresiv, deoarece decesul este inevi-
tabil dacã rãmâne netratatã, în timp ce dupã o terapie 
co res punzãtoare 85% din cazuri supravieþuiesc episo-

dului ºi au un prognostic bun pe termen lung. Terapia 
anti microbianã intravenoasã trebuie începutã empiric 
pânã când sunt disponibile rezultatele microbiologice. 
Drenajul este crucial. Tromboliza intrapericardicã este un 
tra tament posibil pentru cazurile cu efuziuni închistate 
pentru a obþine un drenaj adecvat înainte de a începe 
tra tamentul chirurgical. Pericardiotomia subxifoidianã ºi 
lavajul cavitãþii pericardice trebuie luate în considerare. 
Acestea permit un drenaj complet al efuziunilor deoarece 
zonele închistate pot fi lizate manual.
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Recomandãri pentru diagnosticul pericarditei purulente

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Pericardiocenteza de urgenþã este recomandatã pentru diagnosticul pericarditei purulente I C

Se recomandã ca lichidul pericardic sã fie trimis pentru studiu bacterian, fungic ºi BK; de asemenea 
ºi sângele pentru hemoculturi I C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

Recomandãri pentru tratamentul pericarditei purulente

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Drenajul pericardic eficient este recomandat în pericardita purulentã I C

Administrarea de antibiotice intravenos este indicatã pentru a trata pericardita purulentã I C

Pericardiotomia subxifoidianã ºi lavajul cavitãþii pericardice trebuie luat în considerare IIa C

Tromboliza intrapericardicã trebuie luatã în considerare IIa C

Trebuie luatã în considerare pericardiectomia pentru cazurile de adeziuni dense, efuziuni intens 
purulente sau închistate, tamponadã recurentã, infecþie persistentã ºi progresia constricþiei IIa C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

4.3 Pericardita din boala renalã

Boala renalã ºi ESRD per global (boalã renalã în stadiu 
final) sunt asociate cu o posibilã implicare pericardicã. 
Existã 3 patologii diferite ce se regãsesc la pacienþii ure-
mici: pericardita uremicã – înainte de terapia de substituþie 
renalã sau în primele 8 sãptãmâni de la iniþierea ei; peri-
cardita dialiticã – dupã stabilizarea procesului de dializã 
(de obicei dupã mai mult de 8 sãptãmâni de la iniþiere); 
ºi foarte rar pericardita constrictivã. Implicarea pericardicã 
în cadrul ESRD se manifestã cel mai adesea ca pericarditã 

acutã ºi ca efuziune pericardicã cronicã, ºi mult mai puþin 
frecvent ca pericarditã cronicã constrictivã. Trãsãturile ti-
pice ale acestei forme de pericarditã includ o ratã mai 
scã zutã a durerilor toracice de tip pleuretic, precum ºi 
absenþa anomaliilor EKG în majoritatea cazurilor, proba-
bil datoritã lipsei inflamaþiei miocardice.Pacienþii suferinzi 
de ESRD sunt mult mai predispuºi sã dezvolte efuziune 
pericardicã cronicã datoritã supraîncãrcãrii de volum. De-
oarece efuziunea pericardicã este adesea sangvinolentã 
la pacienþii uremici, anticoagularea trebuie luatã în con-
siderare cu mare grijã sau evitatã la pacienþii ce încep 
dializa.

Recomandãri de management al pericarditei în cadrul insuficienþei renale

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Dializa trebuie luatã în considerare în pericardita uremicã IIa C

Atunci când pacienþii dializaþi corespunzãtor dezvoltã pericarditã, ar trebui luatã în considerare 
intensificarea dializei IIa C

Aspiraþia ºi/sau drenajul pericardic pot fi luate în considerare la pacienþii dializaþi non-responsivi IIb C

Atunci când dializa intensificatã este ineficientã, poate fi luatã în considerare terapia cu AINS sau 
corticosteroizi (sistemici sau intrapericardici) IIb C

Colchicina este contraindicatã la pacienþii cu pericarditã ºi disfuncþie renalã severã (a se vedea We 
Table 1B) III C

AINS = antiinflamatorii nesteroidiene
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile
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4.4 Implicarea pericardicã în bolile autoimune ºi 
bolile autoinflamatorii

Implicarea pericardicã în cadrul bolilor sistemice autoi-
mune poate fi simptomaticã (pericarditã ºi efuziune pe-
ri cardicã simptomaticã), sau asimptomaticã (de obicei 
efu ziune pericardicã) ºi reflectã în general gradul de acti-
vitate al bolii subiacente. Implicarea pericardului este des 
întâlnitã în lupusul eritematos sistemic, sindromul Sjogren, 
artrita reumatoidã ºi sclerodermie, dar poate fi prezentã 
ºi în vasculitele sistemice, sindromul Behcet, sarcoidozã ºi 
boli inflamatorii intestinale. O categorie specificã de pa-
cienþi include pe cei cu febre periodice (sindroame au-
toinflamatorii includ febra mediteraneanã familialã (FMF) 
ºi sindromul periodic asociat receptorului factorului de 
necrozã tumoralã (TRAPS)). Tratamentul este orientat în 
principal spre controlul patologiei de fond care determinã 
implicarea pericardicã.

4.5 Sindroamele postinjurie cardiacã

Termenul de sindrom postinjurie cardiacã (PCIS) este 
un termen ce indicã un grup de sindroame inflamatorii 
peri cardice ce includ pericardita post-infarct miocardic, 
sin dromul post-pericardiotomie (PPS), precum ºi pericar-
dita post-traumaticã (iatrogenã sau nu). Se presupune cã 
astfel de sindroame au o patogenezã autoimunã declan-
ºatã de o injurie iniþialã adusã þesutului pericardic ºi/sau 
pleural, cauzatã fie de necroza miocardicã (pericardita 
tardivã postinfarct miocardic sau sindrom Dressler), tra-
uma chirurgicalã (PPS), trauma accidentalã toracicã (pe-
ricardita traumaticã) sau trauma iatrogenã cu sau fãrã 
sângerare (pericardita post-manevre cardiace invazive). 

Tabel 16. Definiþie ºi diagnostic. Diagnosticul de sindrom de postinjurie cardiacã (PCIS) se pune dupã o injurie 
cardiacã fiind bazat pe criterii clinice. Pentru a pune diagnosticul trebuie îndeplinite 2 din 5 criterii.

1. febrã fãrã alte diagnostice posibile

2. durere pleuralã sau pericardicã

3. frecãturã pericardicã sau pleuralã 

4. dovada unei efuziuni pericardice

5. efuziune pleuralã cu CRP crescut

Tratamentul PCIS este bazat în mod esenþial pe o terapie 
empiricã antiinflamatorie ºi poate îmbunãtãþi ratele remi-
siunii ºi reduce riscul riscul recurenþelor. Efuziunile peri-
cardice post-operatorii sunt des întâlnite dupã chirurgia 

cardiacã. Terapia antiinflamatoare empiricã nu este reco-
mandatã în absenþa pericarditei. Apariþia tamponadei în 
prima orã dupã chirurgia cardiacã se datoreazã în princi-
pal hemoragiei în sacul pericardic ºi necesitã reintervenþie 
chirurgicalã.

Recomandãri pentru diagnosticul pericarditei postinjurie cardiacã

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Terapia antiinflamatorie este recomandatã la pacienþii cu PCIS pentru a grãbi remiterea simptoma-
tologiei ºi a reduce recurenþele. I B 171

Aspirinad este recomandatã ca prima linie de terapie antiinflamatorie în cadrul pericarditei post in-
farct miocardic ºi la cei ce sunt deja sub tratament antiplachetar. De adaugat: Efectul antiplachetar 
al aspirinei a fost demonstrat pentru doze de pânã la 1,5g/zi. Nu existã date pentru sau împotriva 
utilizãrii unor doze mai mari in acest context.

I C

Colchicina în combinaþie cu aspirina sau AINS ar trebuie luatã în considerare pentru tratamentul 
PCIS, ca ºi în pericardita acutã IIa B 58

Colchicina trebuie luatã în considerare dupã chirurgie cardiacã, utilizând doze ajustate dupã gre-
utate (ex 0.5 mg/zi pentru pacienþi <70 kg ºi 0,5 mg 2x/zi pentru pacienþi >70 kg), fãrã dozã de 
încãrcare, pentru prevenþia PPS, dacã nu existã contraindicaþii ºi este toleratã. Se recomandã admi-
nistrarea profilacticã de colchicinã timp de 1 lunã

IIa A 168, 
169

Monitorizarea atentã dupã PCIS trebuie avutã în vedere pentru a putea exclude evoluþia spre 
pericarditã constrictivã, prin ecocardiografie la fiecare 6-12 luni în funcþie de trãsãturile clinice ºi 
simptomatologie

IIa C

NSAID = antiinflamatorii nesteroidiene, PCIS = sindromul de postinjurie cardiacã, PPS = sindrom post pericardiotomie.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile
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4.6 Efuziunea pericardicã traumaticã ºi hemopericardul

Recomandãri pentru managementul efuziunii pericardice traumatice ºi a hemopericardului din cadrul disecþiei de 
aortã

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Tehnicile imagistice de urgenþã (ecocardiografie transtoracicã sau CT) sunt recomandate la 
pacienþii cu antecedente de traumatisme toracice ºi hipotensiune arterialã sistemicã I B 184

Toracotomia imediatã este recomandatã în tamponada cardiacã datoritã traumatismelor penetran-
te la nivelul inimii ºi toracelui I B 185

În contextul disecþiei de aortã cu hemopericard, drenajul pericardic controlat, în cantitãþi mici, 
trebuie luat în considerare pentru a putea stabiliza temporar pacientul ºi a-i asigura o tensiune 
arterialã de aproximativ 90 mmHg

IIa C

Pericardiocenteza ca punte spre toracotomie poatã fi luatã în considerare în tamponada cardiacã 
datoratã traumatismelor penetrante ale inimii ºi toracelui IIb B 185

CT = tomografie computerizatã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

4.7 Implicarea pericardului din bolile neoplazice

Tumorile primare ale pericardului, fie benigne (lipoame 
ºi fibroame), fie maligne (mezotelioame, angiosarcoame, 
fibrosarcoame), sunt foarte rare. Mezoteliomul, cea mai 

frecvent întâlnitã tumorã malignã, este aproape totdeau-
na incurabilã. Cele mai frecvente tumori maligne secun-
dare sunt cancerul pulmonar, cancerul de sân, melano-
mul malign, limfoamele ºi leucemiile.

Recomandãri pentru diagnosticul ºi managementul implicãrii neoplazice a pericardului

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Pericardiocenteza este recomandatã în tamponada cardiacã pentru a ameliora simptomatologia ºi 
pentru a stabili diagnosticul de efuziune pericardicã malignã I B

Analiza citologicã a lichidului pericardic este recomandatã pentru confirmarea bolii maligne peri-
cardice I B 191

Biopsia pericardicã sau epicardicã trebuie luatã în considerare pentru confirmarea bolii maligne 
pericardice IIa B

Investigarea markerilor tumorali trebuie luatã în considerare pentru a diferenþia efuziunile maligne 
de cele benigne IIa B 193

Tratamentul sistematic antineoplazic este recomandat în etiologia neoplazicã I B

Drenajul pericardic extensiv este recomandat la pacienþii cu efuziune pericardicã suspectatã sau 
diagnosticatã, pentru a preveni recurenþa efuziunii ºi pentru a administra terapia intrapericardicã I B

Instilarea intrapericardicã de agenþi citostatici/sclerozanþi trebuie luatã în considerare deoarece 
poate preveni recurenþele la pacienþii cu efuziuni pericardice maligne IIa B 197-204

Cisplatina administratã intrapericardic trebuie luatã în considerare în implicarea pericardicã din 
neoplasmul pulmonar ºi instilarea intrapericardicã de thiotepa în mestatazele percardice din cance-
rul mamar

IIa B 197,198, 
200,204

Radioterapia ar trebuie luatã în considerare pentru a controla efuziunile pericardice maligne la 
pacienþii cu tumori radiosensibile precum limfoame sau leucemii. IIa B

Pericardiotomia trebuie luatã în considerare atunci când nu se poate efectua pericardiocenteza IIa B 205

Pericardiotomia percutanã cu balon poate fi luatã în considerare pentru profilaxia recurenþelor 
efuziunilor pericardice neoplazice IIb B

Crearea unei ferestre pericardice prin minitoracotomie stângã poate fi luatã în considerare în trata-
mentul chirurgical al tamponadei cardiace maligne IIb B 207

Tehnicile intervenþionale ar trebui sã ia in considerare însãmânþarea celulelor, prognosticul ºi calita-
tea globalã a vieþii pacientului. IIa C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile
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4.8 Alte forme de boalã pericardicã

4.8.1. Pericardita de iradiere

Majoritatea cazurilor sunt secundare radioterapiei din 
limfomul Hodgkin, cancerului mamar sau pulmonar. Pa-
tologia pericardicã gravã indusã de iradiere este cel mai 
adesea datoratã radioterapiei din limfomul Hodgkin.

Recomandãri pentru prevenþia ºi managementul pericarditei de iradiere

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Metodele de radioterapie ce reduc atât volumul cât ºi doza iradierii cardiace sunt recomandate ori 
de câte ori este posibil. I C

Pericardiectomia trebuie luatã în considerare în cadrul pericarditei constrictive induse de iradiere, 
þinând cont de prognosticul mai prost faþã de pericardita constrictivã de alte cauze, datoritã miopa-
tiei coexistente

IIa B 91,92, 
103,106

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

4.8.2 Chilopericardul

Chilopericardul este o efuziune pericardicã compusã din 
limfã, conþinutul normal al vaselor limfatice. Reprezintã o 
patologie rarã care poate sã fie primarã, sau mult mai frec-

vent secundarã injuriei ductului toracic, care transportã 
limfa din tractul intestinal în sânge la nivelul joncþiunii ju-
gulare interne stângi cu vena subclavie stângã. Este asoci-
at adesea cu chilotoraxul. Complicaþiile cardiace sunt tam-
ponada cardiacã, pericardita acutã ºi cronicã constrictivã.

Recomandãri pentru diagnosticul ºi managementul chilopericardului

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Chilopericardul este diagnosticat în prezenþa unei efuziuni pericardice opalescente, lãptoase, 
cu un nivel al trigliceridelor >500 mg/dl, un raport colesterol:trigliceride <1, culturi negative ºi 
predominanþã limfocitarã (numãrul limfocitelor între câteva sute ºi câteva mii per mililitru)

I C

Drenajul pericardic ºi nutriþia parenteralã trebuie luate în considerare în efuziunile mari necontrola-
te sau simptomatice, datoritã chilopericardului IIa C

Terapia chirurgicalã trebuie luatã în considerare dacã metodele conservatoare nu reduc drenajul 
pericardic ºi dacã este identificat ductul toracic IIa C

Terapia cu octroetid (100 micrograme s.c. 3x/zi timp de douã sãptãmâni) poate fi lutã în considera-
re în chilopericard (se presupune cã mecanismul de acþiune este reducerea producþiei de limfã) IIb C

s.c. = subcutanat
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

4.8.3 Pericardita legatã de medicamente ºi efuziu-
nile pericardice

Reacþiile pericardice la medicamente sunt rare. Leziunile 
pericardice au fost asociate cu inhalarea de fumuri poli-
merice, ”boala serului” datoratã produselor de sânge sau 
antiserului strãin, veninuri (înþepãtura peºtelui scorpion), 
reacþia la substanþe strãine în cadrul aplicãrii acestora 
di rect pe pericard (ex. talc, silicat de magneziu), silicon, 
te tra cicline, sclerozanþi, azbest ºi fier în cadrul beta-talase-
miei. Managementul este bazat pe evicþiunea agentului 
eti ologic ºi tratament simptomatic.

4.8.4 Efuziunea pericardicã din bolile metabolice 
ºi endocrine

Cauza principalã a bolii pericardice în acest context este 
reprezentatã de hipotiroidism. 

4.8.5 Implicarea pericardului din hipertensiunea 
arterialã pulmonarã

Efuziunea pericardicã din hipertensiunii arteriale pulmo-
nare (PAH) este frecventã (25-30%) ºi este de obicei re-
dusã ca dimensiuni, însã cauzeazã în mod rar tulburãri 
he modinamice.

4.8.6 Chisturile pericardice

Chisturile pericardice sunt mase mediastinale ce nu co-
municã cu spaþiul pericardic. De obicei sunt asimptomati-
ce ºi de obicei sunt descoperite accidental, dar se pot pre-
zenta cu disconfort toracic, dispnee ºi palpitaþii datorate 
compresiei cardiace. Primul tratament pentru chisturilor 
congenitale sau inflamatorii simptomatice este reprezen-
tat de aspiraþie. Dacã diagnosticul nu poate fi stabilit com-
plet prin imagisticã, sau dacã chistul recidiveazã dupã 
drenare, poate fi necesarã rezecþia chirurgicalã.
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5. Probleme legate de vârstã ºi sex în 
bolile pericardice
5.1 Cazuistica pediatricã

Comparativ cu adulþii, copii au un sindrom inflamator mult 
mai pregnant, unde febra, afectarea pleuropulmonarã, 

CRP crescut se întâlnesc mai frecvent, ºi mai puþin frecvent 
ANA (anticorpi antinucleari) pozitivi. AINS sunt de primã 
intenþie în doze mari. Majoritatea pediatrilor evitã aspirina 
la copii. Colchicina a înjumãtãþit recurenþele la copii. Uti-
lizarea corticosteroizilor trebuie restrânsã în cazul copiilor 
mai mult decât în cazul adulþilor, þinând cont de efectele 
lor adverse (striae rubre ºi tulburãri de creºtere). 

Tabel 17. Regimurile terapeutice recomandate în bolile pericardice

Medicament Dozaj iniþial Durata tratamentului

Aspirina Contraindicatã la copii datoritã riscului de apariþie a sindromul Reye ºi 
a hepatotoxicitãþii

Primul episod:1-4 sãptãmâni
Revidivã: sãptãmâni-luni. Durata optimã 
a tratamentului este discutabilã cu 
utilizarea CRP ca ºi marker ce ghideazã 
managementul ºi durata tratamentului. 
Reducerea dozei se realizeazã la 1-2 
sãptãmâni de la debutul tratamentului 
doar dacã pacientul este asimptomatic 
ºi CRP este normal.

Ibuprofen 30-50 mg/kg/24 ore divizat la 8 ore cu un maxim de 2,4 g/zi

Indometacin Copii 2 ani: p.o 1-2 mg/kg/zi divizat în 2-4 doze cu o dozã maxima 
de 4 mg/kg/zi fãrã a depãºi 150-200 mg/zi

Naproxen Copii >2 ani: suspensia oralã este recomandatã:10 mg/kg/zi divizat 
în 2 doze (pânã la 15 mg/kg/zi a fost toleratã); sã nu depãºeascã 15 
mg/kg/zi

Restricþia fizicã severã este dificilã pentru copii ºi poate 
agrava calitatea vieþii lor ºi a familiei. Anakinra (anti re-
ceptor IL-1) este o opþiune pentru copii, în special la cei 

corticodependenþi. Prognosticul pe termen lung este bun 
dar calitatea vieþii poate fi afectatã de recidive repetate, 
corticodependenþã ºi restricþie fizicã severã.

Recomandãri pentru tratamentul pericarditei acute sau recurente la copii

Recomandãri Clasaa Nivelb Ref.c

Doze înalte de AINS sunt recomandate ca primã linie de terapie în cadrul pericarditei acute la copii, 
pânã la remiterea completã a simptomelor (a se vedea Tabelul 9 online pentru dozare) I C

Colchicina trebuie luatã în considerare ca terapie adjuvantã medicaþiei antiinflamatorii în pericardi-
ta acutã recurentã la copii: 0.5 mg/zi, <5 ani; 1,0-1,5 mg/zi, >5 ani, în douã sau trei doze IIa C

Terapia anti-IL-1 poate fi luatã în considerare la copii cu pericarditã recurentã mai ales la cei 
dependenþi de corticosteroizi IIb C

Aspirina nu este recomandatã la copii datoritã asocierii de sindrom Reye ºi datoratã hepatotoxicitãþii III C

Corticosteroizii nu sunt recomandaþi datoritã severitãþii efectelor adverse la copii aflaþi în creºtere, cu 
excepþia cazurilor în care existã patologie autoimunã III C

IL = interleukinã, AINS = antiinflamatorii nesteroidiene
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Referinþe care susþin recomandãrile

5.2 Sarcina, lactaþia ºi problemele de reproducere

Cea mai comunã formã de implicare pericardicã în ca-
drul sarcinii este hidropericardul, de obicei descris ca o 
efuziune uºoarã, benignã, apãrutã în al 3-lea trimestru de 
sarcinã.

În timpul primelor douã trimestre de sarcinã pot fi luate în 
considerare AINS clasice (ibuprofen, indometacin). Dupã 
sãptãmâna 20 de sarcinã, toate AINS (cu excepþia aspiri-
nei sub 100 mg/zi) pot cauza constricþia ductului arterial 
ºi afecta funcþia renalã fetalã; prin urmare trebuie între-
rupte cel mai târziu în sãptãmâna 32 de gestaþie. Cea mai 
scãzutã dozã eficientã de prednison poate sã fie utilizatã 
pe toatã durata sarcinii ºi a lactaþiei.
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Tabel 18. Tratamentul pericarditei în timpul sarcinii

Medicament  Sarcina Post-partum

<20 sãptãmâni  >20 sãptãmâni Alãptare

Aspirinaa 500-800 mg la 8 ore De primã intenþie A fi evitat De preferinþã evitat

AINS (Ibuprofen, Indometa-
cin, Naproxen)

Permis Nu este permis Permis

Paracetamol Permis Permis Permis

Prednison 2,5-10 mg zilnic Permisb Permisb Permisb

a O dozã de aspirinã mai micã de 100 mg/zi nu este utilã ca ºi terapie antiinflamatoare.
b Asociere posibilã cu aspirinã sau AINS.

5.3 Vârstnicii

Indometacinul nu este indicat, doza de colchicinã trebu-
ie înjumãtãþitã ºi trebuie acordatã atenþie în mod special 
evaluãrii funcþiei renale ºi a interacþiunilor medicamentoa-
se.

6. Tehnicile intervenþionale ºi chirurgia
6.1 Pericardiocenteza ºi drenajul pericardic

Pericardiocenteza de ultimã generaþie trebuie ghidatã 
prin fluoroscopie sau ecocardiografie, sub anestezie lo-
calã. Procedurile ”oarbe” nu trebuie utilizate pentru a evi-
ta riscul rupturii inimii sau a altor organe, cu excepþia ca-

zurilor foarte rare ce ameninþã prognosticul vital imediat. 
Un chirurg experimentat împreunã cu echipa sa trebuie 
sã realizeze pericardiocenteza într-o unitate echipatã pen-
tru monitorizare radiologicã, ecocardiograficã, hemodi-
namicã ºi ECG. Pericardiocenteza trebuie realizatã de 
per sonal experimentat ºi comportã un risc de complicaþii 
ce variazã între 4 ºi 10%, depinzând de tipul de monitori-
zare, de experienþa personalului, ºi de situaþie (urgenþã vs. 
Electivã). Cele mai comune complicaþii cuprind aritmiile, 
puncþionarea arterelor coronare sau a camerelor cardi-
ace, hemotoraxul, pneumotoraxul, pneumopericardul, 
pre cum ºi lezarea ficatului.

Tabel 19. Complicaþii ale pericardiocentezei

În relaþie cu pericardiocenteza ºi 
accesul pericardic

  Puncþionarea vaselor cardiace, ventricul drept sau ficat
  Complicaþii hemoragice: hemopericard, hemoperitoneu, ficat, hematom
  Embolism gazos
  Pseudoanevrism de ventricul drept
  Fistula ventricul drept-abdomen

În relaþie cu mapare ºi ablaþia   Efuziune pericardicã, pericarditã tardivã sau pleuritã, tamponadã tardivã
  Afectarea vaselor pericardice, vasospam coronarian, infarct miocardic
  Afectarea nervului frenic, injurie esofagianã, a nervului vag ºi a plãmânilor

6.2 Chirurgia pentru bolile pericardice

Fereastra pericardicã

O fereastrã pericardicã este procedura cardiacã chirur-
gicalã ce creeazã o comunicare, sau ”fereastrã”, între spa-
þiul pericardic ºi cavitatea pleuralã. Scopul acestei ferestre 
este de a permite efuziunii pericardice (de obicei malignã) 
sã se dreneze din spaþiul înconjurãtor inimii în cavitatea 
toracicã, pentru a putea preveni efuziunile pericardice 
de dimensiuni crescute ºi tamponada cardiacã. Indicaþia 
principalã este reprezentatã de efuziuni recurente de 
dimensiuni crescute sau de tamponada cardiacã atunci 
când o intervenþie mai complexã precum pericardiecto-
mia comportã un risc cresut, sau speranþa de viaþã a pa-
cientului este redusã (ex.boala pericardicã neoplazicã) ºi 
intervenþia este paleativã. 

Pericardiectomia

În cadrul pericarditei constrictive tratamentul de elecþie 
este reprezentat de pericardiectomie. Decorticarea trebu-
ie sã înlãture cât mai mult pericard, pe cât este posibil, 
înlãturând toate straturile constrictive pericardice ºi epi-
cardice, însã prezervând cu grijã nervii frenici bilateral. 
Numai prin sternotomie pot fi înlãturate toate straturile 
pericardice constrictive. Pentru a evita sângerarea, trebu-
ie utilizat bypass-ul cardio-pulmonar, dar numai în cazuri 
de leziuni chirurgicale cardiace coexistente, însã bypass-
ul cardiopulmonar trebuie luat în considerare ºi þinut în 
stand-by, în cazul apariþiei unor leziuni hemoragice în ca-
drul intervenþiei.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Insuficienþã Cardiacã, Preºedinte: Dr. Ruxandra Christodorescu,
Secretar: Dr. Dan Alexandru Darabanþiu, efectuatã de: Dr. Radu Lala, Dr. Simona Mercea, Dr. Vlad Morariu,
Dr. Dan Alexandru Darabanþiu, Dr. Ruxandra Christodorescu, Dr. Monica Chivulescu.
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1. Consideraþii generale

1.1 – Evaluarea generalã a pacientului 

Evaluarea clinicã amãnunþitã a pacientului este de 
importanþã maximã în diagnosticul bolilor cardiace con-
genitale la pacienþii adulþi (GUCH).
Istoricul pacientului permite evaluarea simptome-

lor actuale ºi anterioare. Trebuie cãutate evenimente 
intercurente ºi orice schimbare în medicaþie (pacien-
tul trebuie întrebat despre stilul de viaþã pentru a de-
tecta modificãri progresive în activitatea zilnicã, în ve-
derea limitãrii subiectivitãþii în analiza simptomelor).

Examenul clinic are un rol major ºi include, pe 
du  rata dispensarizãrii, o evaluare atentã cu privire la 
modificãrile decelate la auscultaþie, tensiunea arte-
rialã sau dezvoltarea semnelor de insuficienþã car-
diacã.

Electrocardiograma (ECG) ºi pulsoximetria sunt 
efectuate de rutinã în timpul examenului clinic.

Radiografia toracicã nu se mai efectueazã de 
rutinã la fiecare vizitã, doar la indicaþie. Totuºi rã-
mâne folositoare în urmãrirea pe termen lung, furni-
zând informaþii despre modificãrile de mãrime, de 
con figuraþie ale cordului ºi ale vascularizaþiei pulmo-
nare.

1.2 – Ecocardiografia

Ecocardiografia rãmâne investigaþia de primã linie ºi fur-
nizeazã, în majoritatea cazurilor, informaþii despre anato-
mia cardiacã, incluzând: orientarea ºi poziþia cordului, în-
toarcerea venoasã, relaþia dintre atrii ºi ventriculi, originea 
arterelor mari. Permite evaluarea morfologiei cavitãþilor 
ca rdiace, funcþiei ventriculare, detectarea leziunilor cu 
ºunt, morfologia ºi funcþia valvelor cardiace. Evaluarea 
su pra solicitãrii ventriculare de volum (creºterea volumu-
lui telediastolic ºi a volumului bãtaie) ºi a suprasolicitãrii 
de presiune (hipertrofie, creºterea presiunii intraventricu-
lare) sunt de importanþã majorã. Ecocardiografia Doppler 
furnizeazã date hemodinamice (gradientul de la nivelul 
unei obstrucþii, presiunea din ventriculul drept (VD) sau 
din artera pulmonarã (PAP) (obþinutã cu ajutorul regur gi-
tãrii tricuspidiene), dar ºi date folosite la calculul de debite.

Limitãri: dependenþa de investigator; evaluarea volu-
melor ºi funcþiei ventriculare poate fi complicatã de geo-
metria regionalã, mai ales în VD sistemic/non-sistemic ºi 
ventriculul unic; gradienþii Doppler pot fi înºelãtori în obs-
trucþiile tractului de ejecþie al VD, coarctaþia de aortã ºi 
stenozele în serie; întoarcerea venoasã ºi arterele mari pot 
fi greu de vizualizat.

1.3 – Rezonanþa magneticã cardiacã 

Rezonanþa magneticã cardiacã (RMC) a devenit din ce în 
ce mai importantã în cazul GUCH ºi este o investigaþie 
esenþialã în centrele de specialitate. Ea permite efectuarea 
unor excelente reconstrucþii anatomice tridimensionale, 
care nu sunt limitate de talie sau de fereastra acusticã.

Indicaþiile RM cardiac:
  Alternativã a ecocardiografiei când ambele tehnici 
pot furniza informaþii similare, dar ecocardiografia 
nu poate obþine imagini de calitate satisfãcãtoare 
(ecocardiografia este superioarã în estimarea gra-

dienþilor, a PAP ºi în detectarea structurilor mici ºi 
mo bile cum sunt vegetaþiile).

  A doua metodã când mãsurãtorile efectuate ecocar-
diografic sunt la limitã sau sunt ambigue: volumele 
ventriculului stâng (VS), fracþia de ejecþie a ventriculu-
lui stâng (FEVS), în special în situaþia suprasolicitãrilor 
de volum; cuantificarea regurgitãrilor valvulare.

  Indicaþii în care RMC este consideratã superioarã 
ecocardiografiei ºi trebuie folositã dacã informaþiile 
sunt esenþiale pentru managementul pacientului:

 - cuantificarea volumelor VD ºi a fracþiei de ejecþie 
a ventricului drept (FEVD) (tetralogia Fallot, VD sis-
te mic)

 - evaluarea leziunilor obstructive din tractul de ejec-
þie al VD ºi a conductelor VD- arterã pul mo narã 
(AP)

 - cuantificarea regurgitãrii pulmonare
 - evaluarea arterelor pulmonare (stenoze, anevris-

me) ºi a aortei (anevrism, disecþie, coarctaþie)
 - evaluarea venelor sistemice ºi pulmonare (conexi-

uni aberante, obstrucþii etc.)
 - colaterale ºi malformaþii arterio-venoase (tomo-

grafia computerizatã (CT) este superioarã)
 - anomalii coronariene ºi boala arterelor coronare 

(CT este superioarã)
 - evaluarea maselor intra- ºi extracardiace
 - cuantificarea masei miocardice (VS ºi VD)
 - detectarea ºi cuantificarea fibrozei/ cicatricilor mi-

ocardice (captarea tardivã de gadolinium)
 - caracterizarea tisularã (fibrozã, grãsime, fier, etc)

Pacienþii cu pacemaker sau defibrilator implantabil nu ar 
trebui sã fie investigaþi prin RMC (CT este indicatã).

1.4 – Tomografia computerizatã

CT are un rol din ce în ce mai mare în imagistica la adulþii 
cu boli cardiace congenitale, furnizând rezoluþii spaþiale 
excelente ºi un timp rapid de achiziþie. Este în special 
folositoare în imagistica arterelor coronare epicardice, a 
arterelor colaterale ºi pentru bolile de parenchim pulmo-
nar. Funcþia ºi dimensiunea ventricularã pot fi evaluate cu 
rezoluþii temporale inferioare în comparaþie cu RM. Mare-
le dezavantaj al CT este doza ridicatã de radiaþii ionizante, 
care face neatractivã folosirea repetatã a acesteia.

1.5 – Testul de efort cardio-pulmonar

Testul de efort cardio-pulmonar (TECP), incluzând evalu-
area obiectivã a capacitãþii de efort (timp, consumul ma-
xim de oxigen), eficienþa ventilaþiei (VE/VCO

2
), rãspunsul 

cronotrop ºi al tensiunii arteriale, ca ºi aritmiile induse de 
efort, determinã o evaluare amplã a funcþiei ºi condiþiei 
fizice, iar rezultatele lor se coreleazã bine cu morbiditatea 
ºi mortalitatea pacienþilor adulþi cu boli cardiace congeni-
tale. Testarea de efort repetatã trebuie sã facã parte din 
pro tocoalele de urmãrire pe termen lung ºi din studiile 
intervenþionale. Joacã un rol important în stabilirea mo-
mentului intervenþiilor/reintervenþiilor.

1.6 – Cateterismul cardiac (diagnostic ºi 
intervenþional)

Cateterismul cardiac este în prezent rezervat pentru a 
rãspunde unor întrebãri specifice legate de anatomie sau 
fiziologie sau pentru soluþia intervenþionalã.
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Indicaþiile cateterismul diagnostic includ:
  Evaluarea PAP ºi a rezistenþei vasculare pulmonare 
(RVP), în special în leziunile cu ºunt, când PAP esti-
matã neinvaziv depãºeºte 50% din presiunea siste-
micã ºi în bolile cardiace congenitale complexe 
(tes    ta  rea vasoreactivitãþii poate fi necesarã pentru 
de    ci zia intervenþiei; O

2
 a fost utilizat în trecut, dar ac-

tual mente oxidul nitric este preferat).
  Evaluarea funcþiei diastolice a VS ºi VD, a gradienþilor 
de presiune ºi cuantificarea ºuntului când evaluarea 
neinvazivã este nesigurã.

  Angiografia coronarianã înaintea intervenþiei chirur-
gicale la pacienþii >40 ani, la femei în postmenopauzã 
ºi la pacienþi cu semne sau factori de risc pentru boa-
la coronarianã.

  Evaluarea vaselor extracardiace, cum ar fi arterele 
co laterale aorto-pulmonare.

Intervenþional: S-a înregistrat o creºtere marcatã a nu-
mã rului ºi ratei efectuãrii procedurilor de cateterism inter-
venþional la pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale, 
în unele cazuri obiectivând necesitatea intervenþiei chirur-
gi cale. În alte situaþii, tratamentul malformaþiilor cardiace 
con genitale este realizat printr-o colaborare între cate-
terismul intervenþional ºi chirurgie. Noile tehnici includ 
stentarea vaselor sistemice sau pulmonare ºi implantarea 
percutanã a valvelor.

1.7 – Tratamentul chirurgical

Mulþi din pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale au 
trecut prin diverse intervenþii în copilãrie, dar chirurgia la 
vârstã adultã poate fi necesarã în situaþii variate:

1. Pacienþi cu reparare anterioarã ºi care au complicaþii 
hemodinamice reziduale sau nou-apãrute.

2. Pacienþi cu afecþiuni nediagnosticate sau care nu au 
fost considerate suficient de severe pentru a necesi-
ta intervenþie chirurgicalã în copilãrie.

3. Pacienþii cu intervenþii paliative anterioare. 

Chirurgia la pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale 
(inclusiv anestezie ºi terapie intensivã) este foarte diferitã 
faþã de chirurgia cardiacã convenþionalã la adulþi, ceea ce 
duce la concentrarea resurselor în centre specializate de 
tratament. Una dintre cele mai provocatoare probleme 
în curs de rezolvare a chirurgiei la pacienþii adulþi cu boli 
cardiace congenitale o reprezintã transplantul cardiac ºi 
transplantul cord-pulmon.

1.8 – Insuficienþa cardiacã

Insuficienþa cardiacã este o problemã frecventã a paci-
enþilor adulþi cu boli cardiace congenitale. În general sunt 
respectate recomandãrile curente de tratament ale insu-
ficienþei cardiace. Totuºi, având în vedere cã fiziopatolo-
gia disfuncþiei cardiorespiratorii este frecvent diferitã de 
dis funcþia circulaþiei “normale”, extrapolarea la pacienþii 
GUCH a rezultatelor studiilor publicate în insuficienþa car-
dia cã poate fi dificilã, în special în transpoziþia de vase mari 
(TVM) cu switch arterial (operaþia Mustard sau Senning) 
sau circulaþia Fontan. Terapia de resincronizare cardiacã 
a câºtigat un interes din ce în ce mai mare în insuficienþa 
cardiacã la pacienþii GUCH. Totuºi sunt puþine dovezi 
pentru definirea indicaþiilor ºi a rezultatelor.

1.9 – Aritmiile ºi moartea subitã cardiacã

Aritmiile sunt principalul motiv de spitalizare a pacienþilor 
adulþi cu boli cardiace congenitale ºi reprezintã o cauzã 
din ce în ce mai frecventã de morbiditate ºi mortalitate. 
Stratificarea riscului, investigaþiile ºi alegerea tratamentului 
sunt adesea diferite faþã de cele aplicate în cazul cordului 
cu structurã anatomicã normalã. Mai mult, debutul aritmi-
ilor poate fi un semnal de decompensare hemodinamicã 
ºi riscul asociat aritmiilor poate fi amplificat în prezenþa 
circulaþiei anatomice anormale. Ablaþia cu cateter are re-
zultate în general mai proaste la pacienþii adulþi cu boli 
cardiace congenitale decât în cazul altor pacienþi, dar 
acestea se îmbunãtãþesc odatã cu progresele tehnologi-
ei ºi ar trebui consideratã când tahiaritmiile simptomatice 
necesitã rezolvare ºi terapia intervenþionalã este fezabilã. 
Terapia medicamentoasã antiaritmicã este frecvent prost 
toleratã datoritã efectului inotrop negativ ºi a altor efecte 
secundare. Existã puþine date despre siguranþa ºi eficaci-
tatea ei.

Moartea subitã cardiacã (MSC) este de interes special la 
pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale. Cele cinci 
defecte cu cel mai mare risc cunoscut de MSC sunt: Te-
tralogia Fallot, TVM, transpoziþia de vase mari corectatã 
congenital, stenoza aorticã (SA) ºi ventriculul unic. Au fost 
definiþi diverºi factori de risc (vezi secþiunea 2.10- Tetra-
logia Fallot ºi 2.12- transpoziþia corectatã de vase mari). 
Sincopa inexplicabilã este un eveniment alarmant. Nu au 
fost bine definiþi algoritmii de evaluare a riscului de MSC ºi 
indicaþiile de defibrilator cardiac implantabil (DCI).

Recomandãri pentru evaluarea 
prin SE ºi implantarea de DCI Clasaa Nivelb

Implantarea de DCI este indicatã la 
supravieþuitorii unui stop cardiac dupã 
excluderea cauzelor reversibile.

I B

Pacienþii cu TV spontanã susþinutã 
trebuie supuºi evaluãrii hemodinamice 
invazive ºi SE. Terapia recomandatã 
include ablaþia prin cateter sau rezecþia 
chirurgicalã pentru eliminarea TV. Dacã 
acestea nu au succes, implantarea DCI 
este recomandatã.

I C

Evaluarea hemodinamicã invazivã ºi SE 
sunt rezonabile la pacienþii cu sincopã 
inexplicabilã ºi funcþie ventricularã 
afectatã. În absenþa unei cauze definite 
ireversibile, implantarea de DCI este 
rezonabilã.

IIa B

SE poate fi luat în considerare la 
pacienþii care prezintã cuplete ventricu-
lare sau TV nesusþinutã pentru a deter-
mina riscul de TV susþinutã.

IIb C

a = clasã de recomandare;
b = nivel de evidenþã;
SE = studiu electrofiziologic; DCI = defibrilator cardiac implantabil; TV = 
tahicardie ventricularã.

1.10 – Endocardita infecþioasã *

Igiena oralã bunã ºi controlul stomatologic frecvent au un 
rol esenþial în reducerea riscului de endocarditã infecþi oa-
sã (EI). Mãsurile de asepsie sunt obligatorii în timpul mani-
pulãrii cateterelor venoase ºi în timpul procedurilor inva-
zive pentru a reduce rata EI asociate spitalizãrii. Pacienþii 
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adulþi cu boli cardiace congenitale trebuie descurajaþi în 
privinþa efectuãrii piercing-urilor ºi tatuajelor. 

În prezent este recomandatã prin consensul experþilor li-
mitarea proflaxiei antibiotice la pacienþii cu cel mai mare 
risc de EI, care efectueazã proceduri cu risc înalt (IIaC). 
Aces te recomandãri includ pacienþii din urmãtoarele gru-
puri*: 

  Pacienþii cu protezã valvularã sau material protetic 
folosit pentru repararea unei valve cardiace.

  Pacienþii cu EI în antecedente.
  Pacienþi cu boalã cardiacã congenitalã (BCC)
a. BCC cianogenã, fãrã reparare chirurgicalã sau cu 

defecte reziduale, ºunturi paliative sau conducte.
b. BCC dupã reparare cu material protetic implantat 

chirurgical sau prin tehnici percutane, pânã la 6 
luni de la procedurã (pânã la endotelizare).

c. Când persistã un defect rezidual la locul implan-
tãrii unui dispozitiv sau material protetic prin inter-
venþie chirurgicalã sau prin tehnici percutane.

Recomandãrile sunt limitate la procedurile stomatologice 
ce necesitã manipularea regiunii gingivale sau periapicale 
a dinþilor sau perforarea mucoasei bucale.

Antibioticele nu sunt recomandate pentru procedurile 
asupra tractului respirator, gastrointestinal, genitourinar 
sau procedurile dermatologice ºi musculo-scheletale, de-
cât dacã este prezentã o infecþie. 

* Pentru mai multe detalii citiþi ºi Ghidul ESC pentru prevenþia, 
diagnosticul ºi tratamentul endocarditei infecþioase 2009 (EHJ 
2009;30:2369-2413; www.escardio.org/guidelines).

1.11 – Exerciþiul fizic ºi sportul 

Recomandãrile privind exerciþiul fizic ºi sportul trebuie sã 
se bazeze pe capacitatea pacientului, impactul modificãrii 
hemodinamice subiacente ºi pe riscul decompensãrii acu-
te ºi al aritmiilor. Consilierea trebuie fãcutã în funcþie de ti-
pul de sport ºi de nivelul de efort necesar. Testarea exactã 
e greu de estimat ºi, în general, medicii sunt mai reþinuþi 
în recomandarea efortului. Efectuarea unor exerciþii fizice 
obiºnuite are beneficii bine documentate asupra con-
diþiei fizice, bunãstãrii fiziologice, interacþiunii sociale ºi 
are efecte pozitive asupra riscului viitor de boli cardiace 
do bândite. Ca o recomandare generalã, exerciþiul dina-
mic este mai potrivit decât cel static. La pacienþii cu afec-
þiuni cardiace cunoscute, moartea subitã în timpul efor-
tului este foarte rarã. Recomandãrile amãnunþite privind 
par ticiparea în sporturi competiþionale nu sunt incluse în 
scopul prezentului document. Anumite leziuni nu sunt 
compatibile cu sporturile competiþionale, datoritã com-
plexitãþii/ severitãþii morfologice ºi tendinþei la aritmii seve-
re: sindromul Eisenmenger, hipertensiunea arterialã pul-
monarã (HTP), ventriculul unic, anomaliile coronariene, 
boala Ebstein, transpoziþia corectatã de vase mari ºi TVM 
re paratã prin switch arterial sau procedura Rastelli.

1.12 – Sarcina, contracepþia ºi consilierea 
geneticã

Majoritatea pacientelor adulte cu boli cardiace congeni-
tale tolereazã bine sarcina, dar este bine ca îngrijirea sã 
fie furnizatã de o echipã multidisciplinarã. Aceastã echipã 
trebuie sã includã: cardiolog specialist în boli cardiace 
congenitale, obstetrician, anestezist, hematolog, neona-

tolog ºi genetician. Consilierea momentului oportun tre-
buie sã fie o componentã esenþialã a serviciilor furnizate. 
Echipa trebuie sã fie implicatã din timp în sarcinã pentru 
a planifica îngrijirea prenatalã, naºterea ºi urmãrirea post-
partum.

Paciente cu risc înalt:
  HTP severã (paciente cu sindrom Eisenmenger ºi 
altele).

  Obstrucþii severe ale tractului de intrare/ieºire al cor-
dului stâng.

  Funcþie ventricularã sistemicã scãzutã (FE<40%).
  Dilatarea rãdãcinii aortice în sindromul Marfan ºi în 
sindroame similare (Ehlers-Danlos, Loeys Dietz).

  Cianoza (saturaþia oxigenului<85%).
  Proteze valvulare mecanice.

Ecocardiografia fetalã ar trebui recomandatã în sãptãmâ-
nile 16-18 de gestaþie. Trebuie întotdeauna luatã în con-
siderare posibilitatea ca medicamentele sã afecteze fãtul.
Trebuie sã nu se foloseascã în special: inhibitorii enzimei 
de conversie a angiotensinei (IECA), blocanþii receptorilor 
de angiotensinã II ºi amiodarona.

Pentru contracepþie, metodele de barierã sunt sigure ºi 
protejeazã împotriva bolilor cu transmitere sexualã. Totuºi 
ele au o eficacitate contraceptivã înaltã doar în cazul cu-
plurilor compliante. Ratele anuale de eºec de pânã la 10% 
aratã cã ele ar trebui folosite împreunã cu o metodã mai 
eficientã.

Contraceptivele hormonale au o eficacitate ridicatã, dar 
sunt puþine date cu privire la siguranþa lor în cazul paci-
entelor cu boli cardiace congenitale. Contracepþia oralã 
com binatã are o eficacitate crescutã (99,9%), dar e bine 
sã fie evitatã în situaþiile cu risc trombotic preexistent (cir-
culaþie Fontan, paciente cianotice, funcþie ventricularã 
siste micã scãzutã), mai ales cã existã puþine date care sã 
arate cã tratamentul anticoagulant oral combinat ar ne-
gativa acest risc. Pe de altã parte, contraceptivele pe bazã 
de progesteron nu prezintã un risc trombotic aºa mare, iar 
preparatele noi disponibile pentru administrare oralã sau 
implanturile intrauterine au o eficienþã ridicatã (>95%). 
Ris cul de endocarditã dupã inserþia dispozitivelor intraute-
rine este probabil redus. Totuºi, existã un risc de reacþii 
va so vagale (5%) în momentul inserþiei sau îndepãrtãrii 
dis pozitivului. Sterilizarea pacientei sau a partenerului ar 
tre bui luatã în considerare doar dupã dezbateri atente cu 
pri vire la prognosticul pe termen lung.

2 - Patologii specifice

2.1 - Defectul septal atrial 

Protocol diagnostic
Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie 

pen tru stabilirea diagnosticului ºi cuantificare. Su-
pra în cãr carea de volum a VD caracterizeazã cel 
mai bine relevanþa hemodinamicã a defectului (de 
pre fe rat faþã de raportul de debite). Defectele de tip 
sinus venos necesitã în general explorare prin eco-
cardiografie transesofagianã (ETE) pentru stabilirea 
cu acurateþe a diagnosticului, la fel ca ºi evaluarea 
defectelor de tip ostium secundum înaintea închide-
rii percutane, care ar trebui sã includã mãsurarea, 
explorarea morfologiei septului rezidual, a calitãþii ºi 
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dimensiunilor marginilor, excluderea unor eventuale 
leziuni asociate ºi confirmarea drenajului venos pul-
monar normal. Alte informaþii cheie ce trebuie oferi-
te includ PAP ºi RT. 

RMC/CT: metode alternative când rezultatele eco-
cardiografiei sunt insuficiente, în special pentru eva-
luarea supraîncãrcãrii de volum a VD ºi a drenajului 
venos pulmonar.

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când 
PAP evaluatã ecocardiografic este > 50% din presiu-
nea sistemicã.

Indicaþii pentru intervenþie în defectul 
septal atrial Clasãa Nivelb

Pacienþii cu ºunt semnificativ (semne de 
supraîncãrcare de VD) ºi RVP <5 UW 
necesitã închiderea DSA indiferent de 
prezenþa simptomatologiei

I B

Închiderea percutanã este metoda de 
elecþie pentru DSA tip ostium secundum 
când este fezabilã

I C

Toate cazurile de DSA, indiferent de 
mãrime, la pacienþi cu suspiciune de 
embolie paradoxalã (cu excluderea altor 
cauze) ar trebui luate în considerare pentru 
intervenþie

IIa C

Pacienþii cu RVP 5 UW dar <2/3 din RVS 
sau PAP <2/3 din presiunea sistemicã (valori 
de bazã sau dupã testarea cu vasodilatatoa-
re, de preferat oxid nitric, sau dupã terapia 
specificã pentru HTP arterialã) ºi cu dovada 
certã a unui ºunt S-D (Qp:Qs >1,5) pot fi 
luaþi în considerare pentru intervenþie

IIb C

Închiderea DSA trebuie evitatã la pacienþii 
cu fiziologie de tip Eisenmenger III C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; HTP = hiperten-
siune pulmonarã; PAP = presiunea în artera pulmonarã; RVP = rezistenþa 
vascularã pulmonarã; Qp:Qs = raportul dintre debitul pulmonar ºi sistemic; 
RVS = rezistenþa vascularã sistemicã; UW = unitãþi Wood.

La pacienþii de vârstã avansatã cu defecte septale atriale 
(DSA) care nu se preteazã la închiderea percutanã, trebu-
ie cântãrit riscul chirurgical individual dat de comorbiditãþi 
cu potenþialele beneficii ale închiderii DSA.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Monitorizarea pacienþilor trebuie sã includã evaluarea 
unui eventual ºunt rezidual, a dimensiunii ºi funcþiei VD, a 
RT ºi PAP prin ecocardiografie ºi evaluarea prezenþei arit-
miilor prin anamnezã, ECG ºi doar dacã este indicat (nu 
de rutinã) prin monitorizare Holter.

Aritmiile apãrute tardiv postoperator, dupã închiderea pe 
cale chirurgicalã la o vârstã <40 ani, sunt cel mai frecvent 
reprezentate de tahicardie prin reintrare intra-atrialã sau 
flutter atrial, care pot fi tratate cu succes prin ablaþia cu 
ra dio frecvenþã. La pacienþii fãrã corecþie sau cu corecþie 
dupã vârsta de 40 de ani este mai comunã apariþia fibri la-
þiei atriale, ce poate necesita terapie antiaritmicã (nu exis tã 
suficiente date despre terapia ablativã în aceastã si tuaþie). 
Accesul cãtre atriul stâng poate fi restricþionat dupã închi-
derea percutanã a defectului. Pacienþii cu fibri laþie atrialã 
trebuie sã primeascã tratament anticoagulant oral.

Pacienþii cãrora li s-a efectuat corecþia defectului înainte 
de vârsta de 25 de ani, fãrã sechele semnificative sau lezi-
uni reziduale (fãrã ºunt rezidual, PAP normalã, VD normal, 
fãrã aritmii) nu necesitã monitorizare regulatã (atenþie la 
apariþia tardivã a tahiaritmiilor).

Pacienþii cu ºunt rezidual, PAP crescutã sau aritmii (îna-
inte sau dupã corecþie) ºi cei cu corecþie la vârstã adultã 
(în mod particular dupã 40 de ani) trebuie monitorizaþi 
regulat, inclusiv în centre specializate GUCH (la intervale 
de timp ce depind de severitatea problemelor reziduale). 
Dupã închiderea percutanã este recomandatã monitori-
zarea regulatã în primii 2 ani, apoi în funcþie de rezultate, 
la fiecare 2-4 ani.

2.2 - Defectul septal ventricular

Protocol diagnostic
Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie, în 

general oferind diagnosticul ºi evaluarea severitãþii 
bolii. Elementele cheie de urmãrit sunt: localizarea, 
numãrul ºi dimensiunea defectelor, severitatea su-
pra încãrcãrii de volum a VS ºi PAP estimatã. Tre buie 
verificatã prezenþa regurgitãrii aortice (RA) da to ratã 
prolapsului cuspei coronariene drepte sau a cuspei 
non-coronariene, în special în cazul defectelor sep-
tale ventriculare de tip outlet (supracristale) ºi peri-
membranoase înalte. Trebuie exclusã prezenþa unui 
ventricul drept cu dublã cale de ieºire. 

RMC: ca metodã alternativã când rezultatele ecocar-
diografiei sunt insuficiente, în special pentru evalua-
rea supraîncãrcãrii de volum a VS ºi pentru cuantifi-
carea ºuntului.

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când 
PAP evaluatã ecocardiografic este > 50% din presiu-
nea sis temicã.

Indicaþii pentru intervenþie în defec-
tul septal ventricular Clasãa Nivelb

Pacienþilor cu simptomatologie ce poate 
fi atribuitã ºuntului S-D prin DSV (rezidu-
al) ºi care nu prezintã afectare vascularã 
pulmonarã severã (vezi mai jos) le este 
recomandatã închiderea DSV pe cale 
chirurgicalã

I C

Pacienþilor asimptomatici cu dovada 
supraîncãrcãrii de volum a VS atribuibilã 
DSV le este recomandatã închiderea DSV 
pe cale chirurgicalã

I C

Pacienþii cu antecedente de EI ar trebui 
luaþi în considerare pentru intervenþia 
chirurgicalã

IIa C

Pacienþii cu prolaps al unei cuspe aortice 
asociat DSV, ce cauzeazã RA progresivã, 
ar trebui luaþi în considerare pentru 
intervenþia chirurgicalã

IIa C

Pacienþii cu DSV ºi HTP arterialã ar trebui 
luaþi în considerare pentru intervenþia 
chirurgicalã când încã existã ºunt cert S-D 
(Qp:Qs>1,5) ºi PAP sau RVP reprezintã < 
2/3 din valorile sistemice (valori de bazã 
sau dupã testarea cu vasodilatatoare, 
de preferat oxid nitric, sau dupã terapia 
specificã pentru HTP arterialã)

IIa C
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Intervenþia chirurgicalã trebuie evitatã la 
pacienþi cu DSV ºi sindrom Eisenmenger 
ºi când este prezentã desaturarea indusã 
de efort

III C

Dacã DSV este mic, nu este subarterial, nu 
provoacã supraîncãrcare de volum a VS 
sau hipertensiune pulmonarã ºi nu existã 
antecedente de EI, intervenþia ar trebui 
evitatã

III C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
RA = regurgitare aorticã; EI = endocarditã infecþioasã; VS = ventricul stâng; 
HTP = hipertensiune pulmonarã; ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; RVP = 
rezistenþa vascularã pulmonarã; Qp:Qs = raportul dintre debitul pulmonar 
ºi sistemic; DSV = defect septal ventricular.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Apariþia RA sau a RT, gradul ºuntului (rezidual), disfuncþia 
VS, creºterea PAP, dezvoltarea unui VD bicameral ºi dez-
voltarea unei stenoze discrete subaortice (SSubAo) ar tre-
bui excluse sau evaluate în cazul în care sunt prezente, 
prin ecocardiografie.

Posibila apariþie a blocului atrio-ventricular (AV) complet 
necesitã atenþie (pacienþii care prezintã bloc bifascicular 
sau bloc trifascicular tranzitor dupã închiderea DSV au 
un risc crescut în anii urmãtori de apariþie a blocului AV 
complet).

Pacienþii cu disfuncþie de VS, ºunt rezidual, HTP, RA, obs-
truc þia tractului de ejecþie al VD (OTEVD) sau obstrucþia 
tractului de ejecþie al VS (OTEVS) trebuie sã fie evaluaþi 
anual, inclusiv în centre specializate GUCH. Pacienþii cu 
DSV mic (nativ sau rezidual, VS normal, PAP normal, 
asimp tomatici), fãrã alte leziuni, pot fi reevaluaþi la inter val 
de 3-5 ani. Dupã închiderea percutanã este recoman da tã 
monitorizarea regulatã în primii 2 ani, apoi în funcþie de 
rezultate, la fiecare 2-4 ani. Dupã închiderea pe cale chi-
rurgicalã, pacienþii fãrã anomalii reziduale pot fi re evaluaþi 
la interval de 5 ani.

2.3 - Canalul atrio-ventricular

Protocol diagnostic
Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie, 

ofe  rind evaluarea fiecãrei componente anatomice a 
ca  na lului atrio-ventricular (CAV), a valvelor AV ºi a 
co nexiunilor acestora (modul de inserþie a cordaje-
lor), a severitãþii ºi a substratului exact a regurgitãrii 
val vulare AV, a magnitudinii ºi a direcþiei ºuntului 
intra cardiac, funcþiei VD ºi VS, PAP ºi evaluarea pre-
zen þei/absenþei SSubAo.

RMC: se indicã atunci când este necesarã cuantifi-
carea adiþionalã a funcþiei ºi a volumelor ventriculare 
sau a ºuntului intracardiac pentru luarea unei decizii. 

Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când 
PAP evaluatã ecocardiografic este > 50% din presiu-
nea sis temicã.

Indicaþii pentru intervenþie în canalul 
atrio-ventricular Clasãa Nivelb

CAV complet

 Chirurgia cardiacã trebuie evitatã la 
pacienþii cu sindrom Eisenmenger. Când 
existã dubii, este recomandatã testarea 
RVP
 Pentru indicaþiile asupra intervenþiei, 
vedeþi ºi secþiunea 2.2 (DSV)

III C

CAV parþial

 Închiderea pe cale chirurgicalã ar trebui 
efectuatã în cazul supraîncãrcãrii semnifi-
cative de volum a VD. Pentru mai multe 
detalii vedeþi secþiunea 2.1 (DSA)

I C

Regurgitarea valvularã AV

 Pacienþii simptomatici cu regurgitare 
valvularã AV moderat-severã ar trebui 
supuºi intervenþiei chirurgicale, de preferat 
de reparare valvularã AV

I C

 Pacienþii asimptomatici cu regurgitare 
valvularã stângã ºi DTSVD >45 mm ºi/
sau funcþie alteratã a VS (FEVS <60%) 
ar trebui supuºi intervenþiei chirurgicale 
dacã au fost excluse alte cauze posibile ale 
disfuncþiei de VS 

I B

 Intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã 
în considerare la pacienþii asimptoma-
tici cu regurgitare valvularã AV stângã 
moderatã sau severã, care au semne de 
supraîncãrcare de volum a VS ºi cu un 
substrat al regurgitãrii care este foarte pro-
babil sã se preteze la reparare chirurgicalã

IIa C

SSubAo

 secþiunea 2.5 (OTEVS) - -

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; AV = atrio-ventricular; CAV = canal atrio-ventri-
cular; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; 
RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã; VD = ventricul drept; SSubAo = 
ste nozã subaorticã; DSV = defect septal ventricular.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

O atenþie particularã ar trebui acordatã ºuntului rezidual, 
disfuncþiei valvei AV, dilatãrii ºi disfuncþiei VS ºi VD, creº-
terii PAP, SsubAo ºi aritmiilor. Este recomandatã monitori-
zarea la intervale regulate, pe durata întregii vieþi a tuturor 
pacienþilor cu CAV, operaþi sau neoperaþi, inclusiv în cen-
tre specializate GUCH. Frecvenþa reevaluãrilor ambula torii 
depinde de prezenþa ºi severitatea anomaliilor reziduale. 
Pacienþii cu CAV reparat chirurgical, fãrã leziuni rezidua-
le semnificative trebuie reevaluaþi la cel puþin 2-3 ani. În 
situaþia prezenþei de leziuni reziduale, intervalele ar trebui 
sã fie mai scurte.

2.4 - Persistenþa de canal arterial

Protocol diagnostic
Ecocardiografia: reprezintã examinarea cheie 

pen  tru stabilirea diagnosticului (poate fi dificil la pa-
ci  enþii cu sindrom Eisenmenger), evaluarea gradului 
de supraîncãrcare de volum a VS, PAP, dimensiunea 
AP ºi modificãrile apãrute la nivelul cordului drept. 

RMC/CT: se indicã atunci când este necesarã cuan-
tificarea adiþionalã a volumelor VS sau evaluarea 
ana tomiei AP.
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Cateterismul cardiac: estimarea RVP atunci când 
PAP evaluatã ecocardiografic >50% din presiunea 
sis temicã.

Indicaþii pentru intervenþie în 
persistenþa de canal arterial Clasãa Nivelb

Pacienþii cu PCA ar trebui operaþi când 
existã semne de supraîncãrcare de volum 
a VS

I C

Pacienþii cu PCA ºi HTP arterialã ar trebui 
operaþi, însã atunci când PAP <2/3 din 
presiunea sistemicã sau RVP <2/3 din RVS

I C

Închiderea percutanã este metoda de 
elecþie atunci când este fezabilã I C

Închiderea PCA ar trebui luatã în conside-
rare la pacienþi cu HTP arterialã ºi PAP >2/3 
din presiunea sistemicã sau RVP >2/3 din 
RVS când încã existã ºunt cert S-D (Qp:Qs 
>1,5) sau când testarea (de preferat cu 
oxid nitric) sau tratamentul demonstreazã 
prezenþa reactivitãþii vasculare pulmonare

IIa C

Închiderea percutanã ar trebui luatã în 
considerare în PCA de mici dimensiuni cu 
murmur continuu (VS, PAP normale)

IIa C

Închiderea PCA ar trebui evitatã în cazul 
canalului silenþios (foarte mic, fãrã mur-
mur)

III C

Închiderea PCA trebuie evitatã la pacienþi 
cu sindrom Eisenmenger ºi la cei cu de-
saturare la nivelul membrelor inferioare, 
indusã de efort

III C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; VS = ventricul stâng; HTP = hipertensiune 
pulmonarã; PAP = presiunea în artera pulmonarã; PCA = persistenþã de ca-
nal arterial; RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã; Qp:Qs = raportul dintre 
debitul pulmonar ºi sistemic; RVS = rezistenþa vascularã sistemicã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri
Examinarea ecocardiograficã ar trebui sã includã evalu-
area funcþiei ºi a dimensiunii VS, PAP, ºuntul rezidual ºi 
leziunile asociate.
Pacienþii fãrã ºunt rezidual, cu VS normal ºi PAP în limite 
normale nu necesitã reevaluare periodicã dincolo de 6 
luni. 
Pacienþii cu disfuncþie de VS ºi cei cu HTP rezidualã ar tre-
bui urmãriþi la intervale de 1-3 ani, în funcþie de severitate, 
inclusiv evaluare în centre specializate GUCH.

2.5 – Leziuni obstructive ale tractului de 
ejecþie al ventriculului stâng

Protocol diagnostic
Ecocardiografia: standardul de aur pentru diag-

nos ticul SA ºi pentru evaluarea gradului de calcifica-
re, a funcþiei VS, a hipertrofiei ventriculare stângi ºi a 
leziunilor asociate. Gradul severitãþii SA este determi-
nat folosind ecocardiografia Doppler, din velocitatea 
maximã transvalvularã (Vmax), gradientul mediu ºi 
aria valvularã efectivã calculatã prin ecuaþia de con-
tinuitate. ETE poate fi uneori utilã în determinarea 
ariei valvulare prin planimetrie, în cazul valvelor ne-
cal cificate. 

Testul de efort: recomandat pacienþilor asimpto-
matici, în special în cazul SA severe pentru a con-
firma statusul asimptomatic ºi a evalua toleranþa la 

efort, rãspunsul tensiunii arteriale ºi apariþia de arit-
mii, pentru stratificarea riscului ºi alegerea momentu-
lui operator.

Ecocardiografia de stres cu doze mici de do-
bu ta minã: utilã în SA cu disfuncþie de VS (SA cu 
de bit scãzut ºi gradient scãzut).

RMC/CT: utile mai ales pentru cuantificarea dilatãrii 
de aortã.

Cateterismul cardiac: necesar doar dacã evalua-
rea non-invazivã oferã rezultate neconcludente.

Indicaþii pentru intervenþie în stenoza 
aorticã Clasãa Nivelb

Pacienþii cu SA severã simptomatici (anginã 
pectoralã, dispnee, sincopã) ar trebui supuºi 
înlocuirii valvulare

I B

Pacienþii asimptomatici cu SA severã ar trebui 
supuºi intervenþiei chirurgicale când dezvoltã 
simptome în timpul testului de efort

I C

Intervenþia chirurgicalã ar trebui efectuatã, 
indiferent de simptomatologie la pacienþi cu 
SA severã, atunci când este prezentã dis func-
 þia sistolicã de VS (FEVS < 50%), fãrã altã cauzã 

I C

Intervenþia chirurgicalã ar trebui efectuatã, 
indiferent de simptomatologie la pacienþi cu 
SA severã la care se efectueazã intervenþie 
chirurgicalã pentru aorta ascendentã sau 
adresatã altei valve sau by-pass aortocoro-
narian

I C

Intervenþia chirurgicalã ar trebui luatã în con-
siderare, indiferent de simptomatologie, dacã 
aorta ascendentã este mai mare de 50 mm 
(27,5 mm/m2 SC) ºi nu existã altã indicaþie 
pentru o intervenþie chirurgicalã cardiacã

IIa C

Pacienþii asimptomatici cu SA severã ar trebui 
luaþi în considerare pentru intervenþie atunci 
când la testul de efort prezintã scãderea 
tensiunii arteriale faþã de valoarea de repaus 

IIa C

Pacienþii asimptomatici cu SA severã, calcifi-
care moderat-severã ºi o ratã de progresie a 
velocitãþii maxime 0,3 m/sec/an ar trebui 
luaþi în considerare pentru intervenþie

IIa C

Pacienþii cu SA moderatã la care se 
efectueazã intervenþie chirurgicalã pentru 
by-pass aortocoronarian, aortã ascendentã 
sau chirurgie valvularã adresatã altei valve ar 
trebui luaþi în considerare pentru înlocuire 
valvularã adiþionalã

IIa C

Pacienþii cu SA severã cu gradient scãzut 
(<40 mmHg) ºi disfuncþie de VS cu rezervã 
contractilã ar trebui luaþi în considerare 
pentru intervenþie chirurgicalã

IIa C

Pacienþii cu SA severã cu gradient scãzut 
(<40 mmHg) ºi disfuncþie de VS fãrã rezervã 
contractilã pot fi luaþi în considerare pentru 
intervenþie chirurgicalã

IIb C

Pacienþii asimptomatici cu SA severã ºi HVS 
excesivã (15 mm), în lipsa hipertensiunii 
arteriale, pot fi luaþi în considerare pentru 
intervenþie chirurgicalã

IIb C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
SA = stenozã aorticã; SC = suprafaþã corporalã; VS = ventricul stâng; FEVS 
= fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; HVS = hipertrofie ventricularã 
stângã.
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Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Este necesarã monitorizarea regulatã, pe durata întregii 
vieþi, iar intervalele depind de gradul de severitate a ste-
nozei. Este de asemenea necesarã anual dupã intervenþia 
chirurgicalã valvularã. Este obligatorie examinarea eco-
car diograficã a valvei aortice ºi a rãdãcinii aortei pentru a 
determina progresia stenozei valvulare ºi a dilatãrii aortei. 

Stenoza aorticã supravalvularã
Protocol diagnostic
Ecocardiografia: stabileºte diagnosticul, mãsoarã 

gradientele presionale, însã acestea pot supraestima 
scãderea realã de presiune la nivelul valvular.

  Pentru testarea la efort vedeþi SA valvularã.
RMC/CT: oferã o descriere anatomicã exactã a lezi-

unii ºi identificã eventualele leziuni asociate la nivelul 
aortei ºi al ramurilor acesteia (stenozã de artere rena-
le ºi carotide) ºi la nivelul arterelor pulmonare.

Cateterismul cardiac: necesar doar dacã evalua-
rea non-invazivã oferã rezultate neconcludente.

Indicaþii pentru intervenþie în stenoza 
aorticã supravalvularã Clasãa Nivelb

Pacienþii simptomatici (spontan sau cu 
simptome induse la testul de efort) ºi gra-
dient mediu Doppler 50 mmHg ar trebui 
supuºi intervenþiei chirurgicale

I C

Pacienþii cu gradient mediu Doppler <50 
mmHg ar trebui supuºi intervenþiei chirur-
gicale când prezintã:

  simptome atribuibile obstrucþiei 
(dispnee de efort, anginã, sincopã) 
ºi/sau

  disfuncþie sistolicã de VS (în absenþa 
altei cauze)

  HVS severã, atribuibilã obstrucþiei (în 
absenþa hipertensiunii arteriale)

  când este necesarã intervenþie 
chirurgicalã pentru BCI semnificativã

I

I

I

I

C

C

C

C

Pacienþii cu gradient mediu Doppler 50 
mmHg* însã asimptomatici, fãrã disfuncþie 
sistolicã de VS, HVS sau rezultat anormal 
la testul de efort pot fi luaþi în considerare 
pentru intervenþia chirurgicalã atunci când 
riscul chirurgical este scãzut

IIb C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
*Gradientele determinate Doppler pot supraestima gradul obstrucþiei ºi 
pot necesita confirmare prin cateterism cardiac stâng.
BCI = boalã coronarianã ischemicã; VS = ventricul stâng; HVS = hipertrofie 
ventricularã stângã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Este necesarã monitorizarea regulatã, pe durata întregii 
vieþi, inclusiv reevaluare ecocardiograficã pentru a deter-
mina progresia obstrucþiei (rarã), funcþia/dimensiunea 
VS ºi apariþia simptomatologiei, la fel ca ºi post-operator 
pen  tru a detecta restenoza tardivã, apariþia de anevrism 
(RMC/CT) ºi apariþia sau progresia BCI. Monitorizarea paci-
enþi lor ar trebui sã includã evaluare în centre specializa te 
GUCH.

Stenoza subaorticã 
Protocol diagnostic
Ecocardiografia: vizualizeazã anatomia tractului 

de ejecþie al ventriculului stâng (TEVS), anomaliile 
aso ciate la nivelul valvei aortice, gradul RA, funcþia 
VS, HVS ºi leziunile asociate. Prin ecocardiografia 
Doppler este determinatã severitatea obstrucþiei 
sub  valvulare, însã gradientele derivate Doppler pot 
su  pra estima gradul obstrucþiei ºi poate fi necesarã 
con  fir mare prin cateterism cardiac. ETE poate fi une-
ori ne ce sarã pentru a demonstra prezenþa membra-
nei. ETE tridimensionalã poate fi utilã pentru a ca rac-
te riza anatomia complexã a TEVS. 

Indicaþii pentru intervenþie în stenoza 
subaorticã Clasãa Nivelb

Pacienþii simptomatici (spontan sau cu 
simptome induse la testul de efort) cu un 
gradient mediu Doppler 50 mmHg* 
sau RA severã ar trebui supuºi intervenþiei 
chirurgicale

I C

Pacienþii asimptomatici ar trebui luaþi 
în considerare pentru intervenþie 
chirurgicalã când:

  FEVS este <50% (gradientul poate fi <50 
mmHg datoritã debitului scãzut). IIa C

  RA este severã ºi DTSVS >50 mm (sau 25 
mm/m2 SC) ºi/sau FE <50%**. IIa C

  gradientul mediu Doppler este 50 
mmHg* ºi HVS importantã IIa C

  gradientul mediu Doppler este 50 
mmHg* ºi rãspunsul tensiunii arteriale în 
timpul testului de efort este anormal 

IIa C

Pacienþii asimptomatici pot fi luaþi 
în considerare pentru intervenþia 
chirurgicalã când:

  gradientul mediu Doppler este 50 
mmHg*, VS normal, test de efort normal 
ºi risc chirurgical scãzut

IIb C

  progresia RA este documentatã ºi RA 
devine mai mult decât uºoarã (pentru a 
preveni avansarea acesteia)

IIb C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
*Gradientele determinate Doppler pot supraestima gradul obstrucþiei ºi 
pot necesita confirmare prin cateterism cardiac stâng.
**Vedeþi ghidurile ESC asupra managementului valvulopatiilor; www.
escardio.org/guidelines
RA = regurgitare aorticã; SC = suprafaþã corporalã; FE = fracþie de ejecþie; 
VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; DTSVS 
= diametru telesistolic al ventriculului stâng; HVS = hipertrofie ventricularã 
stângã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Este necesarã monitorizarea regulatã, pe durata întregii 
vieþi, inclusiv reevaluare ecocardiograficã la pacienþii ne-
operaþi pentru a determina progresia obstrucþiei, pre zen-
þa RA ºi funcþia ºi dimensiunea VS. De asemenea, reeva-
luarea regulatã este necesarã post-operator pentru a 
de cela restenoza tardivã (frecventã, mai ales în formele 
izolate ºi secundar intervenþiei chirurgicale în copilãrie), 
RA progresivã, complicaþii cum ar fi aritmiile, blocul intra-
cardiac ºi DSV iatrogen. Monitorizarea pacienþilor ar tre-
bui sã includã evaluare în centre specializate GUCH.
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2.6 - Coarctaþia de aortã 

Protocol diagnostic
Ecocardiografia: oferã informaþii legate de loca li-

zarea, structura ºi extinderea CoA, funcþia VS ºi hi-
per trofia ventricularã stângã, anomaliile cardiace 
aso ciate ºi diametrele aortei ºi ale vaselor supra-aor-
tice. Gradienþii Doppler nu sunt utili pentru cuantifi-
care, nici în coarctaþia nativã, nici în coarctaþia post-
operatorie. Fenomenul de “run-off” diastolic este 
con siderat a fi semnul cel mai sugestiv pentru coarc-
ta þia strânsã sau recoarctaþie.

RMC/CT: tehnicile non-invazive preferate în evalu-
area întregii aorte la adulþi. Ambele indicã dimen-
siunea, extinderea ºi gradul îngustãrii aortice, crosa 
aorticã, aorta pre- ºi post-stenoticã, formarea de ane-
vrisme ºi prezenþa colateralelor.

Cateterismul cardiac: cu manometrie (un gra-
dient “peak-to-peak” de >20 mmHg indicã o CoA 
sem nificativã hemodinamic în absenþa unei circulaþii 
colaterale bine dezvoltate) ºi angiocardiografia , care 
rãmâne “standardul de aur” pentru evaluarea CoA 
în multe centre, înainte ºi dupã tratamentul chirurgi-
cal sau intervenþional.

Indicaþii pentru intervenþie în 
coarctaþia de aortã Clasãa Nivelb

Toþi pacienþii cu o diferenþã de presiune 
mãsuratã non-invaziv >20 mmHg între 
membrele superioare ºi cele inferioare, 
indiferent de simptomatologie, dar cu 
prezenþa hipertensiunii la nivelul membre-
lor superioare (>140/90 mmHg la adulþi), 
rãspuns anormal al tensiunii arteriale în 
timpul efortului sau HVS semnificativã ar 
trebui supuºi intervenþiei

I C

Independent de gradientul presional, 
pacienþii hipertensivi cu o îngustare 
aorticã 50% faþã de diametrul aortei la 
nivel diafragmatic (la RMC, CT sau angio-
grafie invazivã) ar trebui luaþi în considera-
re pentru intervenþie

IIa C

Independent de gradientul presional ºi 
de prezenþa hipertensiunii, pacienþii cu o 
îngustare aorticã 50% faþã de diametrul 
aortei la nivel diafragmatic (la RMC, CT sau 
angiografie invazivã) pot fi luaþi în consi-
derare pentru intervenþie

IIb C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
RMC = rezonanþã magneticã cardiacã; CoA = coarctaþie de aortã; CT = 
tomografie computerizatã; HVS = hipertrofie ventricularã stângã.

Monitorizarea pacienþilor – recomandãri

Leziunile reziduale, sechelare ºi complicaþiile sunt prezen-
tate mai jos:

  Hipertensiunea arterialã în repaus sau în timpul efor-
tului (frecventã, chiar ºi dupã reuºita tratamentului). 
Semnificaþia hipertensiunii arteriale izolate, indusã 
de efort este încã o temã în curs de dezbatere. 

  CoA rezidualã sau recurentã poate induce sau agra-
va hipertensiunea arterialã sistemicã ºi consecinþele 
acesteia.

  Anevrismele de aortã ascendentã sau la locul inter-
venþiei prezintã risc de rupturã ºi deces.

  Valva aorticã bicuspidã, boala valvularã mitralã, BCI 
prematurã ºi anevrismele de la nivelul poligonului 
Willis necesitã atenþie (actual majoritatea clinicienilor 
nu considerã necesar screening-ul de rutinã al aces-
tor afecþiuni la pacienþii asimptomatici).

Toþi pacienþii cu coarctaþie necesitã reevaluãri regulate, 
cel puþin la doi ani, inclusiv evaluare în centre specializa te 
GUCH. Evaluarea aortei (preferabil prin RMC) este ne ce-
sa rã pentru a documenta anatomia post-operatorie sau 
post-intervenþionalã ºi complicaþiile (restenozã sau for ma-
rea de anevrism). Frecvenþa reevaluãrii imagistice de pin-
de de patologia de bazã.

2.7 – Sindromul Marfan

Algoritm de diagnostic

În prezent diagnosticul sindromului Marfan se bazeazã în 
primul rând pe manifestãrile clinice, iar diagnosticul defini-
tiv necesitã prezenþa unui simptom major în douã organe 
diferite ºi implicarea unui al treilea organ (criteriile Ghent). 
Aceste criterii au fost revizuite recent ºi noile criterii pro-
babil le vor înlocui pe cele vechi în practica clinicã. Cele 
douã caracteristici principale ale sindromului Marfan: ane-
vrismul/disecþia rãdãcinii aortei ºi ectopia lenticularã vor 
avea o mai mare importanþã. În plus, testarea geneticã 
mo lecularã va ocupa un loc mai important.
Ecocardiografia: evaluarea ecocardiograficã a 

rã  dãcinii aortei trebuie sã includã – în plus faþã de 
de  terminarea diametrului maxim – mãsurarea aortei 
la nivelului inelului, sinusului, joncþiunii sino-tubulare 
ºi aortei ascendente. Permite evaluarea funcþiei VS, 
val  vei aortice ºi regurgitãrii aortice, prolapsului ºi re-
gur gitãrii valvei mitrale ºi/sau tricuspide.

RMC/CT: ar trebui efectuatã la toþi pacienþii, permi-
te vizualizarea întregii aorte, inclusiv a dimensiunilor 
aor tei dupã rãdãcinã.

Terapia medicamentoasã

-blocantele (terapia standard în prezent) ar putea reduce 
progresia dilatãrii aortei ºi ar putea creºte supravieþuirea, 
cel puþin la adulþi. Tratamentul antihipertensiv riguros este 
important, cu valoarea þintã a tensiunii arteriale sistolice 
de 120 mmHg, iar la pacienþii cu disecþie de aortã acutã 
(sau în antecedente) de 110 mmHg. Blocantul de recep-
tor I de angiotensinã II, losartan poate fi util deoarece pro-
duce antagonizarea factorului  de creºtere ºi transfor-
mare. Existã în prezent în desfãºurare studii clinice pentru 
evaluarea efectelor sale benefice.
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Indicaþii pentru intervenþia 
chirurgicalã în sindromul Marfan Clasãa Nivelb

Se recomandã intervenþia chirurgicalã 
când diametrul maxim al rãdãcinii aortei 
este:

  >50 mm I C*

  46-50 mm ºi

 - antecedente heredocolaterale de 
disecþie sau

 - dilatare progresivã >2 mm/an 
confirmatã de mãsurãtori repetate 
sau

 - RA sau RM severã sau

 - planificarea unei sarcini.

I

I

I

I

C

C

C

C

  Ar trebui luatã în considerare 
intervenþia chirurgicalã la pacienþii cu 
alte segmente ale aortei > 50 mm sau 
cu dilatare progresivã.

IIa C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
*Ghidul pentru bolile cardiace valvulare al ESC (www.escardio.org/gui-
delines) este uºor mai strict, recomandând un singur diametru (45 mm), 
indiferent de alte constatãri.
RA = regurgitare aorticã; RM = regurgitare mitralã.

Dimensiunea aortei la femei este în medie cu 5 mm mai 
redusã, fapt explicat parþial de o suprafaþã corporalã (SC) 
mai micã. Pentru decizia intervenþiei chirurgicale, la indi-
vizi mai mici, probabil ar trebui utilizat diametrul indexat 
ajustat la SC: 2,75 cm/m2.

Recomandãri pentru urmãrire

Pentru urmãrirea periodicã ºi pe termen lung este nece-
sarã implicarea specialiºtilor cu experienþã, în centre spe-
cializate. Vizualizarea ecocardiograficã a rãdãcinii aortei ºi 
vi zualizarea RMC (sau CT dacã RMC este contraindicatã) 
a întregii aorte sunt de mare importanþã, în special dacã 
rãmâne o disecþie. Regurgitarea valvularã ºi funcþia ventri-
cularã pot fi urmãrite cu ajutorul ecocardiografiei.

Pacienþii stabili necesitã evaluare anualã, prin ecocardio-
grafie. RMC de aortã în întregime ar trebui efectuatã iniþial 
ºi repetatã la fiecare 5 ani dacã dimensiunea aortei dupã 
rãdãcinã este normalã. În cazul formãrii de anevrism dupã 
rãdãcina aortei, RMC trebuie repetatã cel puþin anual.

2.8 – Leziuni obstructive ale tractului de 
ejecþie al ventriculului drept

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: tehnicã de diagnostic de primã 

linie, permite vizualizarea anatomiei la nivelul OTE-
VD ºi valvei pulmonare, hipertrofia ventriculului 
drept ºi leziunile asociate. Ecocardiografia Doppler 
per  mite mãsurarea gradientului la nivelul obstrucþiei, 
pre zenþa ºi severitatea RP ºi RT, presiunea sistolicã în 
VD. La pacienþii cu stenozã tubularã ºi la pacienþii 
cu stenoze seriate (subvalvularã ºi valvularã) gra-
dienþii Doppler pot fi supraestimaþi. La pacienþii cu 
VD dublu-cameral mãsurarea gradientului maxim 
poate duce la subestimarea stenozei datoritã fap-
tului cã eºantionul de flux poate sã nu fie axial.
Se veritatea: uºoarã (gradient maxim <36 mmHg, vi-
teza maximã <3 m/sec), moderatã (36-64 mmHg; 
3-4 m/sec), severã (>64 mmHg, viteza maximã >4 
m/sec). Deoarece mãsurãtorile Doppler nu pot fi si-

gu re (vezi mai sus), pentru aprecierea severitãþii ar 
tre bui realizatã întotdeauna estimarea presiunilor 
VD prin viteza RT.

RMC/CT: utile pentru identificarea sediului/sediilor 
obstrucþiei, în special la nivel sub-infundibular, trun-
chiului sau ramurilor AP ºi pentru evaluarea VD. Me-
todele de elecþie pentru vizualizarea dilatãrii pulmo-
nare ºi stenozelor pulmonare periferice (SP).

Imagistica nuclearã: poate evidenþia anomalii de 
perfuzie în diferite segmente pulmonare în cazul ste-
nozelor pulmonare periferice (pot fi mãsurate prin 
RMC).

Cateterismul cardiac: poate fi necesar pentru 
con    fir marea extinderii, severitãþii ºi nivelului obstruc-
þi ei (ex: VDDC).

Indicaþii pentru intervenþia în leziuni-
le obstructive ale tractului de ejecþie 
al ventriculului drept

Clasãa Nivelb

Se recomandã repararea OTEVD la ori-
ce nivel, indiferent de simptomatologie, 
atunci când gradientul maxim Doppler 
este >64 mmHg (viteza maximã >4 m/s), 
dacã funcþia VD este normalã ºi nu este 
necesarã nici o înlocuire valvularã. 

I C

În SP valvularã intervenþia de elecþie ar 
trebui sã fie valvulotomia cu balon. I C

Se recomandã intervenþia chirurgicalã la 
pacienþii asimptomatici la care valvuloto-
mia cu balon este ineficientã ºi înlocuirea 
valvularã chirurgicalã este singura opþiune, 
dacã PVD sistolicã >80 mmHg (viteza RT 
>4,3 m/sec).

I C

La pacienþii cu gradient <64 mmHg 
intervenþia ar trebui luatã în considerare în 
prezenþa:
  simptomelor datorate SP sau,
  scãderii funcþiei VD sau,
  VD dublu-cameral (care este de regulã 

progresiv) sau,
  aritmiilor importante sau,
  ºuntului dreapta- stânga prin DSA sau 

DSV.

IIa C

SP perifericã ar trebui luatã în considerare 
pentru reparare, indiferent de simptoma-
tologie, dacã îngustarea diametrului este 
>50% ºi presiunea sistolicã în VD este >50 
mmHg ºi/sau existã anomalii de perfuzie 
pulmonarã.

IIa C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; DSV = defect septal ventricular; OTEVD = lezi-
uni obstructive ale tractului de ejecþie al ventriculului drept; PVD = pre-
siunea în ventriculul drept; RT = regurgitare tricuspidianã; SP = stenozã 
pulmonarã; VD = ventricul drept.

Pentru conductul VD - AP vezi capitolul 2.14 (Conductul 
ventricul drept- arterã pulmonarã)

Recomandãri pentru urmãrire

Pacienþii cu OTEVD necesitã urmãrire prin evaluare eco-
car diograficã periodicã pe parcursul întregii vieþi. Frec-
venþa controalelor depinde de severitatea leziunii, dar 
majoritatea pacienþilor vor necesita o vizitã anualã, inclu-
siv evaluarea în centre specializate GUCH. Pacienþii cu SP 
valvularã uºoarã sau SP rezidualã uºoarã necesitã control 
la 5 ani.
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2.9 – Boala Ebstein

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: tehnica diagnosticã de elecþie, 

oferind informaþii despre anatomia ºi funcþia valvei 
tricuspide, deplasarea distalã apicalã a cuspei septa-
le sau posterioare (la adulþi 0,8 cm/m2 SC), dimen-
siunea cuspei anterioare, “tethering”-ul cuspei tricus-
pidiene septale sau posterioare la sept sau peretele 
ventricular, dimensiunea ºi funcþia diverselor camere 
cardiace (atriul drept, ventriculul atrializat, VD ºi VS 
restante funcþional), OTEVD ºi leziunile asociate.

RMC: are valoare în evaluarea preoperatorie, per-
mite vizualizarea completã pentru evaluarea dilatãrii 
cordului drept, funcþiei VD ºi valvei tricuspide.

Indicaþii pentru intervenþia în boala 
Ebstein Clasãa Nivelb

Indicaþii pentru intervenþia 
chirurgicalã

  Repararea chirurgicalã trebuie realizatã 
la pacienþii cu RT mai mult decât 
moderatã ºi simptomatici (clasa NYHA 
> II sau aritmii) sau la pacienþii cu 
reducerea capacitãþii de efort obiectivatã 
prin TECP.

I C

  Dacã existã ºi indicaþie pentru chirurgia 
valvei tricuspide, atunci închiderea DSA/
FOP ar trebui realizatã la momentul 
reparãrii valvulare.

I C

  Repararea chirurgicalã ar trebui 
luatã în considerare, indiferent de 
simptomatologie, la pacienþii cu dilatare 
progresivã a cordului drept sau cu 
scãderea funcþiei sistolice a VD ºi/sau 
cardiomegalie progresivã la radiografia 
toracicã.

IIa C

Indicaþii pentru cateterism 
intervenþional

  Pacienþii cu aritmii importante ar trebui 
sã efectueze studiu electrofiziologic, 
urmat, dacã este posibil, de terapie 
de ablaþie sau tratament chirurgical al 
aritmiilor în cazul în care sunt programaþi 
pentru chirurgie cardiacã.

I C

  În cazul emboliilor sistemice probabil 
datorate embolismului paradoxal, ar 
trebui luatã în considerare închiderea 
izolatã a DSA/FOP cu dispozitiv.

IIa C

  În caz de cianozã (saturaþia în oxigen 
în repaus <90%) poate fi luatã în 
considerare închiderea izolatã a DSA/
FOP cu dispozitiv, dar necesitã o 
evaluare atentã înaintea intervenþiei.

IIb C

a = Clasã de recomandare.
b = Nivel de evidenþã.
DSA = defect septal atrial; DSV = defect septal ventricular; FOP = fora-
men ovale patent; NYHA = New York Heart Association; RT = regurgitare 
tricuspidianã; TECP = test de efort cardiopulmonar; VD = ventricul drept. 

Recomandãri pentru urmãrire

Toþi pacienþii necesitã urmãrire periodicã (cel puþin anu-
alã) în centre specializate GUCH. Anomaliile reziduale 
postchirurgicale tipice care trebuie urmãrite sunt: RT per-
sis tentã sau nouã, complicaþie obiºnuitã dupã înlocuirea 
val vularã, disfuncþia VD sau VS, ºuntul atrial rezidual, arit-
miile ºi blocurile de grad înalt.

2.10 - Tetralogia Fallot

Algoritmul de diagnostic pentru pacienþii corectaþi
Ecocardiografia: tehnicã de diagnostic de primã 

linie, permite evaluarea OTEVD ºi RP reziduale, DSV 
rezidual, dimensiunii ºi funcþiei VD ºi VS, RT, PVD, di-
mensiunii rãdãcinii aortei ºi RA.

RMC/CT: metoda de elecþie pentru evaluarea volu-
mului ºi funcþiei VD, RP, dimensiunii, formei ºi expan-
siunii AP, a aortei ascendente ºi poziþiei vaselor mari 
sau conductelor în relaþie cu sternul (resternotomie).

TECP: ajutã la stabilirea momentului reintervenþiei ºi 
oferã informaþii prognostice.

Monitorizarea Holter, înregistrarea evenimen-
telor: necesarã pentru pacienþi selectaþi (risc înalt, 
investigaþi pentru suspiciunea de aritmii clinice).

Cateterismul cardiac: doar la pacienþii care sunt 
su puºi cateterismului intervenþional (îndepãrtarea 
ste no zei AP distale, implantarea valvularã percutanã) 
ºi când evaluarea neinvazivã este neconcludentã.

Indicaþii pentru intervenþie dupã 
corecþia tetralogiei Fallot Clasãa Nivelb

Se recomandã înlocuirea valvei aortice la 
pacienþii cu RA severã cu semne sau simpto-
me de disfuncþie de VS.

I C

Se recomandã ÎVP la pacienþii simptomatici 
cu RP severã ºi/sau stenozã (presiunea 
sistolicã în VD >60 mmHg, viteza RT >3,5 
m/s).

I C

ÎVP ar trebui luatã în considerare la pacienþii 
asimptomatici cu RP severã ºi/sau SP când 
este prezent cel puþin unul din urmãtoarele 
criterii:
  Scãderea obiectivatã a capacitãþii de efort,
  Dilatarea progresivã a VD,
  Disfuncþia sistolicã progresivã a VD,
  RT progresivã (cel puþin moderatã),
  OTEVD cu presiunea sistolicã în VD >80 

mmHg (viteza RT >4,3 m/s),
  Aritmii atriale/ventriculare susþinute.

IIa C

Închiderea DSV ar trebui consideratã la 
pacienþii cu DSV rezidual ºi suprasarcinã 
de volum VS sau dacã pacientul este su-
pus intervenþiei chirurgicale pentru valvã 
pulmonarã.

IIa C

a = Clasã de recomandare; b = Nivel de evidenþã.
DSV = defect septal ventricular; ÎVP = înlocuirea valvei pulmonare; OTE-
VD = leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al ventriculului drept; RA 
= regurgitare aorticã; RP = regurgitare pulmonarã; RT = regurgitare tri cus-
pidianã; VD = ventricul drept; VS = ventricul stâng

Indicaþii pentru SE ºi DCI

Studiul electrofiziologic (SE) ºi/sau ablaþia trebuie luate în 
considerare la pacienþii simptomatici cu aritmii clinice, atri-
ale sau ventriculare, suspicionate sau documentate.
Pentru DCI vezi capitolul 1.9 (Aritmii ºi MSC). Implanta rea 
de DCI pentru prevenþia primarã rãmâne contro ver sa tã 
ºi pânã în prezent nu a fost realizatã nici o schemã idea lã 
de stratificare a riscului. Au fost descriºi – cu toate cã nu 
consistent - urmãtorii factori de risc: disfuncþia ventricu-
larã dreaptã ºi/sau stângã, fibroza ventricularã extinsã (la 
RMC), QRS 180 msec, RP importantã, tahicardia ven tri-
cularã (TV) nesusþinutã la monitorizarea Holter, TV induc-
tibilã la studiul EF, ºunturi paliative de lungã duratã ºi vâr-
sta înaintatã la momentul corecþiei.
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Recomandãri pentru urmãrire

Toþi pacienþii cu TF ar trebui sã fie evaluaþi cardiologic 
periodic într-un centru specializat GUCH, anual în cazul 
majoritãþii pacienþilor, dar se poate mai rar la pacienþii sta-
bili sau cu tulburãri hemodinamice minime.

Complicaþii tardive care necesitã urmãrire:
RP: RP importantã se întâlneºte aproape întotdeau-

na dupã repararea cu petec transanular. Poate duce 
ulterior la dilatare ºi disfuncþie de VD simptomaticã.

OTEVD rezidualã: se poate produce la nivelul in-
fundibulului, valvei pulmonare sau trunchiului pul-
monar principal, distal, dupã bifurcaþie ºi ocazional 
în ramurile stângã sau dreaptã ale AP.

Dilatarea ºi disfuncþia VD: în general datoritã RP 
libere reziduale de lungã duratã ± OTEVD. RT im por-
tantã poate apãrea ca o consecinþã a dilatãrii VD.

DSV rezidual: poate duce la suprasolicitarea de vo-
lum a VS.

Dilatarea rãdãcinii aortei cu RA: cel mai frec-
vent duce la RA ºi rar la disecþie aorticã.

Disfuncþia VS: ca ºi alte cauze (suprasolicitarea de 
volum a VS, ºunturi arteriale paliative de lungã du-
ratã, DSV rezidual ºi/sau RA), poate rezulta dintr-o 
interdependenþã ventriculo-ventricularã (RP).

Tahicardia atrialã/ventricularã ºi MSC: se dato-
reazã problemelor hemodinamice progresive ºi/sau 
cicatricii chirurgicale.

Endocardita (rar).

2.11 - Transpoziþia de vase mari

Dupã corecþia de tip switch atrial (Mustard 
sau Senning)

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: tehnicã de diagnostic de primã 

linie, oferã informaþii privind dimensiunea ºi funcþia 
ven triculului sistemic ºi subpulmonar, obstrucþia trac-
tului de ejecþie subpulmonar, RT, regurgitarea sau 
obs trucþia conductelor intra-atriale (”atrial baffles”) ºi 
eva luarea întoarcerii venoase pulmonare. Cu toate 
acestea, stenoza de vena cavã superioarã este cel 
mai dificil de evaluat ºi poate fi necesarã ETE. Se re-
co  mandã ecocardiografia de contrast dacã existã 
sus  piciunea de regurgitare sau stenozã a conductu-
lui intra-atrial.

RMC/CT: se recomandã pentru evaluarea funcþiei 
VD sistemic ºi a patenþei conductelor intra-atriale.

Monitorizarea Holter, înregistrarea evenimen-
telor: necesarã pentru pacienþi selectaþi (risc înalt, 
in vestigaþi pentru suspiciunea de aritmii clinice).

Cateterismul cardiac: recomandat când evalua-
rea neinvazivã este neconcludentã sau este ne ce-
sarã evaluarea HTP.

Indicaþii pentru intervenþia în trans-
poziþia de vase mari dupã switch atrial Clasãa Nivelb

Indicaþii pentru intervenþia 
chirurgicalã
Se recomandã repararea sau înlocuirea 
valvularã la pacienþii simptomatici cu regur-
gitare valvularã AV sistemicã (tricuspidã) 
severã, fãrã disfuncþie ventricularã 
importantã (FEVD 45%).

I C

Pentru pacienþii cu disfuncþie ventricularã 
sistemicã importantã, cu sau fãrã RT, se 
recomandã tratamentul conservator, sau în 
cele din urmã, transplantul cardiac. 

I C

Se recomandã intervenþia chirurgicalã pen-
tru OTEVS dacã este simptomaticã sau dacã 
funcþia ventriculului stâng se deterioreazã.

I C

Se recomandã intervenþia chirurgicalã 
pentru obstrucþia venoasã pulmonarã 
simptomaticã (cateterismul intervenþional 
rareori posibil).

I C

Se recomandã intervenþia chirurgicalã 
pentru pacienþii simptomatici cu stenozã 
de conduct intra-atrial care nu poate fi 
rezolvatã pe cale intervenþionalã.

I C

Se recomandã intervenþia chirurgicalã 
pentru pacienþii simptomatici cu regurgitare 
de conduct intra-atrial la care nu se poate 
realiza implantarea de stent.

I C

Repararea sau înlocuirea valvularã ar 
trebui luatã în considerare la pacienþii 
asimptomatici cu regurgitare valvularã AV 
sistemicã (tricuspidã) severã, fãrã disfuncþie 
ventricularã importantã (FEVD  45%)

IIa C

Bandarea arterei pulmonare la pacienþii 
adulþi, pentru a realiza un schimb septal 
sau pentru antrenamentul ventriculului 
stâng pe un cord la care s-a realizat ante-
rior switch atrial, este în prezent o tehnicã 
experimentalã ºi trebuie evitatã

III C

Indicaþii pentru cateterism 
intervenþional
Se recomandã implantarea de stent la 
pacienþii simptomatici cu stenozã de con-
duct intra-atrial.

I C

Se recomandã implantarea de stent (acope-
rit) sau de dispozitiv de închidere la pacienþii 
simptomatici cu regurgitãri de conduct 
intra-atrial ºi cianozã importantã în repaus 
sau la efort.

I C

Se recomandã implantarea de stent (acope-
rit) sau de dispozitiv de închidere la pacienþii 
cu regurgitãri de conduct intra-atrial ºi 
simptome datorate ºuntului S-D.

I C

La pacienþii asimptomatici cu regurgitãri 
de conduct intra-atrial ºi suprasarcinã 
ventricularã de volum importantã datoratã 
ºuntului S-D, se poate lua în considerare 
implantarea de stent (acoperit) sau de dis-
pozitiv de închidere 

IIa C

Implantarea de stent ar trebui luatã în 
considerare la pacienþii asimptomatici, cu 
stenozã de conduct intra-atrial, care necesitã 
cardiostimulare.

IIa C

Implantarea de stent poate fi luatã în con-
siderare la alþi pacienþi asimptomatici cu 
stenozã de conduct intra-atrial.

IIb C
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a = Clasã de recomandare;
b = Nivel de evidenþã; 
AV = atrioventricular; FEVD = fracþia de ejecþie a ventriculului drept; OTE-
VS = obstrucþia tractului de ejecþie al ventriculului stâng; RT= regurgitare 
tricuspidianã; ºunt S-D = ºunt stânga-dreapta; VS = ventricul stâng

Studiul electrofiziologic (SE), ablaþia ºi DCI

Aceste proceduri sunt complicate de faptul cã atriile nu 
sunt în mod normal accesibile pentru cateterizare ºi pen-
tru tehnicile “normale” SE, datoritã traiectului conductelor 
intra-atriale ºi trebuie realizate doar în centre speciali zate 
cu experienþã specificã. Pacienþii au risc crescut de MSC. 
Fac torii de risc raportaþi au fost tahiaritmiile atriale, dis-
func þia sistolicã a VD sistemic ºi durata QRS 140 msec. 
Vezi capitolul de Aritmii ºi MSC (1.9).

Recomandãri pentru urmãrire

Toþi pacienþii trebuie sã fie evaluaþi cel puþin anual într-un 
centru specializat GUCH.

Complicaþii frecvente care necesitã urmãrire:
  Disfuncþia VD sistemic.
  RT: apare frecvent ca semn al dilatãrii VD ºi evolueazã.
  Tahiaritmiile: tipic este flutterul atrial, dar se pot în-
tâlni ºi fibrilaþia atrialã sau alte tipuri de tahicardie 
supra ventricularã. Sunt raportate ºi TV, fibrilaþia ven-
tri cularã, ele asociindu-se cu MSC.

  Bradiaritmii: pierderea funcþiei nodului sinusal nece-
si tã frecvent cardiostimulare.

  Regurgitãrile de conduct intra-atrial pot produce 
ºunt stânga-dreapta (S-D) sau dreapta- stânga (D-S)

  Obstrucþia drenajului venos sistemic ºi/sau pulmo-
nar.

  Obstrucþia tractului de ejecþie subpulmonar: poate 
apã rea datoritã bombãrii spre stânga a septului in-
ter ventricular.

Operaþia de switch arterial

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: principala tehnicã de diagnostic, 

oferã informaþii privind funcþia (globalã ºi regionalã) 
a VS, stenozele la nivelul anastomozelor arteriale, cel 
mai frecvent SP, regurgitarea valvularã neo-aorticã, 
dimensiunea aortei ascendente ºi angularea crosei 
aortei. Trebuie evaluatã prezenþa, localizarea ºi seve-
ritatea stenozelor la nivelul trunchiului, bifurcaþiei 
ºi ramurilor arterei pulmonare. Funcþia VD trebuie 
eva luatã ºi trebuie estimatã presiunea sistolicã (vite-
za RT). Ecocardiografia de stres poate dezvãlui dis-
funcþia VS ºi poate detecta ischemia miocardicã pro-
vo catã.

RMC: evaluarea aortei, stenozelor ramurilor pul-
monare ºi distribuþia fluxului între plãmânul stâng ºi 
drept.

CT: poate fi folositã pentru vizualizarea non-invazivã 
a arterelor coronare, inclusiv ostiile, dacã existã sus-
piciunea de stenoze, sau ca o alternativã la RMC.

Imagistica nuclearã: poate fi utilizatã pentru eva-
luarea perfuziei coronariene dacã existã suspiciunea 
de ischemie miocardicã, iar în cazul stenozelor la 
nivelul ramurilor pulmonare se recomandã test de 
perfuzie pulmonarã.

Cateterismul cardiac: se recomandã, inclusiv an-
giografia coronarianã, în cazul disfuncþiei VS ºi suspi-
ciunii de ischemie miocardicã

Indicaþii de intervenþie în transpoziþia 
de vase mari dupã operaþia de switch
arterial

Clasãa Nivelb

Stentarea sau intervenþia chirurgicalã (în 
funcþie de substrat) ar trebui efectuate 
pentru stenozele arterelor coronare care 
cauzeazã ischemie

I C

Corecþia chirurgicalã a OTEVD ar trebui 
efectuatã la pacienþii simptomatici cu presi-
une sistolicã VD >60 mmHg (velocitate RT 
>3,5 m/sec)

I C

Corecþia chirurgicalã a OTEVD ar trebui 
efectuatã indiferent de simptome când 
apare disfuncþia de VD (presiunea VD 
poate fi scãzutã)

I C

Corecþia chirurgicalã ar trebui luatã în con-
siderare la pacienþii asimptomatici cu
OTEVD ºi presiune sistolicã VD >80 mmHg 
(velocitate RT >4,3 m/sec)

IIa C

Chirurgia rãdãcinii aortice ar trebui luatã în 
considerare când (noua) rãdãcinã aorticã 
este mai mare de 55 mm, la un adult de 
staturã medie (pentru înlocuirea valvei 
aortice pentru RA severã vezi ghidurile* 
pentru RA)

IIa C

Stentarea sau intervenþia chirurgicalã 
(în funcþie de substrat) ar trebui luate în 
considerare pentru SP perifericã, indiferent 
de simptome, dacã se îngusteazã >50% 
din diametru ºi presiunea sistolicã din VD 
>50mmHg ºi/sau sunt prezente anomalii 
ale perfuziei pulmonare

IIa C

a=clasã de recomandare
b=nivel de evidenþã
*Ghidurile ESC pentru valvulopatii; www.escardio.org/guidelines
RA=regurgitare aorticã; VD=ventricul drept; OTEVD=leziuni obstructive 
ale tractului  de ejecþie al ventriculului drept; RT=regurgitare tricuspidianã

Recomandãri pentru urmãrire

Toþi pacienþii ar trebui vãzuþi cel puþin anual într-un centru 
specializat GUCH.

Complicaþii frecvente de urmãrit
  Disfuncþia VS ºi aritmiile: ambele pot fi legate de 
afec   tarea arterelor coronare (reimplantare ostialã)

  Dilatarea porþiunii proximale a aortei ascendente, 
ducând la RA

  SP supravalvularã, stenoza de ramuri de arterã pul-
monarã (uni  la te ralã sau bilateralã).

Operaþia tip Rastelli

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: tehnica de diagnostic de primã 

linie, aducând informaþii despre funcþia VS ºi VD. 
Co nexiu nea dintre VS poziþionat posterior ºi valva 
ao r ticã poziþionatã anterior (datoritã transpoziþiei de 
vase mari) ºi funcþia conductului dintre VD ºi trun-
chiul pulmonarei ar trebui vizualizate ºi apreciate 
prin evaluare Doppler. DSV-urile reziduale sunt frec-
vent dificil de evaluat, datoritã direcþiei neobiºnuite a 
con ductului sau petecului utilizat pentru a conecta 
VS la valva aorticã. Gradienþii Doppler de-a lungul 
con ductului pot fi dificil de mãsurat ºi astfel pot fi 
nesi guri. Astfel, estimarea presiunii VD prin velocita-
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tea RT este de o importanþã deosebitã pentru evalu-
area stenozei conductului.

RMC: indicatã când datele ecocardiografice sunt 
insuficiente (în special pentru VD ºi conduct).

Cateterismul cardiac: poate fi necesar pentru 
eva luarea hemodinamicã a stenozelor conductului.

Indicaþii de intervenþie în cazul 
operaþiei de tip Rastelli Clasãa Nivelb

Pentru indicaþiile de tratament al stenozei 
de conduct, vezi secþiunea 2.14 (Conduct 
VD – arterã pulmonarã)

- -

Dacã ºuntul stânga-dreapta printr-un DSV 
rezidual cauzeazã simptome sau încãrcare 
importantã de volum de partea stângã, 
tratamentul chirurgical ar trebui efectuat

I C

Stenoza conexiunii dintre VS ºi valva aorticã 
cu un gradient mediu >50mmHg (mai 
puþin dacã funcþia VS ºi debitul cardiac 
sunt reduse) ar trebui luatã în considerare 
pentru reparare chirurgicalã

IIa C

a=clasã de recomandare
b=nivel de evidenþã
VS=ventricul stâng; DSV=defect septal interventricular.

Recomandãri pentru urmãrire

Toþi pacienþii ar trebui vãzuþi cel puþin anual într-un centru 
specializat GUCH, cu atenþie deosebitã pentru probleme-
le descrise mai jos.

Cele mai frecvente probleme sunt legate de conductul va-
l vular dintre VD ºi AP ºi DSV-urile reziduale. Aritmiile ven-
tri culare ºi supraventriculare – pot de asemenea apãrea.

2.12 Transpoziþia de vase mari corectatã 
congenital

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: tehnica de diagnostic de bazã, 

demonstrând dubla discordanþã. Este importantã 
identificarea anomaliilor asociate, în special anomali-
ile valvelor AV (malformaþia Ebstein-like) ºi regurgita-
rea, DSV, OTEVS ºi SP. Funcþia sistolicã a ventriculului 
sistemic (subaortic) ºi severitatea regurgitãrii valvelor 
AV pot fi evaluate.

RMC: oferã informaþii despre anatomia intracardiacã 
ºi a vaselor mari ºi este indicatã pentru cuantificarea 
volumelor ventriculare, masei ºi FE când este nece-
sar.

Monitorizarea Holter: necesarã pentru pacienþi 
se lectaþi (risc înalt, investigaþi pentru aritmii suspec-
tate sau clinic manifeste)

Cateterismul cardiac: indicat când investigaþiile 
ne invazive sunt neconcludente.

Indicaþii de intervenþie în 
transpoziþia de vase mari corectatã 
congenital

Clasãa Nivelb

Chirurgia valvei AV sistemice (valva 
tricuspidã) pentru regurgitare severã 
ar trebui luatã în considerare înaintea 
deteriorãrii funcþiei ventriculului sistemic 
(subaortic) (înainte ca FEVD <45%)

IIa C

Repararea anatomicã (switch atrial + 
switch arterial sau operaþie Rastelli când e 
fezabilã în caz de DSV nerestrictiv) poate 
fi consideratã când VS funcþioneazã la 
presiune sistemicã

IIb C

a=clasã de recomandare
b=nivel de evidenþã
AV=atrioventricular; VS=ventricul stâng; FEVD=fracþia de ejecþie a ventri-
culului drept; DSV=defect septal ventricular.

Recomandãri pentru urmãrire

Pacienþii cu transpoziþie de vase mari corectatã congeni-
tal necesitã urmãrire anualã pe toatã durata vieþii într-un 
centru specializat GUCH, în special datoritã tulburãrilor de 
conducere (BAV), ºi disfuncþiei ventriculului sistemic sau a 
valvei AV sistemice.

2.13 Pacienþii dupã operaþia Fontan

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia: investigaþia diagnosticã de primã 

linie, oferind informaþii despre funcþia ventricularã ºi 
valvularã. Pentru a imagina conexiunea Fontan, ETE 
sau altã modalitate imagisticã sunt în general nece-
sare.

Analize sanguine anuale: ar trebui sã includã 
hematologia, albumina sericã, funcþia hepaticã ºi re-
nalã. Dacã este suspectatã enteropatia prin pierdere 
de proteine (EPP), clearanceul 1- antitripsinei ar tre-
bui calculat.

RMC/CT: în special utile pentru evaluarea conexiu-
nii Fontan, venelor colaterale ºi pulmonare (ex. Obs-
truc þia venei pulmonare drepte de cãtre atriul drept 
mãrit) ºi fluxul pulmonar diferenþial.

Evaluarea hepaticã: prin ecografie (ºi CT) este im-
portantã (fibrozã, cirozã, cancer).

Cateterismul cardiac: ar trebui efectuat de rutinã 
în caz de edem inexplicabil, deteriorare clinicã, arit-
mie nou instalatã, cianozã sau hemoptizie. Oferã 
in    for    maþii despre funcþia ventricularã ºi valvularã, pa -
ra    metrii hemodinamici, inclusiv presiunea VD ºi obs -
truc  þia conexiunii Fontan sau conexiuni vasculare 
anor  male.

Tratament medicamentos

Anticoagulare: Staza sanguinã din atriul drept ºi tulburãrile 
de coagulare pot predispune la trombozã. Potenþialul 
pen tru embolism pulmonar subclinic, recurent, care sã 
ducã la o creºtere a presiunii VD, a condus la recomanda-
rea de anticoagulare pe toatã durata vieþii. Nu existã, cu 
toate acestea, vreo evidenþã a beneficiului ºi aplicarea 
di ferã între centre. Anticoagularea este cu certitudine in-
dicatã în prezenþa trombului atrial, aritmiilor atriale sau 
eve nimentelor tromboembolice.

Tratamentul antiaritmic: pierderea ritmului sinusal poate 
precipita declinul hemodinamic rapid ºi aritmiile susþinute 
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ar trebui considerate o urgenþã medicalã. Cardioversia 
elec tricã este tratamentul principal, deoarece tratamentul 
medical este frecvent ineficient. Amiodarona poate fi efi-
cientã în prevenirea recurenþelor, dar are multiple efecte 
adverse pe termen lung. Sotalolul poate fi o alternativã. 
Ar trebui sã existe un prag scãzut pentru ablaþia cu ra-
dio   frecvenþã, deºi acestea sunt aritmii dificil de tratat în la-
bo ratorul de cateterism. Pacemakerele atriale antitahicar-
dice pot ajuta. Dacã pacingul AV este necesar, va trebui 
o abordare epicardicã. Apariþia aritmiilor ar trebui sã grã-
beascã evaluarea hemodinamicã.

Terapia medicalã a enteropatiei cu pierdere de proteine 
(EPP): Terapia medicamentoasã ramâne o provocare ºi 
variate tratamente au fost propuse (dupã excluderea pro-
blemelor hemodinamice), inclusiv restricþia de sare, dieta 
hiperproteicã, diuretice, IECA (pot fi prost toleraþi), steroizi, 
infuzia de albuminã, heparinã subcutanat cronic, crearea 
unei fenestrãri (prin cateterism intervenþional) ºi eventual 
luarea în considerare a unui transplant.

Tratamentul chirurgical/intervenþional

Pacienþii cu ”Fontan nereuºitã” (cu o combinaþie de arit-
mie netratabilã, dilatare de atriu drept, agravarea regur-
gi  tãrii AV, deteriorarea funcþiei ventriculare ºi/sau tromb 
atrial) ar trebui luaþi în considerare pentru chirurgie. 
Trans  formarea unei conexiuni atrio-pulmonare într-o co-
nexiune totalã cavo-pulmonarã mai ”eficientã ca forþã”, 
împreu nã cu chirurgia aritmiei, a oferit rezultate prelimina-
rii bune în situaþia în care a fost efectuatã de persoane 
cu mare experienþã, dar este asociatã cu mortalitate în 
tim pul intervenþiei chirurgicale ºi morbiditate progresivã, 
fiind necesarã atât continuarea terapiei medicamentoase 
cât ºi implantare de cardiostimulator în majoritatea cazu-
rilor. Dacã este efectuatã târziu, conversia se poate sã nu 
aibã un rezultat bun ºi transplantul cardiac poate fi ne-
ce sar. Cu toate acestea, momentul cel mai bun pentru 
con versie rãmâne nesigur. Intervenþia prin cateterism 
poate fi necesarã pentru închiderea fenestrãrii în caz de 
obstrucþie vascularã sau conexiuni vasculare anormale.

Recomandãri pentru urmãrire

Pacienþii cu Fontan ar trebui urmãriþi într-un centru spe-
cializat GUCH, cel puþin anual, incluzând ecocardiografie, 
ECG, analize sanguine ºi teste de efort. Intervalul de efec-
tuare a RMC ºi ultrasonografiei hepatice (CT) trebuie decis 
pentru fiecare individ în parte. Evaluarea exhaustivã este 
obligatorie pentru pacienþii cu manifestãri de ”Fontan 
nereuºitã”, cu atenþie deosebitã pentru a exclude chiar ºi 
obstrucþiile minore ale fluxului cavopulmonar ºi întoarcerii 
venoase pulmonare, care pot avea impact hemodinamic 
major.

2.14 Conductul ventricul drept - arterã 
pulmonarã

Algoritm de diagnostic
Ecocardiografia Doppler: investigaþia diagnosticã 

de pri mã linie, oferind informaþii despre dimensi-
unea ºi func þia ambilor ventriculi, RP, RT ºi leziunile 
aso   ciate. Gra dienþii de-a lungul conductului pot fi di-
ficil de mã surat ºi nu sunt siguri. Presiunea VD obþi-
nu tã prin ve locitatea RT ar trebui folositã pentru a 
apre cia ste no za conductului.

RMC/CT: pot fi necesare pentru a vizualiza conduc-
tul (nivelul stenozei), AP ºi anatomia arterelor corona-
re, pentru aprecierea VD ºi a severitãþii RP. Înainte de 
re petarea sternotomiei, relaþia dintre conduct/VD ºi 
stra turile interne substernale trebuie evaluatã.

Cateterismul: întotdeauna necesar în caz de inter-
venþie.

Indicaþii de intervenþie la pacienþii 
cu conduct ventricul drept - artera 
pulmonarã

Clasãa Nivelb

Pacienþii simptomatici cu presiune sistolicã 
în VD >60 mmHg (velocitate RT >3,5 m/sec; 
poate fi mai micã în caz de debit scãzut) 
ºi/sau RP moderatã/severã ar trebui trataþi 
chirurgical

I C

Pacienþii asimptomatici cu OTEVD severã 
ºi/sau RP severã ar trebui luaþi în conside-
rare pentru intervenþie chirurgicalã când 
cel puþin unul din criteriile urmãtoare este 
prezent:
  Scãderea toleranþei la efort (TECP)
  Dilatare progresivã VD
  Disfuncþie sistolicã VS progresivã
  RT progresivã (cel puþin moderatã)
  Presiune sistolicã VD >80 mmHg 

(velocitate RT >4,3 m/sec)
  Aritmii susþinute atriale/ventriculare

IIa C

a = clasã de recomandare
b = nivel de evidenþã
TECP = test de efort cardiopulmonar; RP = regurgitare pulmonarã; VD = 
ven tricul drept; OTEVD = leziuni obstructive ale tractului de ejecþie VD; RT 
= regurgitare tricuspidianã

Recomandãri pentru urmãrire

Urmãrirea regulatã într-un centru specializat GUCH este 
recomandatã la cel puþin 12 luni. O atenþie specialã ar 
trebui acordatã toleranþei la efort (TECP), presiunii sistolice 
VD (gradientul la nivelul conductului), funcþiei VD, RT ºi 
aritmiilor.

2.15 Sindromul Eisenmenger ºi hipertensiu-
nea pulmonarã arterialã severã

Recomandãri pentru tratamentul 
hipertensiunii pulmonare arteriale 
în BCC

Clasãa Nivelb

Tratamentul HTAP în BCC ar trebui efectu-
at doar în centre specializate I C

La pacienþii cu sindrom Eisenmenger în 
clasa funcþionalã OMS III* ar trebui iniþiat 
tratament cu antagonistul receptorilor de 
endotelinã, bosentan

I B

La pacienþii cu sindrom Eisenmenger în 
clasa funcþionalã OMS III ar trebui luaþi în 
considerare alþi antagoniºti de receptori de 
endotelinã, inhibitori de 5 fosfodiesterazã 
ºi analogi de prostaglandine

IIa C

La pacienþii cu sindrom Eisenmenger în 
clasã funcþionalã OMS III poate fi luatã în 
considerare terapia combinatã

IIb C

Utilizarea de blocante ale canalelor de cal-
ciu ar trebui evitatã la pacienþii cu sindrom 
Eisenmenger

III C

a = clasã de recomandare
b = nivel de evidenþã
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*Deºi date recente susþin folosirea antagoniºtilor receptorilor de endo-
te linã cum e bosentanul în clasa funcþionalã OMS II la pacienþii cu HTP 
arterialã idiopaticã ºi HTP arterialã asociatã cu bolile de þesut conjunctiv, 
aceste date nu sunt existente în prezent pentru pacienþii cu sindrom Ei-
senmenger. Datoritã diferenþelor marcate în ceea ce priveºte evoluþia între 
aceste grupuri, rezultatele nu pot fi aplicate la pacienþii congenitali ºi studii 
suplimentare sunt necesare.
BCC = boalã cardiacã congenitalã; HTAP = hipertensiune pulmonarã arte-
rialã; OMS = Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

2.16 Managementul pacienþilor cianotici

Complicaþii tardive:
Simptome datorate hipervâscozitãþii: cefalee, 

ameþealã, obosealã, tinitus, vedere înceþoºatã, pa-
restezii ale degetelor ºi buzelor, dureri musculare ºi 
slãbiciune. Puþin probabile la un pacient cu repleþia 
depozitelor de fier ºi hematocrit <65%.

Hemoragii: sângerare dentarã, epistaxis, menora-
gie, hemoptizie (cel mai frecvent tip de sângerare 
majorã ºi manifestare clinicã a unei hemoragii intra-
pulmonare, nereflectând extensia sângerãrii paren-
chimatoase).

Tromboza: cauzatã de tulburãri ale coagulãrii, sta-
za sângelui în cavitãþile ºi vasele dilatate, aterosclero-
za ºi/sau disfuncþia endotelialã, prezenþa materialului 
trombogenic (ex. Conductele) ºi aritmiile.

Accidente vasculare cerebrale: pot fi cauzate de 
evenimente tromboembolice (embolii paradoxale), 
factori reologici (microcitozã), disfuncþie endotelialã, 
ºi factorii de risc ”tradiþionali” ai aterosclerozei. Severi-
tarea eritrocitozei secundare per se nu este un fac-
tor de risc; microcitoza cauzatã de deficitul de fier, 
da toratã flebotomiilor necorespunzãtoare, a fost cel 
mai puternic predictor independent al evenimente-
lor cerebrovasculare.

Embolii paradoxale: pot fi cauzate de aritmii su-
praventriculare sau de cãi sau catetere transvenoa-
se.

Deficit de fier: este frecvent cauzat de flebotomiile 
necorespunzãtoare.

Aritmii: supraventriculare ºi ventriculare.
Complicaþii infecþioase: endocarditã, abces cere-

bral, pneumonie.
Disfuncþie renalã: este obiºnuitã ºi se datoreazã 

anomaliilor funcþionale ºi structurale ale rinichilor.
Litiazã biliarã: se poate complica prin colecistitã/

litiazã de coledoc.
Complicaþii reumatologice: includ artrita gutoa-

sã, osteoartropatia hipertroficã, cifoscolioza.

Algoritm de diagnostic

Saturaþia în oxigen trebuie obþinutã prin pulsoximetrie 
dupã cel puþin 5 minute de repaus.

Capacitatea de efort ar trebui evaluatã în mod regulat 
preferabil printr-un test de mers de 6 minute.

Analizele de sânge ar trebui sã includã numãrãtoarea ce-
lulelor sanguine, volumul eritrocitar mediu (VEM), feritina 
sericã (fierul seric, transferina ºi saturaþia transferinei pot fi 
necesare pentru depistarea precoce a deficitului de fier), 
creatinina, acidul uric seric, profilul coagulãrii, peptidul 
natriuretic tip B (BNP) sau pro-BNP, acidul folic ºi vitamina 
B12 în prezenþa VEM crescut sau VEM normal ºi feritinã 
sericã scãzutã.

Precauþii în ceea ce priveºte datele de laborator
  Parametrii coagulãrii: volumul plasmatic este redus 
datoritã eritrocitozei secundare; cantitatea de citrat 
de sodiu trebuie ajustatã la valoarea hematocritului 
dacã acesta este >55%.

  Determinarea hematocritului prin numãrare electro-
nicã automatã a particulelor (în urma centrifugãrii 
pot rezulta valori fals crescute ale hematocritului). 

  Nivelul glicemiei poate fi redus (creºterea glicolizei in 
vitro rezultatã din creºterea numãrului de eritrocite).

Terapie medicamentoasã

Pentru tratamentul specific al HTAP vezi secþiunea 2.15 
(sindromul Eisenmenger ºi HTAP severã)

  Aritmiile: ritmul sinusal ar trebui menþinut oricând 
este posibil. Terapia medicamentoasã ar trebui ini-
þiatã cu atenþie ºi în general în spital. Liniile venoase 
ar trebui evitate.

  Flebotomia terapeuticã ar trebui efectuatã numai în 
prezenþa simptomelor hipervâscozitãþii moderate/
severe datorate eritrocitozei secundare (hematocrit 
>65%), în absenþa deshidratãrii ºi a deficitului de fier. 
Înlocuirea cu lichid izovolumic (750-1000ml de so-
luþie salinã izotonã la extragerea de 400-500 ml de 
sânge) ar trebui efectuatã.

  Transfuzia de sânge poate fi necesarã în prezenþa 
anemiei feriprive (hemoglobinã inadecvatã pentru 
saturaþia oxigenului)

  Suplimentarea cu fier ar trebui efectuatã în prezenþa 
deficitului de fier (VEM <80fL) ºi urmãritã cu atenþie 
(efect de rebound).

  Anticoagularea de rutinã/aspirinã: datele existente în 
prezent nu aratã niciun beneficiu pentru prevenþia 
evenimentelor tromboembolice la pacienþii ciano-
tici. Existã, însã, un risc crescut de sângerare.

  Indicaþii de anticoagulare: flutter/fibrilaþie atrialã (INR 
þintã 2-2,5; þintã mai ridicatã a INR în prezenþa unei 
valve mecanice).

  Hemoptizia: necesitã radiografie toracicã urmatã de 
CT toracic dacã existã vreun infiltrat. Bronhosco pia 
supune pacientul la risc ºi aduce rareori infor maþii uti-
le. Tratamentul include întreruperea aspi ri nei, a anti-
inflamatoarelor nesteroidiene ºi a anti coa gulantelor 
orale; tratamentul hipovolemiei ºi al anemiei; redu-
cerea activitãþii fizice ºi remiterea tu sei neproductive. 
Embolizarea selectivã a arterelor bron ºice poate fi 
necesarã în cazul hemoragiei intra pulmonare /he-
moptiziei refractare.

  Hiperuricemia: nu existã nicio indicaþie de tratare a 
hiperuricemiei asimptomatice.

Artrita gutoasã acutã se trateazã cu colchicinã oral sau in-
travenos, probenecid ºi medicamente antiinflamatorii, cu 
atenþie la riscul de insuficieþã renalã ºi sângerare. Agenþii 
uricozurici (ex. probenecid) sau uricostatici (ex. allopuri-
nol) previn recurenþele.

Recomandãri pentru urmãrire

Toþi pacienþii cianotici necesitã urmãrire pe toatã durata 
vieþii cu reevaluare la 6-12 luni într-un centru specializat 
GUCH, în strânsã colaborare cu medicul de familie.
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Strategii de reducere a riscului la
pacienþii cu BCC cianogene

Mãsurile profilactice sunt elementul principal al îngri-
jirii pentru evitarea complicaþiilor. Urmãtoarele expu-
neri/activitãþi ar trebui evitate:

  Sarcina 

  Deficitul de fier ºi anemia (fãrã flebotomii de rutinã, 
neadecvate pentru a menþine o valoare stabilitã a 
hemoglobinei)

  Deshidratarea

  Bolile infecþioase: vaccinare antigripalã anualã, pneumovax 
(la fiecare 5 ani)

  Fumatul de þigarete, consumul de droguri, inclusiv alcoolul

  Sondele transvenoase de cardiostimulare/ DCI

  Efortul excesiv

  Expunerea acutã la cãldurã (saunã, baie caldã/duº)

Alte strategii de reducere a riscului includ:

  Utilizarea unui filtru de aer în cãile intravenoase pentru a 
preveni embolia gazoasã

  Consultarea unui cardiolog specializat pentru adulþii 
cu boli cardiace congenitale înainte de administrarea 
oricãrui agent ºi efectuarea oricãrei proceduri chirurgicale/
intervenþionale.

  Terapie promptã a infecþiilor cãilor respiratorii superioare

  Utilizarea atentã sau evitarea agenþilor care afecteazã 
funcþia renalã

  Sfat cu privire la contracepþie

DCI=cardiodefibrilator implantabil

Traducere coordonatã de Dr. Ioana Ghiorghiu, efectuatã de Dr. Ioana Bejan, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlina 
Diaconu, Dr. Luiza Lupaºcu, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Anamaria Avram.
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Introducere 
Majoritatea cardiologilor care îngrijesc adulþi au foarte
puþinã experienþã sau chiar deloc în ceea ce priveºte elec-
tro cardiograma (ECG) neonatalã. Pânã acum, acest as-
pect nu a avut implicaþii practice deoarece se întâmplã 
foarte rar sã li se cearã sã examineze o electrocardiogramã 
neo natalã. Totuºi, este posibil ca aceastã situaþie sã se 
schim be, deoarece unele þãri europene au început sã se 
gân deascã la posibilitatea de a introduce în Serviciilor Na-
þio nale de Sãnãtate efectuarea unei ECG în prima lunã de 
viaþã a nou-nãscuþilor, ca parte a programului de scree-
ning cardiovascular. 

Principalul obiectiv al acestui raport este de a le prezenta 
cardiologilor pentru adulþi un document menit sã le ofere 
niºte linii directoare referitoare la interpretarea electrocar-
diogramei neonatale, concentrându-se asupra celor mai 
relevante anormalitãþi clinice ºi pe opþiunile de manage-
ment ºi îndrumare a pacienþilor ulterior. Documentul îºi 
propune de asemenea sã le ofere medicilor pediatri ºi 
spe cialiºtilor în neonatologie informaþii actualizate cu rele-
vanþa clinicã, ce pot fi identificate cu ajutorul unei electro-
cardiograme neonatale. 

Electrocardiograma normalã la
nou-nãscut 
Pe electrocardiograma normalã se petrec schimbãri de 
la naºtere pânã la vârsta de adult, cu preponderenþã în 

pri mul an de viaþã, majoritatea valorilor pentru adulþi fi-
ind anormale la nou-nãscut. De asemenea, multe valori 
ºi as pecte normale pentru nou-nãscuþi pot fi anormale 
la adul þi. Intervalele ar trebui mãsurate manual, cãci sis-
temele com  puterizate sunt adesea lipsite de exactitate în 
cazul nou-nãscuþilor. Intervalele la copii cresc odatã cu 
vârsta, ajun gând la valorile normale pentru adulþi la 7-8 
ani. Valo rile sunt prezentate în Tabelul 1. 

Frecvenþa cardiacã 

Nou-nãscuþii normali au o frecvenþã de 150-230 bãtãi pe 
minut (bpm), îndeosebi dacã plâng sau sunt agitaþi. 

Unda P

Unda P este în general mai înaltã în derivaþia II ºi aVF ºi mai 
rotunjitã în alte derivaþii. În derivaþia V1 poate fi difazicã. 

Complexul QRS 

Axa normalã este între 55° ºi 200° la naºtere, însã, dupã 
o lunã, limita superioarã a normalului scade pânã la 160° 
sau chiar mai puþin. Morfologia QRS la nou-nãscut poate 
avea mai multe incizuri decât la copiii cu vârste mai mari 
sau adulþi. În mod normal, existã o undã Q în V5-V6. Du-
rata undei Q > 30 ms este anormalã. O undã r secundarã 
(r’ sau R’) în precordialele drepte este frecventã la nou-
nãscuþii normali. 
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Electrocardiograma neonatalã*
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Tabelul 1. Standarde ECG neonatale normale +

+ Dupã Davignon A, Rautaharju P, Boisselle E, Soumis F, Megelas  M, Choquette A. Standarde ECG normale pentru nou-nãscuþi ºi copii. Pediatr Cardiol 
1979; 1: 123–52.
# percentilul 2–98  (medie)
* percentilul 2–98 (1 mm=100 μV)
 percentilul 98 (1 mm=100 μV)



Secþiunea X: Bolile cardiace congenitale

333

Intervalul QT 

Intervalul QT este intervalul dintre începutul complexului 
QRS ºi sfârºitul undei T ºi trebuie mãsurat în derivaþia II, 
V5 ºi V6, utilizându-se cea mai mare valoare. Principala 
dificultate constã în identificarea corectã a punctului în 
care panta descendentã al undei T se intersecteazã cu 
linia izoelectricã. Datoritã ritmului cardiac rapid la nou-
nãscuþi, unda P se poate suprapune peste unda T, îndeo-
sebi atunci când intervalul QT este prelungit. În acest caz, 
sfârºitul undei T trebuie identificat prin desenarea unei 
tangente pe panta descendentã a undei T ºi intersecta-
rea acesteia cu linia izoelectricã. Durata intervalului QT se 
schimbã de obicei odatã cu frecvenþa ºi este de obicei 
corectatã(QTc) cu ajutorul formulei Bazett. Corectarea 
intervalului QT presupune un ritm cardiac sinusal stabil, 
fãrã schimbãri bruºte în intervalul RR. QTc este egal cu 
intervalul QT în secunde împãrþit la rãdãcina pãtratã a in-
tervalului RR precedent în secunde. Pentru a evita calcule 
care necesitã foarte mult timp, s-a elaborat o diagramã 
simplã (Anexa 1) în care valoarea QTc este obþinutã uºor 
prin stabilirea unei corespondenþe între QT ºi intervalul RR 
în milimetri (viteza de derulare a hârtiei de 25mm/sec). 
Când ritmul cardiac este prea lent sau prea rapid, este 
posibil ca formula Bazett sã nu fie exactã, însã rãmâne for-
mula standard utilizatã în scopuri clinice. Valoarea medie 
a QTc în cea de-a patra zi de viaþã este 400 ± 20 ms, ºi, 
spre deosebire de situaþia întâlnitã la adulþi, nu existã nici 
o diferenþã în funcþie de sex. Prin urmare, limita superioarã 
a normalului pentru QTc (2 deviaþii standard peste medie, 
care corespunde percentilei 97,5) este de 440 ms. Prin 
definiþie, se aºteaptã ca 2,5% din nou-nãscuþii normali sã 
aibã un QTc mai mare decât 440ms. La copiii sãnãtoºi 
existã o prelungire a QTc-ului pânã în cea de-a doua lunã 
de viaþã (medie de 410ms), urmatã de un declin progre-
siv, astfel încât pânã în cea de-a ºasea lunã QTc revine la 
valorile înregistrate în prima sãptãmânã. În ciuda aparen-
tei simplitãþi, mãsurarea intervalului QT este încãrcatã de 
erori. Ar trebui sã se încerce o mãsurare cu sensibilitãþi 
10 ms (1/4 din 1 mm), deºi recunoaºtem cã este posibil 
ca aceastã valoare sã se gaseasca în intervalul erorii de 
mãsurare. 

Segmentul ST ºi unda T

Pentru nou-nãscuþi ºi sugari, este mai bine sã luãm drept 
linie izoelectricã segmentul TP în locul segmentului PQ. 
Dupã o sãptãmânã de viaþã, unda T este negativã în V1 
ºi pozitivã în V5-V6. 

Electrocardiogramã anormalã la nou-
nãscuþi 

Frecvenþa cardiacã 

Aritmia sinusalã 

Trebuie sã se facã distincþia dintre aritmia sinusalã ºi feno-
menul de wandering pacemaker, care se manifestã prin 
schimbarea gradualã a axei ºi morfologiei undei P, datoritã 
modificãrii poziþiei pacemaker-ului de la nodul sinusal la 
atriu ºi la joncþiunea atrioventricularã. Deºi fenomenul de 
wandering pacemaker poate însoþi alte tipuri de bradiarit-
mie, acesta nu are nici o semnificaþie patologicã. 

Management

Nu sunt necesare nici un fel de investigaþii cu excepþia 
cazului în care coexistã bradicardie semnificativã. 

Tahicardia sinusalã 

Tahicardia sinusalã reprezintã un ritm cardiac sinusal pes-
te limita normalã (166 bpm în prima sãptãmânã ºi 179 
bpm la vârsta de o lunã), putand fi cauzatã de febra, 
infecþie severã, anemie, durere, deshidratare (hipovole-
mie), hipertiroidism, miocarditã, agoniºti beta-adrenergici 
sau teofilinã. 

Management 

Evaluarea trebuie efectuatã în funcþie de cauza subiacentã. 
Spre exemplu, trebuie efectuat examenul ecocardiografic, 
dacã existã suspiciunea de miocarditã. Tratamentul acut 
þintit al cauzei subiacente trebuie întotdeauna luat în con-
siderare. Persistenþa unui ritm rapid trebuie investigatã 
suplimentar. 

Bradicardia sinusalã 

Bradicardia sinusalã reprezintã un ritm cardiac sinusal cu 
frecvenþã cardiacã sub limita normalã (91 bpm în prima 
sãptãmânã ºi 121 bpm la vârsta de o lunã), putând fi 
cauzatã de anomalii ale sistemului nervos central, hipo-
termie, hipopituitarism, presiune intracranianã crescutã, 
me ningitã, medicamente transmise de la mamã la copil 
în cursul sarcinii, icter obstructiv, febrã tifoidã. Hipotiroidis-
mul este o altã cauzã de bradicardie ºi este adesea asociat 
cu aºa-numitul ”semn moschee”, o undã T simetricã, în 
formã de dom, cu absenþa segmentului ST. 

Bradicardia sinusalã tranzitorie a fost observatã la nou-
nãscuþi în cazul mamelor cu anti-Ro/SSA pozitivi. Un 
ritm cardiac mai scãzut decât cel normal a fost descris la 
pacienþii cu sindrom de QT Lung (LQTS), uneori putând fi 
primul semn al bolii în perioada fetalã. 
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Management 

O monitorizare Holter ECG/24 ore poate fi utilã pentru o 
evaluare suplimentarã, când ritmul cardiac sub 80-90 este 
prezent pe ECG de suprafaþã la sugari .Trebuie deaseme-
nea realizatã o evaluare pentru identificarea afecþiunilor 
subiacente.

Alte forme de bradicardie 

Pauzele sinusale la nou-nãscuþi pot dura între 800 ºi 1000 
ms. Pauzele >2 s sunt anormale ºi pot fi urmate de bãtãi 
de scãpare atriale sau joncþionale. Chiar ºi un nou-nãscut 
sãnãtos poate prezenta perioade de ritm joncþional, adicã 
o secvenþã de complexe QRS înguste neprecedate de 
unde P. Copiii cu tonus vagal ridicat pot avea bradicar-
die sinusalã, sau pauze sinusale semnificative cu durata 
de câteva secunde în timpul hrãnirii, somnului, defecaþiei. 
Evenimentele aparent ameninþãtoare de viaþã (EAAV), 
descrise ca pierderea stãrii de conºtienþã, paloare ºi hi-
potonie, au fost corelate cu hiperactivitatea vagalã, ce se 
poate manifesta sub forma unor pauze sinusale sau bra-
dicardie semnificativã. EAAV poate fi asociat cu episoa-
de de apnee sau reflux gastroesofagian, ce pot precede 
bradicardia severã. Nou-nãscuþii cu LQTS pot prezenta de 
asemenea pauze sinusale. 

Management 

O monitorizare Holter timp de 24 ore poate fi utilã pentru 
evaluarea unei bradicardii semnificative. Pauzele lungi, 
asociate cu tonus vagal excesiv pot fi eliminate prin utiliza-
rea atropinei ºi nu necesitã decât foarte rar utilizarea unui 
pacemaker. Trebuie deasemenea efectuat ºi tratamentul 
afecþiunilor subiacente coexistente. 

Unda P 

Undele P anormale pot fi identificate la copiii cu dilatare 
atrialã sau la cei cu origine non-sinusalã a undei P. Dila-
tarea ºi/sau hipertrofia atriului drept produc o creºtere a 
amplitudinii undei P, cu duratã normalã, ce poate fi vãzutã 
cel mai bine în derivaþia II. Dilatarea ºi/sau hipertrofia atria-
lã stângâ determinã creºterea amplitudinii (>0,1 mV) ºi 
du ratei (>40 ms) porþiunii terminale, negative a undei P, 
în derivaþia V1. Deasemenea, pot coexista depresiuni exa-
gerate ale undei P în derivaþia II, acesta neconstituind un 
semn specific. 

Management 

Examenul ecocardiografic trebuie efectuat în context
clinic.

Conducerea atrioventricularã 

Blocul atrioventricular complet (gradul 3) 

La aproximativ 1 din 15 000 – 20 000 naºteri normale, se 
naºte un copil cu bloc AV izolat. Majoritatea sunt atribuite 

prezenþei anticorpilor materni anti Ro/SSA ºi LA-SSB. Între 
2% ºi 5% femei cu anticorpi identificaþi vor avea un prim 
copil cu bloc AV. Rata de mortalitate la pacienþii cu bloc 
AV neonatal este foarte ridicatã, îndeosebi în primele trei 
luni. Blocul AV complet dobândit este rar la nou-nãscuþi. 
Este cauzat în special de infecþii (miocardite virale, HIV) 
sau poate fi asociat unor tumori.

Blocul atrioventricular de gradul 1 ºi 2 

Nou-nãscuþii pot prezenta bloc atrioventricular de gradul 
1 sau 2, ce avanseazã în cazuri rare pânã la bloc atrio-
ventricular complet. Nou-nãscuþii cu LQTS pot prezen-
ta un aspect de bloc AV 2:1 deoarece au un ritm atrial 
rapid, unda P fiind inglobata în unda T, care este foarte 
prelungitã. În ciuda dozelor ridicate de betablocante ºi 
stimulãrii, existã o ratã de mortalitate semnificativã. Blocul 
cardiac asociat cu un interval QT prelungit poate fi provo-
cat de cisaprid, diphemanil sau doxapram. 

Management 

Trebuie investigatã prezenþa unor afecþiuni autoimune ºi 
dozate titrurile plasmatice de anticorpi materni (antiRo/SSA 
ºi antiLa/SSB). În absenþa anticorpilor materni, atât pãrinþii 
cât ºi fraþii/surorile trebuie sã facã o electrocardiogramã 
(studierea anormalitãþilor intraventriculare). Nou-nãscuþii 
cu bloc atrioventricular de gradul 1 trebuie monitorizaþi 
prin efectuarea unor electrocardiograme suplimentare în 
primele luni de dupã naºtere. Nou-nãscuþii ºi sugarii cu 
bloc AV de gradul 2 sau 3 trebuie sã facã investigaþii car-
diologice complete, inclusiv o ecocardiogramã. Singurul 
tratament eficient pentru blocul AV congenital complet 
la nou-nãscuþi cu simptome sau cu un ritm ventricular 
scãzut este stimularea artificialã permanentã. 

Conducerea intraventricularã 

Blocul de ramurã dreaptã (BRD) congenital complet izolat 
ºi blocul de ramurã stângã (BRS) sunt foarte rare la nou-
nãscuþi. Electrocardiograma clasicã efectuatã la pacienþii 
cu boalã Ebstein a valvei tricuspide evidenþiazã un interval 
PR scurt ºi BRD cu complex larg. Blocul fascicular anterior 
stâng este descoperit în asociere cu defectele canalului 
atrioventricular ºi cu atrezia de tricuspidã. În cazul car-
diomiopatiilor severe, întreruperea fasciculului stâng se 
asociazã cu un pronostic nefavorabil. Blocul de ramurã 
ereditar este o afecþiune geneticã autosomal dominantã, 
ce induce BRD, deviaþia axei QRS la stânga sau la dreapta 
sau bloc AV. 

Anomalii nespecifice de conducere 
intraventricularã 

Sunt foarte rare la nou-nãscuþii ºi la sugarii cu inimi norma-
le ºi pot fi provocate de miocarditã sau de endocarditã.
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Management

Nou-nãscuþii ºi sugarii cu anomalii de conducere intra-
ventricularã au nevoie de o investigare cardiolo gicã com-
pletã. Trebuie evaluate posibilele cauze. Atât pãrinþii cât ºi 
fraþii/surorile trebuie sã efectueze o electro cardio gramã. 

Sindromul Wolff-Parkinson-White (WPW) 

La nou-nãscuþi ºi la sugari preexcitaþia poate fi subtilã ºi 
poate fi depistatã doar în derivaþiile precordiale de mijloc, 
fiind adesea intermitentã. Prevalenþa sindromului WPW 
este ridicatã în prezenþa a douã din cele patru caracteris-
tici de mai jos:

  Interval PR = 100 ms; 

  Duratã QRS = 80 ms; 

  Absenþa undei Q în V6;

  Deviaþie axialã stângã. 

Intervalele PR scurte apar de asemenea în cazul manosi-
dezei, bolii Fabry sau a bolii Pompe. Un interval PR scurt la 
normal poate fi cauzatã de un pacemaker atrial drept situ-
at inferior, cu o undã P negativã în aVF ºi o undã pozitivã 
sau izolectricã în derivaþia I. Prevalenþa sindromului WPW 
la copii este de 0,15%-3%, cu o incidenþã de 4 la 100 000 
persoane pe an. La copiii cu afecþiuni congenitale structu-
rale (anomalia Ebstein a valvei tricuspide, transpoziþia de 
vase mari, cardiomiopatia hipertroficã ºi tumori cardiace), 
prevalenþa este de 0,330-5%. Incidenþa morþii subite în ca-
zul sindromului de preexcitaþie în timpul copilãriei este de 
0,5%, iar stopul cardiac poate fi primul simptom. 

Management 

Afecþiunile cardiace congenitale sunt mai frecvente la 
nou-nãscuþii ºi sugarii cu sindrom WPW, pre vale n þa fi-
ind de 45% la copiii cu un aspect ECG ce corespun de 
unei cãi accesorii situatã în partea dreaptã. Astfel, este re-
comandatã o ecocardiografie bidimensionalã com ple  tã. 
Evaluarea proprietãþilor de conductibilitate ale cãi lor acce-
sorii, de exemplu, a perioadei refractare efective ante  ro-
gra de ºi a celui mai scurt interval RR în cazul sindro mului 
WPW, cu ajutorul stimulãrii transesofagiene pro gra mate, 
poate fi utilã pentru clasificarea riscurilor ºi stabi lirea trata-
men tului pentru pacienþii selectaþi. 

Axa ºi amplitudinea QRS 

La nou-nãscuþii normali este prezentã o relativã deviaþie 
axialã dreaptã. Deviaþia axialã stângã este întâlnitã în cazul 
defectului septal atrioventricular sau ventricular, atreziei 
tricuspide ºi sindromul WPW, însã poate apãrea ocazio-
nal ºi la sugarii normali. 

Hipertrofia ventricularã dreaptã 

Poate fi suspectatã daca ECG evidenþiazã un complex 
QR în V1, o undã T pozitivã în V1 (lucru normal în prima 

sãptã mânã de viaþã), amplitudine mãritã a undei R în V1, 
ºi ampli tudine mãritã a undei S în V6 (conform criteriilor 
Davignon). Sensi bilitatea ºi specificitatea nu au fost testa-
te la nou-nãs cuþi. Modelul QR apare de obicei în cazul 
unor leziuni con genitale de supraîncãrcare de presiune, 
iar modelul rSR’ în afecþiuni cu supraîncãrcare secundarã 
de volum. 

Hipertrofia ventricularã stângã 

Semnele ECG la copii (ce nu au fost testate în mod special 
pentru nou-nãscuþi) sunt anormaliile undei T în V5 ºi V6, 
amplitudinea mare a undei S în V1 (criteriile Davignon) 
ºi o combinaþie a acestor douã ultime variabile. Leziunile 
datorate ºuntului stânga-dreapta pot duce la hipertrofia 
ventriculului stâng, însã acest lucru se poate întâmpla în 
asociere cu hipertrofia ventricularã dreaptã ºi manifestatã 
sub forma hipertrofiei biventriculare. 

Voltaj QRS scãzut 

În derivaþiile membrelor, amplitudinea totalã a R+S în fie-
care derivaþie de 0,5 mV poate indica prezenþa miocar-
ditei sau a cardiomiopatiei. 

Management 

Trebuie analizate cauzele ce au stat la baza apariþiei bolii. 
Ecocardiograma trebuie efectuatã în context clinic. 

Repolarizarea ventricularã 

Prelungirea intervalului QT 

Mãsurarea intervalului QT trebuie efectuatã manual. 
Durata QT se poate schimba odatã cu trecerea timpu-
lui ºi este recomandat sã se repete electrocardiograma 
la acei sugari la care s-a identificat un QTc prelungit cu 
oca zia efectuãrii primei electrocardiograme. Deºi existã ºi 
excep þii, cu cât este mai prelungit intervalul QTc, cu atât 
este mai mare probabilitatea ca acesta sã aibã o semni-
ficaþie clinicã. Un QTc aproape de 500 ms implicã o anor-
malitate evidentã, chiar dacã luãm în considerare poten-
þialele erori de mãsurare. 

Prelungirea QT poate fi cauzatã de hipocalcemie, cu o 
alungire distinctã a segmentului ST, de hipopotasemie ºi 
hipomagnezemie, cu o scãdere a amplitudinii undei T ºi 
o creºtere a amplitudinii undei U, anomalii ale sistemului 
nervos central, în care apare inversiunea undei T, antibi-
otice macrolide (spiramicinã, eritromicinã, claritromicinã), 
trimetoprim, cisaprid. Nou-nãscuþii cu mame pozitive pen-
tru anticorpii anti-Ro/SSA pot înregistra prelungirea tem-
po rarã a intervalului QT în primele ºase luni de viaþã. 

În cele din urmã, unii nou-nãscuþi cu interval QT prelungit 
pot fi afectaþi de Sindromul de QT Lung (LQTS), a cãrui 
pre va lenþã pare sã se apropie de 1/3000-1/5000 ºi se 
carac terizeazã prin apariþia unor episoade sincopale da-
torate tahi cardiei ventriculare de tip torsada vârfurilor ºi 
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printr-un risc ridicat de moarte cardiacã subitã la pacienþii 
netrataþi. De reþinut cã la 12% dintre pacienþii cu sindro-
mul QT lung, moartea subitã este prima manifestare a 
bolii, la 4% dintre ei, decesul survenind în primul an de 
viaþã. Aceastã constatare justificã singurã instituirea trata-
mentului celor diagnosticaþi cu aceastã afecþiune, chiar 
dacã nu prezintã nici un fel de simptome. Sindromul QT 
lung este o boalã geneticã datoratã mutaþiilor mai multor 
gene care codificã canale pentru curenþi ionici (de pota-
siu ºi sodiu) implicaþi în controlul repolarizãrii ventriculare. 
În majoritatea cazurilor, mai mulþi membri ai aceleiaºi fa-
milii sunt purtãtori ai genei. Sindromul QT lung prezintã 
o penetranþã scãzutã, ceea ce înseamnã cã purtãtorii ge-
nei ar putea sã nu prezinte fenotipul clinic ºi sã prezinte 
un interval QT normal. Astfel, dacã pãrinþii prezintã QT 
normal, acest lucru nu înseamnã cã sindromul QT lung 
nu poate exista în familie. În plus, aproximativ 30% dintre 
cazuri se datoreazã mutaþiilor ”de novo” în care pãrinþii nu 
sunt afectaþi ºi nici nu existã alte cazuri în familie. Mutaþiile 
”de novo” din cadrul sindromului QT lung au fost sem-
nalate la victimele stopului cardiac ºi ale morþii subite 
diagnosticaþi cu Sindromul Morþii Subite la Sugar. Beta 
blo cantele reprezintã prima alegere terapeuticã în LQTS, 
iar dacã beta blocantele nu reuºesc sã împiedice apariþia 
eve ni mentelor cardiace noi, trebuie luate în considerare ºi 
alte alternative, precum tratamentul medicamentos supli-
mentar, denervarea simpaticã stângã, implantarea de 
pacemaker sau defi bri lator implantabil (ICD), cu atenþie 
sporitã în privinþa greu  tãþii corporale.

Management

Probabilitatea de a avea sindromul de QT lung creºte 
odatã cu creº terea QTc; totuºi, cum un procent scãzut 
de pacien þi cu sindrom QT lung prezintã QTc < 440 ms, 
corelaþia dintre prelungirea QT ºi prezenþa sindromului 
nu este absolutã. De aceea, discuþia care urmeazã este 
prezentatã sub forma unor indicaþii bazate pe experienþã 
ºi cunoºtinþe actuale, fiind posibile actualizãri frecvente. 
Dat fiind potenþialul mortal al bolii, odatã ce diagnosticul 
de sindrom QT lung devine probabil, se recomandã tri-

miterea acestor copii la un specialist cât mai repede cu 
putinþã.

  Prima ECG: QTc mai mare de 440 ms, limita superioarã 
a normalului

Trebuie excluse alte cauze dobândite de prelungire 
a intervalului QT ºi trebuie realizatã o istorie medicalã 
detaliatã a familiei pentru a depista posibilele cazuri de 
sindrom QT lung în familie, semnalate de eventuale ca-
zuri de morþi subite la o vârstã mica, lipotimii, sincope 
ºi crize de epilepsie. ECG trebuie repetatã dupã câteva 
zile, pentru a confirma anormalitãþile descoperite. Ges-
tionarea ulterioarã a afecþiunii depinde de: 1) prezenþa 
sau absenþa unor cazuri sugestive pentru LQTS în istori-
cul familial ºi 2) gradul de prelungire a intervalului QT. O 
importanþã deosebitã o are prezenþa aritmiilor ventricula-
re complexe. Urmãtoarele trepte de abordare sunt nece-
sare pentru sugarii cu sau fãrã cazuri de sindrom QT lung 
în familie. Dacã anamneza familialã este pozitivã, atunci a) 
pentru cã sindromul QT lung este o afecþiune autosomal 
dominantã ºi b) sugarul prezintã o probabilitate de 50% 
sã fie afectat, sunt necesare proceduri complete de dia-
gnostic, la fel ca la toþi pacienþii cu cazuri de sindrom QT 
lung în familie (Figura 1).

  A doua ECG este normalã.

Dacã primul QTc a fost < 470 ms, renunþaþi la caz. Dacã 
primul QTc a fost  470 ms, programaþi o a treia ECG la 
interval de 1-2 luni, pentru a vã asigura cã nu este nici o 
problemã.

  A doua ECG prezintã un QTc între 440 ºi 470 ms.

În aceste cazuri cu prelungire persistentã a QT, la limitã 
însã trebuie verificaþi electroliþii, inclusiv calciul ºi magne-
ziul. Trebuie evaluate eventuale manifestãri de boalã 
auto imu nã ºi titrul plasmatic al anticorpilor materni (anti 
Ro/SSA ºi antiLa/SSB). Morfologia undei T se poate dovedi 

Figura 1. Managementul QT prelungit

Electroliþii, ecocardiografia ºi ecografia intracranianã sunt recomandate în context clinic. În cazul istoricului familial pozitiv ºi QTc >440 ms tratamentul este 
indicat. În caz de istoric familial pozitiv pentru LQTS; * Vezi de asemenea textul.
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utilã; de pildã, prezenþa incizurilor pe unda T din deri va-
þiile precordiale sugereazã de asemenea prezenþa sindro-
mului QT lung. În plus, se poate întâlni ºi o uºoarã bradi-
car die în cazul sindromul QT lung. Trebuie efectuate ECG 
pãrinþilor ºi fraþilor nou-nãscutului. Dacã nu existã cazuri 
de sindrom QT lung în familie, simptome sau aritmii, tre-
buie realizatã o monitorizare Holter timp de 24h, pentru a 
depista alternanþa de undã T, aritmii ventriculare comple-
xe sau prelungirea marcatã a QTc. ECG trebuie repetatã 
periodic în primul an de viaþã. În prezent nu se reco mandã 
nici un tratament. În cazul prezenþei de cazuri în familie, 
probabilitatea sindromului QT lung creºte, de aceea ar tre-
buie efectuate investigaþii suplimentare de diagnos ticare 
(monitorizarea Holter/ 24h, ecocardiogramã ºi screening-
ul genetic) ºi trebuie luatã în considerare inclusiv varianta 
începerii unui tratament.

  A doua ECG prezintã un QTc  470 ºi < 500 ms. 

Trebuie efectuate toate investigaþiile de diagnosticare de 
mai sus ºi trebuie programatã o a treia ECG în termen 
de o lunã. Dacã existã cazuri în familie, trebuie început 
tratamentul. Chiar ºi în lipsa unei istorii de boalã în familie 
trebuie avutã în vedere iniþierea tratamentului. Chiar ºi la 
sugarii cu un QTc foarte prelungit în prima lunã de viaþã, 
ECG se poate normaliza. Dacã ECG ulterioare ºi celelalte 
investigaþii de diagnosticare nu confirmã prezenþa sindro-
mului QT lung, este logicã reducerea progresivã a trata-
mentului ºi reluarea evaluãrii periodice. 

  A doua ECG prezintã un QTc  500 ms.

Sugarii cu QTc  500 ms prezintã o probabilitate foarte 
mare de sindrom QT lung simptomatic. Trebuie efectu-
ate toate investigaþiile de diagnosticare de mai sus, iar 
pacienþii trebuie supuºi tratamentului.

Cel mai mare risc

Prezenþa unui QTc apropiat de 600 ms, alternanþã de 
undã T, blocul AV 2:1 secundar unei prelungiri majore a 
QT, sau pierderea auzului identificã sugarii cu risc extrem 
de înalt.

Supradenivelarea de segment ST

Supradenivelarea de segment ST poate fi cauzatã de 
pericarditã (cea mai frecventa cauza), hiperkaliemie, he-
moragie intracranianã, pneumotorax ºi leziuni pneumo-
pericardiace, leziuni subepicardiace datorate anomaliilor 
arterei coronariene stângi sau bolii Kawasaki cu afectare 
cardiacã. Supradenivelarea de segment ST ºi aspect de BRD 
în derivaþiile precordiale drepte (V1 ºi V2) este specificã 
sindromului Brugada, o tulburare geneticã asociatã cu 
o incidenþã ridicatã de cazuri de moarte cardiacã subitã 
secundar episoadelor de fibrilaþie ventriculara, în absenþa 
anomaliilor structurale cardiace. Supradenivelarea de 
segment ST este de regulã descendentã ºi este urmatã de 
o undã T negativã spre deosebire de sindromul de repo-
larizare precoce, când supradenivelarea de segment ST 

prezenta o concavitate ascendentã, limitatã la derivaþiile 
precordiale mijlocii ºi fiind asociatã cu o undã T pozitivã. 
Diagnosticarea sindromului Brugada este îngreunatã de 
natura intermitentã a anomaliilor ECG, pânã la 40% din-
tre cazuri prezentand ECG tranzitor normal. S-au depistat 
cazuri rare de sindrom Brugada la sugari.

Management

Când cauza ce provoacã simptomele a fost depistatã, 
trebuie tratatã. Dacã se suspecteazã sindromul Brugada, 
trebuie realizatã istoria medicalã detaliatã a familiei, trebu-
ie efectuatã o monitorizare de 24h cu aparat Holter, iar 
pacientul trebuie trimis la specialist.

Aritmii atriale ºi ventriculare

Aritmii atriale/joncþionale

Bãtãi atriale premature

Bãtãile atriale premature (ESA) (extrasistole atriale) au de 
regulã o morfologie ºi vector mediu diferite de undele P 
sinusale. Este relativ frecvent întâlnit pe acelaºi traseu o 
ESA condusã normal, aberant sau blocatã.

Management

La pacienþii cu ESA frecvente, se poate efectua o ECG 
de control la o lunã. Perioadele relativ lungi de bigemi-
nism atrial blocat pot simula bradicardia sinusalã. Aceastã 
distincþie este importantã pentru cã bigeminismul atrial 
blocat este cel mai adesea benign, în timp ce bradicardia 
sinusalã severã poate fi asociatã unor afecþiuni sistemice.

Tahicardia supraventricularã

Tahicardia supraventricularã (TSV) prezintã un interval R-R 
extrem de regulat dupã primele 10-20 de bãtãi, cel mai 
adesea la o frecvenþã de 260-300 bpm. TSV cu aberanta 
de conducere sunt extrem de rare la sugari, implicând 
diagnosticul diferenþial cu tahicardia ventricularã (TV) cu 
un complex QRS diferit de cel sinusal (Tabelul 2).

Management

Este importantã documentarea TSV printr-o ECG cu 12 
derivaþii înainte de a încerca conversia, cu excepþia cazu-
lui în care sugarul se aflã într-o stare criticã. Dupã resta-
bilirea ritmului sinusal, trebuie cãutat aspectul de WPW 
pe o ECG cu 12 derivaþii. În general se recomandã tra-
tament pentru a preveni alte episoade de TSV la sugari. 
Se recomandã o ecocardiogramã pentru a determina 
funcþia ventricularã sau prezenþa unei boli cardiace con-
genitale.
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Tabelul 2. Diferenþierea tahiaritmiilor la sugari

Tahicardie sinusalã Tahicardie supra-
ventricularã (TSV) Flutter atrial Tahicardie ventricularã

(TV)

Anamneza Septicemie, febrã, hipo-
volemie etc. De obicei normalã Majoritatea au un 

cord normal Mulþi cu anomalii cardiace 

Frecvenþa Aproape întotdeauna
 < 230 bpm

Cel mai adesea 
260 – 300 bpm

Atrial 300-500 bpm 
Conducere ventricularã 
de 1:1 pânã la 4:1

200 – 500 bpm

Variaþia 
intervalului 
R-R

În câteva secunde poa-
te creºte sau scãdea

Dupã primele 
10-20 bãtãi 
extrem de regulatã

Poate prezenta bloc 
variabil (1:1, 2:1,3:1)
cu frecvenþe ventriculare 
diferite

O uºoarã variaþie 
de-a lungul mai multor 
bãtãi

Axa undei P

Asemãnãtor ritmului 
sinusal, aproape în-
totdeauna undele P 
vizibile

60% din unde P vizibile, 
undele P
 nu seamãnã cu undele 
P sinusale 

Unde de flutter (cel 
mai vizibil la derivaþiile II, 
III, aVF, V1)

Pot exista unde P sinusale 
ce continuã fãrã legãturã 
cu TV (disociaþie AV), 
unde P retrograde sau fãrã 
evidenþierea undelor P

QRS
Aproape întotdeauna 
asemãnãtor ritmului 
sinusal 

Dupã primele 
10-20 de bãtãi, aproape 
întotdeauna 
asemãnãtor 
ritmului sinusal

De regulã asemãnãtor
ritmului sinusal, pot 
exista bãtãi ocazionale 
diferite de ritmul sinusal

Diferit de ritmul sinusal (nu 
neapãrat ”larg”)

TSV = tahicardie supraventricularã; TV = tahicardie ventricularã

Flutterul atrial

În general, existã o conducere AV variabilã de la 1:1 la 
4:1, ce produce o frecvenþã ventricularã neregulatã, iar 
complexul ORS este de regulã asemãnãtor celui din ritmul 
sinusal. Datã fiind asocierea ocazionalã cu WPW, acest 
pattern trebuie cãutat în mod special. Alte tipuri de aritmii 
supraventriculare precum fibrilaþia atrialã sau tahicardia 
multifocalã sunt extrem de rare la nou-nãscuþi.

Management

Trebuie încercatã conversia la ritm sinusal. Trebuie efec-
tuatã o ecocardiogramã pentru a determina funcþia ven-
tricu larã ºi posibila prezenþã a afecþiunilor cardiace con-
ge ni tale. 

Aritmii ventriculare

Bãtãi ventriculare premature

La sugari, durata QRS a bãtãilor ventriculare premature 
(ESV)(extrasistole ventriculare) poate fi normalã sau uºor 
prelungitã, dar dacã complexul are o morfologie dife ritã 
de cea sinusalã ºi nu este precedat de o undã P pre ma-
turã, diagnosticul este pozitiv. Nu se poate face dis tinc þia 
dintre ESV ºi ESA cu conducere aberantã pe baza mor-
fologiei QRS.

Management

Trebuie mãsurat intervalul QT (vezi secþiunea despre re-
polarizarea ventricularã). În cazul aritmiilor ventriculare 
complexe, monitorizarea 24h cu un aparat Holter poa-
te fi utilã. Se poate efectua a ecocardiogramã pentru a 
de termina funcþia ventricularã sau anomaliile structurale. 
Se poate întâmpla ocazional ca medicamentele luate de 
mamã cu potenþial aritmogen sã fie transmise fãtului în 
uter sau post-natal prin alaptare.

Tahicardia ventricularã

TSV cu QRS diferit dupã primele 10-20 de bãtãi este rar 
întâlnitã la sugari ºi trebuie avut serios în vedere diagnos-
ticul de tahicardie ventricularã (TV). Frecvenþa TV poate 
fi de 200-500 bpm. Pot exista unde P sinusale fãrã nici 
o legãturã cu TV (disociere AV), unde P retrograde sau 
unde P invizibile. Diagnosticul de TV trebuie avut în vede-
re dacã pacientul prezintã TSV în timpul ritmului sinusal 
cu morfologie asemãnãtoare cu cea a complexului din 
timpul aritmiei.

Management

O anomalie cardiacã subiacentã sau o anomalie a siste-
mului nervos central pot fi evidenþiate la sugarii ce pre-
zinta TV. Sunt indicate mãsurarea intervalului QT (vezi 
secþiunea despre repolarizarea ventricularã), monitoriza-
rea Holter de 24h ºi efectuarea examenului ecocardio-
grafic. Tratamentul este în general indicat.
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Ritm ventricular accelerat

Se mai numeºte „TV lentã”, pentru cã frecvenþa este apro-
ximativ aceeaºi cu frecvenþa sinusalã a sugarilor (<200 
bpm), iar ritmurile tind sã alterneze.

Management

Deºi aceºti sugari prezintã cel mai adesea un cord nor-
mal, se recomandã o investigare asemãnãtoare cu cea a 
pacienþilor care prezinta TV.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Pediatricã, Preºedinte Prof. Dr. A. G. Dimitriu, Secretar 
Dr. A. Lãcãtuºu, efectuatã de Dr. Alexandru Voican, Dr. Ionela Carp.
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QT Interval

Tabel pentru calcularea QTc (pentru frecvenþa cardiacã cuprinsã între 81 ºi 176 bãtãi pe minut)* QTc dupã formula Bazett este obþinutã prin mãsurarea 
QT ºi RR în milimetri, la o vitezã de derulare a hârtiei de 25 mm/sec. Valorile corespunzãtoare ale intervalului RR ºi intervalului QT sunt de asemenea 
indicate
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Anexa 1, Partea 2. QTc

Tabel pentru calcularea QTc (pentru frecvenþa cardiacã cuprinsã între 81 ºi 176 bãtãi pe minut)* Formula de calcul a QTc. QTc dupã formula Bazett este 
obþinutã prin mãsurarea QT ºi RR în milimetri, la o vitezã de derulare a hârtiei de 25 mm/sec. Valorile corespunzãtoare ale intervalului RR ºi intervalului 
QT sunt de asemenea indicate
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I. Preambul
Scopul acestui ghid este de a furniza orientãri practice 
pen  tru diagnosticul, evaluarea ºi tratamentul bolilor car-
dio  vasculare în sarcinã. Experþii, de diferite nationalitãþi 
euro pe ne, au cooperat elaborând aceste ghiduri ºi dez-
vol  tând un standard european. Prioritãþile naþionale pot 

totuºi afecta implementarea sa. Grupul de lucru a folosit o 
abor dare bazatã pe dovezi pentru a genera clasele de re-
co man dare din ghid efectuându-se o evaluare adiþionalã 
legatã de calitatea dovezilor. Tabelul 1 prezintã definiþiile 
fiecãrei clase de recomandare. Tabelul 2 aratã nivelele de 
evidenþã care sunt folosite.

Tabelul 1: Clase de recomandare

Clasele de reco-
mandare Definiþie

Clasa I Dovadã ºi/sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau procedurã este beneficã, utilã, 
eficace.

Clasa II Dovezi contradictorii sau divergenþe de opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit tratament sau 
procedurã.

Clasa IIa Greutatea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficacitãþii.

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea este mai puþin susþinutã de dovezi/opinii.

Clasa III Dovezi sau acord general potrivit cãruia un anume tratament sau procedurã nu este utilã/eficace, ºi în 
anumite situaþii poate fi dãunãtoare.

Tabelul 2: Nivel de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date obþinute din multiple trialuri clinice randomizate sau metaanalize.

Nivel de evidenþã B Date obþinute dintr-un singur trial clinic randomizat sau studii mari nerandomizate.

Nivel de evidenþã C Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2. Consideraþii generale
Managementul bolilor în timpul sarcinii trebuie sã aibã în 
vedere atât bunãstarea mamei, cât ºi cea a fãtului. Con-
silierea si managementul femeilor de vârstã fertilã la care 
existã suspiciunea prezenþei bolilor cardiovasculare ar tre-
bui sã înceapã cu mult înainte de sarcinã. Managementul 
ar trebui realizat de echipe interdisciplinare, iar pacientele 
cu risc înalt ar trebui tratate în centre specializate.

2.1 Epidemiologie

Tulburãrile hipertensive reprezintã cele mai frecvente eve-
nimente cardiace în timpul sarcinii, apãrând în 6-8 % din 
ca zuri. În occident, boala cardiacã congenitalã este cea 
mai frecventã cauzã a complicaþiilor cardiovasculare în 
tim pul sarcinii. Cardiomiopatiile sunt rare, dar reprezintã 
ca uze severe de complicaþii cardiovasculare.

2.2 Modificãri fiziologice

În timpul sarcinii se produc o serie de modificãri fiziolo-
gice hemodinamice, homeostazice ºi metabolice. Aceste 
modificãri au rolul de a adapta organismul matern la ne-
voile fãtului ºi ar putea interacþiona cu metodele de diag-
nostic ºi terapia farmacologicã.

2.3 Testarea ºi consilierea geneticã

Consilierea înainte ºi în timpul sarcinii este de o importanþã 
majorã. Aceasta ar trebui sã includã sfatul genetic ºi testa-
rea geneticã a pãrinþilor cu boli cardiace ereditare. Co-
piii pãrinþilor cu boli genetice cardiovasculare transmise 
auto somal dominant (sindrom Marfan, cardiomiopatia 
hipertroficã, sindromul de QT–lung), au un risc de moº-
tenire a bolii de 50%. Pentru afecþiunile poligenice, riscul 
de recurenþã este mai scãzut. În general, riscul este mai 
mare când transmiterea se realizeazã pe linie maternã, 
mai de grabã decât pe linie paternã.

2.4 Diagnosticul cardiovascular în sarcinã

Are la bazã anamneza, examenul clinic, electrocardiogra-
fia, ecocardiografia (inclusiv ecocardiografia trans eso fa-
gia nã) ºi testarea de efort (pânã la 80% din Frecvenþa Car-
dia cã Maximã Teoreticã). Iradierea ar trebui evitatã. În pri-
mele 14 zile dupã fertilizare, supravieþuirea fãrã anomalii 
sau deces este cel mai probabil în funcþie de expunerea la 
radiaþii peste 50 m Gray. Dupã primele douã sãptãmâni, 
iradierea cu peste 50 m Gray se poate asocia cu un risc fe-
tal crescut. Re zo nanþa magneticã fãrã contrast cu Gado-
linium pare sã fie sigurã, dar studiile în acest sens sunt 
limitate. To mo gra fia computerizatã nu este recomandatã, 
datoritã do zelor de iradiere relativ mari. 
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Tabelul 3: Doze eficiente estimate pentru mamã ºi fãt în diferite
proceduri radiologice diagnostice ºi intervenþionale

Proceduri Expunere fetalã Expunere maternã

Radiografie toracicã (PA ºi profil) <0,01 mGy <0,01mSv 0,1 mGy 0,1 mSv

CT toracic 0,3 mGy 0,3 mSv 7 mGy 7 mSv

Coronarografiea 1,5 mGy 1,5 mSv 7 mGy 7 mSv

PCI sau ablaþie prin cateter cu 
radiofrecvenþãa 3 mGy 3 mSv 15 mGy 15 mSv

a = Expunerea depinde de numãrul de proiecþii.
CT = computer tomograf; PA = postero-anterioarã; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.

2.5 Evaluarea fetalã

Evaluarea fetalã se bazeazã în principal pe ultrasonogra-
fie. Diagnosticul malformaþiilor cardiace congenitale se 
poate realiza începând cu sãptãmâna 13 ºi ar trebui efec-
tuat în cadrul familiilor cu istoric de boli cardiace. Veloci-
metria Doppler furnizeazã o metodã non-invazivã a statu-
sului hemodinamic fetoplacentar. Testarea profilului biofi-
zic fetal este indicatã în sarcini cu alterare fetalã prezentã. 
Aceste tehnici ar putea oferi indicaþii de continuare sau 
întrerupere a sarcinii.

2.6 Intervenþii invazive

Intervenþiile invazive asupra mamei în timpul sarcinii ar 
trebui evitate, dar se pot realiza dacã sunt absolut necesa-
re. Cel mai bun moment pentru angioplastia coronarianã 
per cutanã este dupã luna a IV-a, în trimestrul II. Chirur-
gia cardiacã pentru salvarea vieþii mamei se poate realiza 
între sãptãmânile 13 ºi 28 de sarcinã. Dupã 28 de sãp-
tãmâni, ar trebui luatã în considerare naºterea înainte de 
intervenþia chirurgicalã.

2.7 Naºterea

Modalitatea naºterii ar trebui decisã de cãtre o echipã me-
di calã cu experienþã. Modalitatea preferatã este naºte rea 

naturalã, dupã un plan de naºtere individualizat. Anes te-
zia epiduralã este cel mai adesea recomandatã. Se mo ni-
torizeazã tensiunea arterialã maternã ºi frecvenþa car dia-
cã maternã, deoarece anestezia epiduralã poate in duce 
hipotensiune.

2.8 Endocardita infecþioasã

Se aplicã aceleaºi mãsuri, conform ghidurilor, ca în cazul 
pacientelor non-gravide. La ora actualã, se recomandã 
profilaxia endocarditei numai în cazul pacientelor cu risc 
înalt. Nu este recomandatã profilaxia antibioticã în timpul 
naºterii naturale sau al cezarienei.

2.9 Evaluarea riscului

Femeile cu afecþiuni cardiovasculare semnificative ar tre-
bui urmãrite, din stadiul incipient, atât de un ginecolog, 
cât ºi de un cardiolog cu experienþã în urmãrirea gravide-
lor cu boli cardiace. Toate femeile cu boli cardiovasculare 
ar trebui evaluate cel puþin o datã înainte de sarcinã ºi în 
timpul sarcinii. Se recomandã naºterea în mediul spitali-
cesc.

Riscul matern ºi fetal ar trebui calculat conform clasificãrii 
OMS modificate, de la clasa I (risc scãzut) pânã la clasa a 
IV-a, în cadrul cãreia sarcinã nu este recomandatã (Tabe-
lele 4 ºi 5).

Tabelul 4: Clasificarea OMS modificatã a riscului cardiovascular matern: principii

Clasa de risc Riscul sarcinii în funcþie de condiþia medicalã

I Fãrã identificarea unui risc crescut de mortalitate maternã ºi fãrã/creºtere uºoarã a morbiditãþii.

II Creºtere uºoarã a mortalitãþii materne sau creºtere moderatã a morbiditãþii.

III
Creºtere semnificativã a riscului mortalitãþii materne sau morbiditate severã. Sfatul unui specialist este necesar. 
Dacã se continuã sarcina, este necesarã monitorizare intensivã cardiologicã ºi obstetricalã pe timpul sarcinii, 
naºterii ºi postpartum.

IV Risc extrem de crescut de mortalitate maternã sau morbiditate severã; sarcina este contraindicatã. Dacã sarcina 
apare, întreruperea sarcinii trebuie pusã în discuþie. Dacã sarcina continuã, se aplicã mãsurile de la clasa a III-a.

Adaptat din Thorne et al. (vezi referinþa 72 în textul integral); OMS = Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
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Tabelul 5: Clasificarea OMS modificatã a riscului cardiovascular matern: aplicare

Condiþii medicale ce corespund riscului OMS I

  Necomplicatã, micã sau uºoarã
- stenozã pulmonarã
- persistenþã de canal arterial
- prolaps de valvã mitralã

  Leziuni simple corectate cu succes (defect septal atrial sau ventricular, persistenþã de canal arterial, anomalii de drenaj al 
venelor pulmonare).

  Extrasistole atriale sau ventriculare, izolate.

Condiþii medicale ce corespund riscului OMS II sau III

OMS II (dacã pacienta este asimptomaticã ºi fãrã complicaþii)

  Defect septal atrial sau ventricular neoperat

  Tetralogie Fallot corectatã

  Cele mai multe aritmii

OMS II-III (în funcþie de pacientã)

  Insuficienþã ventricularã stângã uºoarã

  Cardiomiopatie hipertroficã

  Boala valvularã ce nu corespunde OMS I sau IV

  Sindrom Marfan fãrã dilatare aorticã
  Aortã <45 mm în boli aortice asociate cu valvã aorticã bicuspidã

  Coarctaþie corectatã

OMS III

  Valvã mecanicã

  Ventricul drept sistemic

  Circulaþia Fontan

  Boalã cardiacã cianogenã (necorectatã)

  Alte boli cardiace congenitale complexe

  Dilatare aorticã 40-45 mm în sindromul Marfan
  Dilatare aorticã 45-50 mm în boala aorticã asociatã cu valvã aorticã bicuspidã

Condiþii medicale ce corespund riscului OMS IV (sarcina contraindicatã)

  Hipertensiune arterialã pulmonarã de orice cauzã

  Disfuncþie ventricularã stângã severã (FEVS <30%, NYHA III-IV)

  Cardiomiopatie peripartum anterioarã cu disfuncþie ventricularã stângã rezidualã

  Stenozã mitralã severã, stenozã aorticã severã simptomaticã

  Sindrom Marfan cu dilatarea aortei >45 mm
  Dilatare aorticã >50 mm în boli aortice asociate cu bicuspidia valvei aortice

  Coarctaþie severã nativã

Adaptat din Thorne et al. (vezi referinþa 72 din textul integral); FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association; OMS 
= Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
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2.10 Contracepþia pacientelor cu boli cardiace

Metodele contraceptive includ contraceptivele hormona-
le combinate (estrogen/progesteron), contracepþia pro-
ges teronicã, dispozitivele intrauterine ºi contracepþia de 
urgenþã. În afarã de metodele de barierã (prezervativele), 
dispozitivul intrauterin cu eliberare de levonorgestrel este 

cel mai eficient ºi mai sigur contraceptiv pentru femeile cu 
boalã cardiacã congenitalã cianogenã ºi boalã vascularã 
pulmonarã. Indicaþia de întrerupere a sarcinii ar trebui 
luatã în considerare în cazurile de gestaþie cu risc major 
matern sau fetal. Cea mai sigurã perioadã pentru întreru-
perea de sarcinã electivã este primul trimestru.

Tabelul 6: Recomandãri generale

Recomandãri Clasãa Nivelb

Evaluarea riscului ºi consilierea anterior sarcinii este indicatã la toate femeile cunoscute sau la care se 
suspecteazã boli cardiovasculare sau aortice congenitale sau dobândite. I C

Evaluarea riscului trebuie realizatã la toate femeile cu boli cardiace de vârstã fertilã ºi dupã concepþie. I C

Pacientele cu risc înalt trebuie tratate în centre specializate de o echipã multidisciplinarã. I C

Consiliere geneticã trebuie oferitã femeilor cu boli cardiace congenitale sau aritmii congenitale, cardio-
miopatii, boli aortice sau malformaþii genetice asociate cu BCV. I C

Ecocardiografia trebuie realizatã la orice gravidã cu semne ºi simptome cardiovasculare nou apãrute 
sau ce nu pot fi explicate. I C

Anterior operaþiei cardiace, o curã completã de corticosteroizi trebuie administratã mamei când este 
posibil. I C

Pentru profilaxia endocarditei infecþioase în sarcinã trebuie folosite aceleaºi mãsuri ca în afara sarcinii. I C

Naºterea vaginalã este recomandatã ca primã alegere pentru majoritatea pacientelor. I C

IRM (fãrã gadolinum) este o alternativã la pacientele la care ecocardiografia este insuficientã. IIa C

La pacientele cu hipertensiune severã, naºterea vaginalã cu anestezie epiduralã ºi naºterea 
instrumentalã trebuie avutã în vedere. IIa C

Când vârsta gestaþionalã este de cel puþin 28 sãptãmâni, naºterea prematurã înaintea operaþiei cardia-
ce trebuie consideratã. IIa C

Operaþia de cezarianã trebuie avutã în vedere pentru indicaþii obstetricale sau pentru dilatarea aortei 
ascendente >45 mm, stenozã aorticã severã, naºtere prematurã ºi anticoagulare oralã, sindrom Eisen-
menger sau insuficienþã cardiacã severã.

IIa C

Operaþia de cezarianã trebuie avutã în vedere în sindromul Marfan cu un diametru aortic de 40-45 
mm. IIb C

Radiografia toracicã cu protecþia fãtului poate fi realizatã dacã alte metode de investigare a cauzei 
dispneei nu au avut succes. IIb C

Cateterizarea cardiacã are indicaþii foarte stricte ºi se realizeazã în timp limitat ºi cu protecþia fãtului. IIb C

CT ºi studiile electrofiziologice, cu protecþia fãtului, pot fi avute în vedere la anumite paciente pentru 
afecþiuni vitale. IIb C

Operaþia de by–pass coronarian sau chirurgia valvularã poate fi avutã în vedere când terapia 
conservativã ºi medicalã nu au dat rezultate, în situaþii cu risc vital pentru mamã ºi la care tratamentul 
percutan nu se poate realiza.

IIb C

Terapia antibioticã profilacticã în timpul naºterii nu este recomandatã. III C

a = clasa de recomandare; b = nivelul de evidenþã;
CT = computer tomograf; BCV = boli cardiovasculare; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã
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3. Bolile cardiace congenitale ºi 
hipertensiunea pulmonarã
Multe femei cu boli cardiace congenitale tolereazã bine 
sarcina. Rata avorturilor spontane este mai mare în cadrul 
patologiilor complexe. Complicaþiile cardiace materne 
sunt prezente în 12% din cazuri.

3.1 Condiþii materne cu risc înalt 

Pacientele cu insuficienþã cardiacã clasele III/IV NYHA sau 
cu funcþia sistolicã a ventriculului stâng semnificativ re du-
sã intrã în categoria de risc înalt în timpul sarcinii.

3.1.1 Hipertensiunea pulmonarã

Riscul de mortalitate maternã este mare (17-50%), în spe-
cial peri ºi postpartum. Rata de supravieþuire neonatalã 
este de 87-89%.

În cazul apariþiei unei sarcini, întreruperea ar trebui rea-
li zatã într-un centru terþiar experimentat. Hipotensiunea 
sis temicã, hipoxia ºi acidoza ar trebui evitate. Anticoagu-
larea ar trebui menþinutã pe timpul sarcinii. Naºterea na-
turalã sau cezariana planificate sunt de preferat unei ce-
zariene în urgenþã.

3.1.2 Pacientele cu “Sindrom Eisenmenger”

Mortalitatea maternã este ridicatã (20-50%), în special în 
perioada peri sau postpartum.

Cianoza reprezintã un factor de risc important pentru fãt, 
naºterea unui fãt viu devenind puþin probabilã (<12%) la 
o saturaþie a O

2
 <85%.

În acest caz, întreruperea sarcinii este indicatã, dar nu lip-
sitã de riscuri.

Urmãrire: Sunt necesare examinãri clinice repetate, cu 
mã surarea saturaþiei O

2
 ºi hemoleucograma completã.

Naºtere: Dacã starea maternã sau fetalã se deterioreazã, 
se recomandã planificarea prematurã a cezarienei într-un 
centru terþiar experimentat.

3.1.3 Boala cardiacã cianogenã fãrã hipertensiune pul-
mo narã

Complicaþiile materne se produc în 30% din cazuri. Dacã 
saturaþia O

2
 în repaus este <85%, sarcina este contra-

indicatã. La o saturaþie a O
2
 în repaus de >90%, prognos-

ticul fetal este bun, dar la <85% ºansa unui nou-nãscut 
viu este de 12%. 

Se recomandã limitarea efortului fizic ºi suplimentarea O
2
.

Modalitate de naºtere: Naturalã.

3.1.4 Obstrucþia severã a tractului de ejecþie al ventriculu-
lui stâng

Vezi cap. Valvulopatii (secþiunea XI).

3.2 Condiþii materne cu risc scãzut sau moderat

Pacientele cu antecedente de intervenþii chirurgicale fãrã 
implantare de valvã mecanicã tolereazã bine sarcina, 
dacã funcþia ventricularã este normalã, statusul funcþional 
este bun ºi au o toleranþã bunã la efort. În majoritatea 
cazurilor, poate fi planificatã o naºtere naturalã.

3.3 Defecte congenitale cardiace specifice

3.3.1 Defect septal interatrial

Sarcina este adesea bine toleratã. Singurele contraindicaþii 
sunt prezenþa hipertensiunii arteriale pulmonare sau a 
sindromului Eisenmenger.

Urmãrire: Controlul de douã ori pe durata sarcinii este, de 
regulã, suficient.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã spontanã.

3.3.2 Defect septal interventricular

Defectele septale interventriculare perimembranoase 
mici (fãrã dilatarea cordului stâng) au un risc scãzut de 
com   pli caþii.

Urmãrire: Controlul de douã ori pe durata sarcinii este, de 
regulã, suficient.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã spontanã

3.3.3 Defect septal atrioventricular

Dupã corecþie, sarcina este de obicei bine toleratã. Paci-
entele cu regurgitare valvularã atrioventricularã stângã 
se  verã (rezidualã) cu simptomatologie ºi/sau disfuncþie 
ven  tricularã ar trebuie tratate chirurgical înainte de sar ci-
nã, prin realizarea corecþiei valvulare.

Complicaþiile obstetricale sunt reprezentate în principal 
de riscul de insuficienþã cardiacã acutã în timpul naºterii 
sau imediat dupã naºtere.

Urmãrire: Minim o datã pe trimestru. Evaluarea clinicã ºi 
ecocardiografica este necesarã (bi) lunar la pacientele c u 
regurgitare severã sau moderatã sau cu disfuncþie ven-
tricularã.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã spontanã

3.3.4 Coarctaþia de aortã

Sarcina este de regulã bine toleratã. Coarctaþia semnifi-
ca tivã ar trebui corectatã înaintea sarcinii. Femeile care 
prezintã coarctaþie de aortã nativã necorectatã, hipertensi-
une rezidualã, coarctaþie rezidualã, sau anevrisme aortice 
au un risc crescut de rupturã de aortã. Au fost raportate 
tul burãri hipertensive ºi avorturi spontane în numãr mare.

Urmãrire: Se recomandã monitorizarea atentã a tensiunii 
arteriale ºi consult cel puþin o datã pe trimestru. Hiperten-
siunea trebuie tratatã cu prudenþã.

Modalitate de naºtere: Se preferã naºterea spontanã pe 
cale vaginalã, cu anestezie epiduralã, în special în cazul 
pacientelor hipertensive.

3.3.5 Stenoza ºi regurgitarea pulmonarã

Sarcina este de regulã bine toleratã. Cu toate acestea, 
ste noza pulmonarã severã ar trebui corectatã înainte de 
sar cinã.

Urmãrire: O datã pe trimestru în stenoza pulmonarã uºoa-
rã ºi moderatã. În stenoza pulmonarã severã, urmãrirea se 
va realiza (bi)lunar, inclusiv prin evaluare ecocardiograficã.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. Cezaria-
na trebuie luatã în considerare în cazul stenozei pulmo-
nare severe ºi al insuficienþei cardiace III/IV NYHA.
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3.3.6 Stenoza aorticã

Vezi cap. Valvulopatii (secþiunea XI).

3.3.7 Tetralogia Fallot

În cazul pacientelor neoperate, se impune corectarea 
chi rurgicalã înaintea sarcinii. Femeile cu tetralogie Fallot 
corectatã tolereazã bine sarcina, rata complicaþiilor fiind 
de <12%.

Rata complicaþiilor fetale este crescutã.

Urmãrire: În fiecare trimestru. Pacientele cu regurgitare 
pulmonarã severã necesitã control ecocardiografic (bi)
lunar.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã.

3.3.8 Boala Ebstein

Majoritatea femeilor tolereazã bine sarcina. Pacientele 
simp tomatice, care prezintã cianozã ºi/sau insuficienþã 
car diacã, ar trebui operate înainte de sarcinã sau informa-
te asupra contraindicaþiei de sarcinã.

Riscul de naºtere prematurã ºi mortalitate fetalã este ri-
dicat.

Urmãrire: Chiar ºi regurgitarea tricuspidianã severã asocia-
tã cu insuficienþã cardiacã poate fi controlatã medical.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã.

3.3.9 Transpoziþia de vase mari

În ciuda faptului cã majoritatea femeilor tolereazã relativ 
bine sarcina, dupã o operaþie de switch atrial (Senning 
sau Mustard), pacientele au un risc crescut de dezvoltare 
a complicaþiilor. Deteriorarea ireversibilã a funcþiei ven tri-
cu lului drept a fost descrisã la 10% dintre paciente. Pa ci-
entele cu disfuncþie ventricularã dreaptã mai mult decât 
mo deratã sau regurgitare tricuspidianã severã ar trebui 
sfã tuite împo triva unei eventuale sarcini. Tulburãrile hiper-
ten sive ºi complicaþiile în rândul urmaºilor sunt mai des 
în tâlnite.

Urmãrire: Lunar sau bilunar, cu monitorizarea atentã a 
funcþiei ventriculare drepte ºi a ritmului cardiac.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. În cazul 
deteriorãrii funcþiei ventriculare se recomandã naºterea 
prematurã prin operaþie cezarianã.

Cu corecþie chirurgicalã de tip switch arterial: Dacã starea 
cli nicã ante-partum este bunã, riscul din timpul sarcinii 
pare a fi redus. Se recomandã naºterea pe cale naturalã.

3.3.10 Transpoziþia de vase mari corectatã congenital

Pacientele au un risc crescut de a dezvolta complicaþii. De-
teriorarea ireversibilã a funcþiei ventriculului drept a fost 
înregistratã în 10% din cazuri. Pacientele cu insuficienþã 
cardiacã clasele III/IV NYHA, disfuncþie ventricularã impor-
tan tã (FE <40%) sau regurgitare tricuspidianã severã ar 
trebui sfãtuite împotriva unei eventuale sarcini.

Rata de pierdere a sarcinii este crescutã.

Urmãrire: Monitorizarea ecograficã a funcþiei ventriculare 
drepte sistemice ºi a ritmului cardiac la fiecare 4-8 sãp-
tãmâni.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. În cazul 
deteriorãrii funcþiei ventriculare se recomandã naºterea 
prematurã prin operaþie de cezarianã.

3.3.11 Circulaþia Fontan

Cu toate cã în cazuri selectate, cu monitorizare intensã, 
sarcina poate fi dusã la termen, acestea sunt considerate 
sarcini cu risc moderat spre crescut. Astfel, pacientele cu 
saturaþia O

2
 în repaus <85%, disfuncþie ventricularã ºi/sau 

regurgitare atrioventricularã moderatã spre severã sau cu 
enteropatie prin malabsorbþie proteicã, ar trebui sfãtuite 
împotriva sarcinii.

Riscul fetal constã în naºtere prematurã, nou-nãscut mic 
pentru vârsta gestaþionalã, moarte fetalã în pânã la 50% 
din cazuri.

Urmãrire: Supraveghere frecventã în timpul sarcinii ºi în 
primele sãptãmâni dupã naºtere (la fiecare 4 sãptãmâni) 
ºi îngrijiri într-o unitate specializatã. Tratamentul cu inhi-
bitori ai enzimei de conversie a angiotensinei tre buie în-
trerupt si managementul anticoagulãrii este o pro blemã.

Modalitate de naºtere: Naºtere pe cale naturalã. În cazul 
deteriorãrii funcþiei ventriculare se recomandã naºterea 
prematurã prin operaþie de cezarianã, într-un centru cu 
experienþã. 
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Tabelul 7: Recomandãri pentru managementul bolii cardiace congenitale

Recomandãri Clasãa Nivelb

Corecþia stenozei valvulare înaintea sarcinii (de regulã prin valvulotomia cu balon) ar trebui realizatã în 
stenoza valvularã pulmonarã severã (gradient Doppler maxim >64 mmHg). I B

Programarea pacientelor la controale periodice (de la douã în timpul sarcinii pânã la controale lunare) în 
funcþie de particularitãþile cazului. I C

Pacientele simptomatice cu anomalia Ebstein ºi cianozã ºi/sau insuficienþã cardiacã trebuie tratate anterior 
sarcinii sau sfãtuite pentru evitarea sarcinii. I C

La femeile simptomatice cu dilatare ventricularã dreaptã importantã prin regurgitare pulmonarã severã, 
protezarea valvei pulmonare (bioprotezã) trebuie realizatã anterior sarcinii. I C

La femeile asimptomatice cu dilatare ventricularã dreaptã severã prin regurgitare pulmonarã severã, prote-
zarea valvei pulmonare (bioprotezã) trebuie realizatã anterior sarcinii. IIa C

Evaluarea imagisticã a aortei ascendente trebuie realizatã la toate femeile cu valvã aorticã bicuspidã înain-
tea sarcinii ºi soluþia chirurgicalã ar trebui consideratã când diametrul aortic este >50 mm. IIa C

Tratamentul anticoagulant ar trebui avut în vedere în timpul sarcinii la pacientele cu sindrom Fontan. IIa C

În HTP, terapia anticoagulantã asociatã ar trebui avutã în vedere la pacientele la care se suspicioneazã cã 
embolismul pulmonar este cauza (sau contribuie la) hipertensiunii pulmonare. IIa C

La pacientele care se aflau deja sub tratament medicamentos pentru HTP anterior concepþiei, continuarea 
terapiei ar trebui consideratã dupã informarea asupra efectelor teratogene. II B

Femeile cu hipertensiune pulmonarã ar trebui sfãtuite împotriva sarciniic. III C

Femeile cu saturaþie în oxigen sub 85% în repaus ar trebui sfãtuite împotriva sarcinii. III C

Pacientele cu TVM ºi cu ventricul drept sistemic cu disfuncþie moderat-severã a VD ºi/sau cu RT severã ar 
trebui sfãtuite împotriva sarcinii. III C

Pacientele cu sindrom Fontan cu funcþie ventricularã afectatã ºi/sau cu regurgitare valvularã 
atrioventricularã moderat-severã sau cu cianozã sau cu enteropatie cu pierdere de proteine ar trebui 
sfãtuite împotriva sarcinii.

III C

a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã;
c = detalii suplimentare ºi excepþii în text;
HTP = hipertensiune arterialã pulmonarã; VD = ventricul drept; TVM = transpoziþia de vase mari; RT = regurgitare tricuspidianã

4. Bolile aortei
Sarcina este o perioadã cu risc înalt pentru toate pacien-
tele cu patologie aorticã.

4.1 Risc matern ºi fetal

Disecþia de aortã se produce cel mai adesea în ultimul 
tri mestru de sarcinã (50%) sau în perioada precoce post-
partum (33%). Femeile cu antecedente de disecþie de 
aor tã prezintã un risc crescut de complicaþii în timpul sar-
cinii. Diagnosticul de disecþie de aortã trebuie luat în con-
siderare în toate cazurile de durere toracicã la gravide.

4.2 Sindroame specifice

4.2.1 Sindromul Marfan

Pacientele care prezintã un diametru normal al rãdãcinii 
aortei au un risc de disecþie de aortã de 1%. Sarcina ar 

trebui descurajatã dacã rãdãcina aortei este >45 mm. Di-
secþia este rarã la un diametru <40 mm, chiar dacã nu se 
poate vorbi cu certitudine despre un diametru lipsit de 
risc. De menþionat cã ºi dupã înlocuirea electivã a rãdãcinii 
aortei, pacientele rãmân în continuare în categoria de 
risc de disecþie la nivelul aortei restante. În evoluþie, poate 
apãrea agravarea regurgitãrii mitrale.

4.2.2 Valvã aorticã bicuspidã

Cel mai adesea, dilatarea este maximã în porþiunea distalã 
a aortei ascendente, astfel încât se recomandã efectuarea 
tomografiei computerizate sau a rezonanþei magnetice 
nucleare pre-sarcinã. Riscul de producere a disecþiei de 
aortã existã, dar este mult mai redus decât în cazul sindro-
mului Marfan. Chirurgia pre-sarcinã trebuie luatã în consi-
derare în cazul unui diametru al rãdãcinii aortei >50 mm.
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4.2.3 Sindromul Ehler-Danlos

Afectarea aortei se produce aproape exclusiv în sindromul 
Ehler-Danlos tip IV. Acesta reprezintã o contraindicaþie 
pentru sarcinã. Disecþia de aortã se poate produce ºi fãrã 
dilatare. Rolul chirurgiei profilactice este mai puþin stabilit. 
Corecþia chirurgicalã se poate complica pe fondul fragi-
litãþii tisulare, hemoragiei extensive ºi cicatrizãrii slabe a 
plãgii.

4.2.4 Sindromul Turner

Prevalenþa malformaþiilor cardiovasculare este de 25-
50%. Hipertensiunea este adesea asociatã. Riscul de di-
sec  þie este mai mare dacã gravida prezintã factori de risc 
adiþio nali, precum valvã aorticã bicuspidã, coarctaþia de 
aortã ºi/sau hipertensiunea. Un diametru indexat al aortei 
>27mm/m2 ar trebui luat în considerare pentru chirur-
gia pro filac ticã, datoritã riscului crescut de disecþie. Riscul 
de (pre)eclam psie este crescut în aceastã patologie. Prin 
urma re, trebuie acordatã o atenþie sporitã tratamentului 
hiper ten siu nii arteriale.

4.3 Management

Urmãrire

Pacientele cu patologie aorticã trebuie monitorizate eco-
cardiografic la fiecare 4-12 sãptãmâni în timpul sarcinii ºi 
la 6 luni post-partum, în funcþie de diametrul aortei.

Tratamentul cu blocanþi beta-adrenergici poate îmbunã-
tãþi supravieþuirea.

Intervenþii

În cazul pacientelor cu sindrom Marfan sau alte sindroa-
me cu risc crescut de disecþie de aortã, se recomandã 
efec tuarea chirurgiei pre-sarcinã, dacã diametrul aortei 
as cendente este >45 mm. Pentru celelalte categorii, chi-
rurgia trebuie luatã în considerare la un diametru al aor-
tei ascendente >50 mm. Este important sã se þinã cont 
ºi de suprafaþa corporalã. Dacã se depisteazã dilatarea 
pro gresivã înainte ca fãtul sã devinã viabil, se recomandã 
re pararea aortei cu fãtul în utero. Atunci când fãtul este 
via bil, indicaþia este de naºtere prin operaþie de cezarianã, 
urmatã de chirurgia aortei. În cazul disecþiei de aortã 
ascendentã apãrutã în timpul sarcinii, se realizeazã ceza-
riana de urgenþã, urmatã imediat de corectarea chirur-
gicalã a aortei.

Naºterea (vezi ºi 2.7)

Dacã diametrul aortei ascendente este de 40-45 mm, se 
recomandã naºterea pe cale naturalã cu accelerarea fazei 
a doua ºi cu anestezie regionalã. Poate fi luatã în consi-
derare ºi naºterea prin cezarianã. Indicaþia de cezarianã 
este stabilitã la un diametru al aortei >45 mm. În cazul 
sin dromului Ehler-Danlos tip IV, este recomandabil ca 
operaþia de cezarianã sã se realizeze timpuriu.

Tabelul 8: Recomandãri pentru managementul bolii aortice

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pacientele cu sindrom Marfan sau cu altã boalã aorticã cunoscutã trebuie consiliate asupra riscului de 
disecþie aorticã în timpul sarcinii ºi de recurenþã a bolii la urmaºi. I C

Evaluarea imagisticã a întregii aorte (CT/IRM) trebuie realizatã anterior sarcinii la pacientele cu sindrom 
Marfan sau cu altã boalã aorticã cunoscutã. I C

Femeile cu sindrom Marfan ºi cu aortã ascendentã >45 mm trebuie tratate chirurgical anterior sarcinii. I C

La gravidele cu dilatare aorticã cunoscutã, (istoric de) disecþie aorticã tip B sau predispoziþie geneticã 
pentru disecþie, controlul strict al tensiunii arteriale este recomandat. I C

Explorare ecocardiograficã repetatã la 4-8 sãptãmâni trebuie realizatã în timpul sarcinii la pacientele cu 
dilatare de aortã ascendentã. I C

Pentru explorarea imagisticã a gravidei cu dilatare de aortã ascendentã distalã, arc aortic sau aortã 
descendentã este recomandatã folosirea IRM (fãrã gadolinium). I C

La femei cu valvã aorticã bicuspã, explorarea imagisticã a aortei ascendente este recomandatã. I C

La pacientele cu o aortã ascendentã <40 mm, naºterea vaginalã este de elecþie. I C

Gravidele cu dilatare aorticã sau (istoric de) disecþie aorticã trebuie sã nascã într-un centru dotat cu 
secþie de chirurgie cardiovascularã I C

La pacientele cu aortã ascendentã >45 mm, operaþia de cezarianã trebuie luatã în considerare I C

Tratamentul chirurgical anterior sarcinii trebuie luat în considerare la femeile cu boalã aorticã asociatã cu 
valvã aorticã bicuspidã când diametrul aortei este >50 mm (sau >27 mm/m2 BSA) IIa C

Chirurgia profilacticã ar trebui consideratã în timpul sarcinii dacã diametrul aortic 50 mm ºi creºte rapid. IIa C

În sindromul Marfan ºi la alte paciente cu aorta = 40-45 mm, trebuie luatã în considerare naºterea 
vaginalã cu anestezie epiduralã ºi accelerarea fazei a doua a naºterii. IIa C
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Tabelul 8: Recomandãri pentru managementul bolii aortice (Cont.)

Recomandãri Clasãa Nivelb

În sindromul Marfan ºi la alte paciente cu aorta = 40-45 mm, operaþia de cezarianã ar trebui luatã în 
considerare. IIb C

Pacientele cu (sau istoric de) disecþie aorticã tip B trebuie sfãtuite pentru evitarea sarcinii. III C

a = clasã de recomandare; b = nivel de evidenþã;
BSA = body surface area (aria suprafetei corporale; CT = computer tomograf; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã.

5. Valvulopatii
Boala cardiacã reumatismalã este o importantã cauzã de 
morbiditate ºi mortalitate pe perioada sarcinii, în þãrile în 
curs de dezvoltare, în timp ce bolile cardiace congenitale 
sunt frecvente în þãrile occidentale. Leziunile stenotice ºi 
leziunile inimii stângi prezintã un risc mai mare faþã de 
leziunile de regurgitare ºi de cele ale inimii drepte. Creº-
terea gradientului transvalvular este frecventã în steno-
zele valvulare. Valvele mecanice sunt asociate cu proble-
me specifice.

5.1 Stenoza mitralã

Stenoza mitralã moderatã sau severã (SM) este greu to-
leratã în timpul sarcinii. 

Diagnosticul ºi evaluarea severitãþii SM, a anatomiei mitra-
le, a regurgitãrilor asociate ºi a bolii arteriale pulmonare 
sunt realizate cu ajutorul ecocardiografiei. Testul de efort 
este foarte util.

Riscul matern ºi riscul fetal

În SM moderatã sau severã (aria valvularã <1,5 cm2) este 
frecventã insuficienþa cardiacã. Fibrilaþia atrialã poate cau-
za edem pulmonar acut sau/ºi fenomene trombo-embo-
lice. Riscul fetal este aºadar crescut.

Management

La femeile cu SM moderatã sau severã intervenþia (dacã 
e posibil comisurotomie percutanã) ar trebui realizatã îna-
intea sarcinii. În timpul sarcinii este necesarã o urmãrire 
periodicã. Hipertensiunea pulmonarã sau simptomele 
ar trebui tratate cu betablocante sau dacã este necesar 
cu diuretice. Anticoagularea se indicã în fibrilaþia atrialã, 
trom boza atrialã stângã sau embolie în antecedente. Co-
misurotomia percutanã ar trebui luatã în considerare nu-
mai când simptomele sau valorile ridicate ale PAP persistã 
în ciuda tratamentului medical ºi ar trebui realizatã de o 
echipã medicalã experimentatã. Chirurgia pe cord des-
chis este indicatã doar în situaþiile ameninþãtoare de viaþã.

Naºterea

Naºterea naturalã este în general posibilã. Cezariana este 
indicatã doar la pacientele cu IC clasa NYHA III/IV sau cu 
hipertensiune pulmonarã, care persistã în ciuda terapiei 
medicale sau a tratamentului intervenþional.

5.2 Stenoza aorticã

Cauza stenozei aortice (SA) este în general bicuspidia 
val vei aortice. Cuantificarea ecocardiograficã a SA ºi mã-

su rarea diametrelor aortice ar trebui realizate la toate 
pa cientele înaintea sarcinii ºi testul de efort la pacientele 
asimptomatice.

Riscul matern ºi riscul fetal

Incidenþa insuficienþei cardiace ºi a aritmiilor este asociatã 
cu gradul de severitate a SA ºi cu prezenþa simptomatolo-
giei. Incidenþa complicaþiilor fetale este ridicatã.

Management

Contraindicaþiile pentru sarcinã sunt reprezentate de 
SA severã simptomaticã, SA asimptomaticã cu afectarea 
ven   tricului stâng sau cu test de efort patologic, sau aorta 
as cen dentã >50 mm (27,5 mm/m2). Pe perioada sarcinii 
sunt necesare evaluãri cardiologice periodice. La pacien-
tele care devin simptomatice se indicã tratament medica-
mentos. Valvulotomia percutanã pate fi realizatã în cazu-
rile în care simptomatologia persistã, tratamentul chirur-
gical fiind rezervat doar situaþiilor ameninþãtoare de viaþã.

Naºterea

Naºterea naturalã este preferatã în SA non-severã, în timp 
ce operaþia de cezarianã este indicatã în SA severã (simp-
tomaticã).

5.3 Regurgitãrile valvulare 

Regurgitãrile valvulare sunt în general bine tolerate. Eva-
luarea ecocardiograficã a severitãþii regurgitãrii, a leziuni-
lor asociate ºi a funcþiei ventriculare este indicatã înaintea 
sarcinii.

Riscul matern ºi riscul fetal

Regurgitãrile severe asociate cu simptome sau cu funcþie 
ventricularã compromisã sunt asociate cu risc matern de 
insuficienþã cardiacã ºi cu risc fetal crescut.

Management

Evaluarea cardiologicã periodicã este foarte importantã. 
Simptomele retenþiei hidrosaline pot fi tratate medicamen-
tos, tratamentul chirurgical fiind rareori necesar.

Naºterea

Naºterea naturalã este în general posibilã.

5.4 Protezele valvulare

Când o protezã valvularã trebuie implantatã la o femeie 
care îºi doreºte o sarcinã în viitor, trebuie comparat riscul 
deteriorãrii structurale a valvelor biologice cu riscul sarcinii 
la o pacientã cu protezã valvularã mecanicã. Evaluarea 
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anterioarã sarcinii a tuturor pacientelor cu proteze valvu-
lare ar trebui sa includã investigarea simptomelor, cât ºi 
examenul ecocardiografic.

Protezele valvulare biologice

Riscul sarcinii depinde de funcþia valvularã ºi ventricularã 
ºi e comparabil cu riscul din valvulopatiile pe valve native, 
managementul fiind similar în cele douã situaþii.

Protezele valvulare mecanice

Protezele valvulare mecanice prezintã riscul trombozei 
valvulare, al complicaþiilor hemoragice ºi al complicaþiilor 
fetale.

Riscul matern ºi fetal

Riscul trombozei valvulare este de 2-4% dacã se adminis-
trea zã anticoagulante orale, 9% dacã se administreazã 
he parinã nefracþionatã în primul trimestru ºi ulterior anti-
coagulante orale în trimestrele al II-lea ºi al III-lea, probabil 
3-4% când se administreazã heparine fracþionate în pri-
mul trimestru (dar datele sunt puþine) ºi ulterior antico-
agulante orale în al II-lea ºi al III-lea trimestru ºi 9% dacã 
se administreazã doar HGMM pe toatã perioada sarcinii.

Riscul este crescut în situaþiile în care monitorizarea anti-
coagulãrii este inadecvatã. Dozele medicamentoase tre-
buie crescute pe perioada sarcinii. În cazul HGMM, nive-
lurile anti factor Xa pre-dozã pot fi inadecvate chiar la 
concentraþii maxime de 0,8-1,2 U/l.

Tratamentul cu HGMM este controversat fiindcã nu existã 
dovezi suficiente ºi fiindcã dozãrile optime ºi concentraþiile 
anti-Xa sunt încã nesigure. Riscul de embriopatie este de 
0,6-10% dacã se administreazã anticoagulante orale în 
primul trimestru. Riscul este dozã-dependent ºi este elimi-

nat dacã se înlocuiesc anticoagulantele orale cu heparina 
nefracþionatã sau cu HGMM în primul trimestru. Riscul fe-
tal este foarte scãzut dacã se administreazã anticoagulan-
te orale în trimestrele al II-lea ºi al III-lea. Riscul hemoragiei 
ma terne este prezent indiferent de regimul anticoagulant 
ales.

Management

Continuarea anticoagularii orale este permisã în timpul 
sarcinii doar dacã dozele necesare sunt mici. În condiþiile 
în care sunt necesare doze mai mari de anticoagulante 
orale, ar trebui luatã în considerare înlocuirea lor cu doze 
ajustate de heparinã nefracþionatã sau cu HGMM înce-
pând cu sãptãmânile 6-12. Este recomandatã monitori-
zarea sãptãmânalã a efectelor anticoagulante ºi evaluare 
clinicã ºi ecocardiograficã lunarã. Deoarece tromboza 
valvularã ameninþã atât mama cât ºi fetusul, HGMM sau 
heparina nefracþionatã în timpul sarcinii nu sunt reco-
mandate.

Naºterea

Se preferã naºterea naturalã planificatã. Deoarece existã 
risc de hemoragie intracranianã fetalã, naºterea prin ce-
zarianã este indicatã în cazul în care naºterea începe sub 
tratament cu anticoagulante orale. Anticoagulantele 
orale trebuie înlocuite cu heparina nefracþionatã sau cu 
HGMM începând cu sãptãmâna 36, iar înaintea naºterii 
HGMM ar trebui înlocuite cu heparinã nativã.

Tromboza valvularã

Ar trebui sã existe un nivel ridicat de suspiciune, iar eco-
cardiografia ºi la nevoie fluoroscopia sã fie realizate cât 
mai precoce. Managementul trombozei valvulare este 
similar cu cel al sarcinii ectopice.

Tabelul 9: Recomandãri pentru managementul bolii cardiace valvulare

Recomandãri Clasãa Nivelb

Stenozã mitralã 

La pacientele simptomatice sau cu hipertensiune pulmonarã sunt recomandate restricþionarea activitãþii ºi 
blocanþii 1-selectivi. I B

Diureticele sunt recomandate când simptomele de congestie persistã în timpul terapiei cu -blocante. I B

Pacientele cu SM severã trebuie operate anterior sarcinii. I C

Anticoagularea terapeuticã este recomandatã în cazul fibrilaþiei atriale, trombozei atriale stângi sau ante-
cedente de embolism. I C

Comisurotomia mitralã percutanã ar trebui luatã în considerare la gravidele cu simptome severe sau cu 
presiunea sistolicã în artera pulmonarã >50 mmHg în prezenþa tratamentului medicamentos. IIa C

Stenozã aorticã

La pacientele cu SA severã este necesarã intervenþia chirurgicalã anterior sarcinii dacã:

  sunt simptomatice I B

  sau disfuncþia VS (FEVS <50%) este prezentã I C

Pacientele asimptomatice cu SA severã trebuie tratate chirurgical anterior sarcinii dacã dezvoltã simptome 
specifice la testul de efort. I C
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Tabelul 9: Recomandãri pentru managementul bolii cardiace valvulare (Cont.)

Pacientele asimptomatice cu SA severã au indicaþie de tratament chirurgical anterior sarcinii dacã la testul 
de efort înregistreazã o scãdere a tensiunii arteriale sub limitã. IIa C

 Regurgitãri valvulare

Pacientele cu regurgitare severã aorticã sau mitralã ºi simptomatice sau cu disfuncþie sau dilatare 
ventricularã trebuie tratate chirurgical anterior sarcinii I C

Terapia medicalã este recomandatã la femeile gravide cu leziuni de regurgitare odatã cu apariþia simpto-
melor I C

Valve mecanice

ACO este recomandatã în timpul celui de-al doilea ºi al treilea trimestru pânã în sãptãmâna 36 de sarcinã. I C

Modificarea regimului anticoagulant în timpul sarcinii trebuie realizatã în spital. I C

Dacã travaliul se declanºeazã în timpul tratamentului cu ACO, operaþia de cezarianã este indicatã I C

Începând cu sãptãmâna 36 de gestaþie, ACO trebuie întreruptã ºi începutã terapia cu doze ajustate de 
HNF (aPTT2 x control) sau HGMM (nivel anti-Xa la 4-6 ore post-dozã de 0,8-1,2 U/mL). I C

La femeile însãrcinate sub tratament cu HGMM, nivelul seric anti-Xa la 4-6 ore post-dozã trebuie evaluat 
sãptãmânal. I C

HGMM ar trebui înlocuitã cu cel puþin HNF intravenos CV cel puþin 36 ore anterior travaliului. HNF ar 
trebui întreruptã la 4-6 ore anterior naºterii ºi reluatã la 4-6 ore dupã naºtere dacã nu existã complicaþii 
hemoragice.

I C

Ecocardiografia imediatã este indicatã la femeile cu valvã mecanicã ce se prezintã cu dispnee ºi/sau un 
eveniment embolic. I C

Continuarea ACO în primul trimestru trebuie consideratã la pacientele la care doza necesarã de warfarinã 
pentru anticoagulare în limite terapeutice este <5 mg/zi (sau phenprocoumon <3 mg/zi sau acenocuma-
rol <2 mg/zi), dupã informarea ºi consimþãmântul pacientei.

IIa C

Oprirea ACO între sãptãmânile 6-12 de sarcinã ºi înlocuirea cu doze ajustate de HNF (aPTT2 x control; la 
pacientele cu risc înalt administratã ca perfuzie intravenoasã) sau de HGMM de douã ori pe zi (cu doza 
ajustatã cu greutatea ºi nivel anti-Xa la 4-6 ore post-dozã de 0,8-1,2 U/mL) ar trebui consideratã la paci-
entele la care doza necesarã de warfarinã pentru anticoagulare în limite terapeutice este >5 mg/zi (sau 
phenprocoumon >3 mg/zi sau acenocumarol >2 mg/zi).

IIa C

Oprirea ACO între sãptãmânile 6-12 de sarcinã ºi înlocuirea cu HGMM sau HNF sub control strict (descris 
mai sus) poate fi considerat la anumite paciente la care doza necesarã de warfarinã pentru anticoagulare 
în limite terapeutice este <5 mg/zi (sau phenprocoumon <3 mg/zi sau acenocumarol <2 mg/zi).

IIb C

Continuarea ACO între sãptãmânile 6-12 de sarcinã poate fi consideratã la pacientele la care doza necesa-
ra de warfarinã pentru anticoagulare în limite terapeutice este >5 mg/zi (sau phenprocoumon >3 mg/zi 
sau acenocumarol >2 mg/zi).

IIb C

HGMM trebuie evitate dacã nivelul plasmatic anti-Xa nu poate fi monitorizat. III C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
aPTT = activated partial thromboplastin time (Timpul de tromboplastinã parþial activatã); SA = Stenozã aorticã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã 
micã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventricului stâng; SM = stenozã mitralã; ACO = anticoagularea oralã; HNF = heparinã nefracþionatã.

6. Boala arterialã coronarianã ºi 
sindromul coronarian acut
Sindromul coronarian acut (SCA) survenit în timpul sarcinii 
depinde de factorii clasici de risc cardiovascular. Disecþia 
coronarã poate sã aparã în apropierea naºterii sau în pe-
rioada postpartum iniþialã. Diagnosticul SCA se stabileºte 
pe criterii electrocardiografice ºi pe concentraþiile troponi-
nei (similare cu cele ale femeilor non-gravide). Intervenþia 
coronarã percutanã (PCI) primarã cu implantarea stentu-

rilor simple este tratamentul de ales la pacientele însãrci-
na te cu infarct miocardic cu supradenivelare de ST ºi în 
sin  droa mele coronariene acute non-STEMI cu crite rii de 
risc intermediar sau înalt. Utilizarea aspirinei ºi a be ta-
blo cantelor este sigurã, IECA, sartanii (BRAs) ºi statinele 
fiind contraindicate. Siguranþa tienopiridinelor este ne-
cu noscutã, clopidogrelul putând fi administrat doar în 
ca  zurile în care este absolut necesar. În cele mai multe 
ca  zuri este recomandatã naºterea naturalã.
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Tabelul 10: Recomandãri pentru managementul bolii arteriale coronariene

Recomandãri Clasãa Nivelb

ECG ºi nivelul de troponinã ar trebui realizate în cazul durerilor toracice la femeia gravidã. I C

Angioplastia coronarianã este preferatã terapiei de reperfuzie pentru STEMI în timpul sarcinii. I C

Un management conservator ar trebui considerat pentru SCA fãrã supradenivelare de segment ST ºi fãrã 
criterii de risc. IIa C

Un management invaziv ar trebui considerat pentru SCA fãrã supradenivelare de segment ST în prezenþa 
criteriilor de risc (inclusiv NSTEMI). IIa C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
SCA = sindrom coronarian acut; ECG = electrocardiogramã; NSTEMI = infarct miocardic acut fãrã supradenivelare de segment ST; STEMI = infarct mio-
cardic acut cu supradenivelare de segment ST.

7. Cardiomiopatia ºi insuficienþa cardiacã
Rata de incidenþã a cardiomiopatiilor în timpul sarcinii în 
Europa este necunoscutã. Formele dobândite ºi moºtenite 
de cardiomiopatie sunt: cardiomiopatia peripartum, car-
dio miopatia toxicã, cardiomiopatia hipertroficã, cardio-
mio  patia dilatativã, bolile de depozitare etc. 

Cardiomiopatiile sunt boli rare, dar pot cauza complicaþii 
severe în timpul sarcinii.

7.1 Cardiomiopatia peripartum (CMPP)

Incidenþa variazã între 1:300 ºi 1:4000 din numãrul total al 
sarcinilor. Unii factori predispozanþi sunt: multiparitatea, is-
toricul familial, fumatul, diabetul, HTA, preeclampsia, mal-
nutriþia, vârsta ºi utilizarea de lungã duratã a betaagoniº-
tilor. Etiologia este nesigurã: infecþioasã, inflamatorie, 
auto  imunitatea poate fi implicatã, iar produºii de clivare ai 
pro lactinei pot media apariþia CMPP.

Definiþie

CMPP este o cardiomiopatie idiopaticã asociatã cu insufi-
cienþã cardiacã, secundarã disfuncþiei sistolice ventricu-
lare stângi, instalatã spre sfârºitul sarcinii sau în perioada 
postpartum.

Este un diagnostic de excludere când nu este gãsitã o altã 
cauzã de insuficienþã cardiacã.

Ventriculul stâng poate sã nu fie dilatat, dar fracþia de 
ejecþie este aproape întotdeauna mai micã de 45%.

Simptomele ºi semnele sunt tipice insuficienþei cardiace, 
frecvent debutând acut, existând un spectru larg al simp-
tomatologiei. CMPP ar trebui suspectatã dacã se observã 
o întârziere în revenirea la statusul anterior sarcinii.

Management

Se aplicã Ghidul ESC pentru managementul IC acute sau 
cronice.

Intervenþii

Dacã este necesarã administrarea terapiei inotrope, paci-
enta ar trebui transferatã într-o unitate unde existã dispo-
zitive de asistare mecanicã ºi echipe de transplant.

O proporþie semnificativã de femei îºi îmbunãtãþeºte sau 

normalizeazã funcþia ventricularã, aspect ce trebuie luat 
în considerare înaintea intervenþiei.

Dispozitive ºi transplant cardiac

Dacã simptomele ºi disfuncþia ventricularã stângã persistã 
dupã 6 luni de la prima prezentare, în pofida terapiei 
medicamentoase, iar durata QRS >120 ms, terapia de re-
sincronizare cardiacã sau implantarea unui dispozitiv de 
asistare mecanicã sunt recomandate. Transplantul cardi-
ac rãmâne ultima opþiune.

Terapia medicamentoasã

Dacã debutul este în timpul sarcinii, un colectiv de îngrijire 
mixt: cardiologic ºi obstetrical, este necesar, fiind necesarã 
evaluarea efectelor adverse asupra fãtului. Dupã naºtere, 
la o pacientã stabilã hemodinamic, poate fi urmatã tera-
pia standard a IC.

În timpul sarcinii blocanþii SRAA sunt contraindicaþi din ca-
uza fetotoxicitãþii. Nitraþii ºi hidralazina pot fi utilizaþi pen-
tru reducerea postsarcinii. Dacã este nevoie se pot utiliza 
dopa mina ºi levosimendanul. Tratamentul cu betablocan-
te este indicat tuturor pacientelor cu IC, dar nou-nãscuþii 
ar tre buit supravegheaþi 24-48 ore dupã naºtere. Diureti-
cele ar trebui utilizate doar dacã este prezentã congestia 
pul monarã. Antagoniºtii aldosteronici ar trebui evitaþi. 

Anticoagularea este recomandatã pacientelor cu trom-
bus intracardiac, embolism sistemic ºi fibrilaþie atrialã paro-
xis ticã sau persistentã.

Naºterea 

Naºterea naturalã este mereu de preferat la o pacientã 
stabilã hemodinamic fãrã indicaþii obstetricale pentru 
naºterea prin cezarianã. Este necesarã o monitorizare he -
mo dinamicã atentã. La gravidele cu IC agravatã ºi cu ins-
tabilitate hemodinamicã în pofida tratamentului, naº terea 
urgentã ar trebui luatã în considerare de cãtre o echi pã 
interdisciplinarã experimentatã.

Alãptarea

Unii inhibitori ai enzimei de conversie pot fi utilizaþi cu si-
guranþã, dar monitorizarea greutãþii copiilor în primele 4 
sãptãmâni este un indicator esenþial al disfuncþiei renale. 
Având în vedere necesarul metabolic crescut, poate fi 
luatã în considerare prevenirea lactaþiei.
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Prognosticul ºi consilierea în ceea ce priveºte sarcinile vi-
itoare

Ratele mortalitãþii la nivel mondial variazã între 0-9%, iar 
deteriorãri ale funcþiei VS sunt raportate la pânã la 50%.

Consilierea este întotdeauna indicatã. O sarcinã ulterioarã 
are un risc de recurenþã al CMPP de 30-50%. Când FE 
este scãzutã, ar trebui descurajatã o sarcinã ulterioarã.

7.2 Cardiomiopatia dilatativã (CMD)

CMD este definitã de prezenþa simptomelor tipice ale IC, 
dilatãrii VS ºi disfuncþiei sistolice de origine necunoscutã. 
CMD este adesea demascatã în timpul primului sau celui 
de-al doilea trimestru. Puþinele cazuri de CMD clasicã în 
timpul sarcinii descriu o marcatã deteriorare.

Riscul matern ºi riscul fetal

Femeile ar trebui informate asupra riscului de degradare. 
FE <40% prezice un risc mare, iar dacã FE <20%, morta-
litatea maternã este foarte mare, terminarea sarcinii pu-
tând fi luatã în considerare.

Management

Anticoagularea cu HGMM sau cu antivitaminice K, în 
funcþie de stadiul sarcinii, ar trebui luatã în considerare la 
pacientele cu fibrilaþie atrialã. CMD este tratatã conform 
ghidurilor pentru IC, cu adaptãrile din timpul sarcinii de-
scrise la CMPP.

7.3 Cardiomiopatia hipertroficã

Aceastã boalã este frecvent diagnosticatã pentru prima 
datã în timpul sarcinii. Cele mai frecvente substraturi pen-
tru apariþia complicaþiilor sunt reprezentate de disfuncþia 

diastolicã, obstrucþia severã a tractului de ejecþie al VS ºi 
aritmii.

Simptomele sunt tipice pentru IC asociatã cu congestia 
pulmonarã sau cu sincopã în timpul activitãþii fizice. Arit-
miile sunt frecvente.

Riscul matern ºi riscul fetal

Sarcina este în general bine toleratã. Simptomele care de-
buteazã înaintea sarcinii ºi un gradient ridicat la nivelul 
tractului de ejecþie sunt indicatori ai unui risc ridicat.

Management

Betablocantele ar trebui considerate dacã existã obstruc-
þie mai mult decât medie la nivelul tractului de ejecþie al 
VS ºi/sau grosime parietalã maximã >15 mm, pentru con-
trolul frecvenþei cardiace în fibrilaþia atrialã ºi pentru a su-
prima aritmiile ventriculare. Verapamilul este a doua ale-
gere (poate cauza bloc AV la fetus). Cardioversia ar trebui 
luatã în considerare în caz de fibrilaþie atrialã persistentã. 
Anticoagularea terapeuticã este recomandatã celor cu 
fibrilaþie atrialã persistentã sau permanentã. Un istoric fa-
milial de moarte subitã impune o supraveghere atentã ºi 
investigaþii prom pte în condiþiile în care apar palpitaþii sau 
presincope.

Naºterea

La pacientele cu risc scãzut se poate opta pentru un trava-
liu spontan urmat de naºtere naturalã. În celelalte cazuri 
este necesarã naºterea planificatã. Anestezia epiduralã 
tre buie utilizatã cu prudenþã dacã existã obstrucþie severã 
de VS. Încãrcarea hidricã trebuie evitatã în prezenþa dis-
func þiei diastolice.
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Tabelul 11: Recomandãri pentru managementul cardiomiopatiilor si insuficienþei cardiace

Recomandãri Clasãa Nivelb

Anticoagularea este recomandatã la pacientele cu trombus intracardiac identificat imagistic sau cu dovezi 
de embolism sistemic. I A

Femeile cu IC în timpul sarcinii trebuie tratate conform ghidurilor curente pentru pacientele care nu sunt 
însãrcinate, respectând contraindicaþiile anumitor medicamente în sarcinã—vezi secþiunea II Tabel 15. I B

Femeile cu CMD trebuie informate asupra riscurilor de deteriorare a stãrii de sãnãtate în timpul gestaþiei 
sau peripartum. I C

La pacientele cu antecedente personale sau antecedente heredo-colaterale de moarte subitã este 
necesarã supraveghere atentã ºi investigare promptã dacã apar simptome ca palpitaþii sau presincopã. I C

Terapia anticoagulantã cu HGMM sau cu antivitaminice K în concordanþã cu stadiul sarcinii este 
recomandatã pacientelor cu fibrilaþie atrialã. I C

La pacientele cu CMH trebuie utilizate -blocante profilactic în timpul travaliului. IIa C

-blocantele trebuie considerate la toþi pacienþii cu CMH ºi obstrucþie a tractului de ejecþie al ventricului 
stâng moderatã sau grosimea peretelui >15 mm pentru a preveni congestia pulmonarã acutã. IIa C

În CMH cardioversia trebuie consideratã pentru fibrilaþie atrialã persistentã. IIa C

Datoritã nevoilor metabolice mari asociate cu lactaþia ºi alãptarea, prevenirea lactaþiei poate fi consideratã 
în CMPP . IIa C

O sarcinã ulterioarã nu este recomandatã dacã FEVS nu se normalizeazã la femeile cu CMPP. III C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
ECA = enzima de conversie a angiotensinei; BRA = blocant al receptorului pentru angiotensinã; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; CMD = car-
diomiopatia dilatativã; CMH = cardiomiopatia hipertroficã; IC = insuficienþã cardiacã; CDI = cardidefibrilator implantabil; HGMM = heparinã cu greutate 
molecularã micã; CMPP = cardiomiopatia peripartum;

8. Aritmiile
8.1 Aritmii asociate cu boli cardiace structurale ºi 
congenitale

Aritmiile care necesitã tratament survin la pânã la 15% din 
aceste paciente. Episoadele de tahicardii susþinute, în par-
ticular flutterul atrial, nu sunt bine tolerate. Pentru restau-
rarea ritmului sinusal este indicatã cardioversia electricã. 
Digoxinul poate fi utilizat pentru controlul ratei ventricu-
lare. Betablocantele, antiaritmicele de clasa I ºi sotalolul ar 
tre bui utilizate cu atenþie dacã funcþia ventricularã stângã 
sau dreaptã este afectatã.

8.2 Aritmii specifice

8.2.1 Tahicardia supraventricularã

Tahicardia prin reintrare AV nodalã sau tahicardia prin 
reintrare AV

Pot fi terminate prin manevre vagale sau dacã acestea nu 
sunt eficiente, prin adenozinã intravenos. Dacã aceasta 
nu opreºte tahicardia, se recomandã metoprolol intrave-
nos. Doar în cazul în care simptomele sunt intolerabile 
se recurge la terapie antiaritmicã profilacticã. Digoxinul ºi 
agenþii betablocanþi selectivi sunt medicamentele de pri-
mã linie, urmate de sotalol, flecainidã ºi propafenonã. În 
timpul sar cinii, ablaþia pe cateter ar trebui consideratã nu-
mai în ca zuri speciale.

Tahicardia atrialã focalã

Controlul frecvenþei cardiace utilizând betablocante ºi/sau 
digitalice ar trebui utilizate pentru a evita cardiomiopa tia 
indusã de tahicardie. Terapia profilacticã antiaritmicã in-
clude flecainida, propafenona sau sotalolul la pacientele 
cu simptome clare.

8.2.2 Flutterul atrial ºi fibrilaþia atrialã

Controlul ritmului cardiac

La pacientele stabile hemodinamic cu inimi structural 
nor male, ar trebui consideratã conversia farmacologicã 
a aritmiei. Administrarea intravenoasã a ibutilidului sau a 
fle cainidei este de obicei eficientã ºi poate fi luatã în con-
siderare, dar experienþa în ceea ce priveºte administrarea 
lor în timpul sarcinii este limitatã.

Controlul frecvenþei cardiace

Medicamentele care blocheazã nodulul AV: digoxinul, 
betablocantele, antagoniºtii calcici nondihidropiridinici ar 
trebui luate în considerare.

Anticoagularea în fibrilaþia atrialã

Riscul tromboembolic în fibrilaþia atrialã depinde de pre-
zen þa unor factori de risc. Tromboprofilaxia este recoman-
datã la pacienþii cu risc crescut. Antivitaminicele K sunt 
re co mandaþi în majoritatea cazurilor începând cu al doi-
lea trimestru pânã la o lunã înainte de data probabilã a 
naºterii. Administrarea subcutanatã de HGMM este reco-
man datã în primul trimestru ºi în ultima lunã de sarcinã.
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8.2.3 Tahicardia ventricularã

Aritmiile ventriculare ameninþãtoare de viaþã în timpul sar-
cinii sunt rare. La femeile sãnãtoase tahicardia idiopaticã 
a tractului de ejecþie al VD este forma cea mai frecventã ºi 
ar trebui tratatã prin administrarea profilacticã a verapami-
lului sau a betablocantelor la cazurile cu simptomatologie 
severã sau cu compromitere hemodinamicã. Ablaþia pe 
cateter a tahicardiei idiopatice a tractului de ejecþie al ven-
tricului drept poate fi luatã în considerare la pacientele cu 
compromitere hemodinamicã sau dacã tratamentul me-
dicamentos a eºuat. Pentru tratamentul acut al tahicardiei 
ventriculare cu instabilitate hemodinamicã se recomandã 
cardioversie imediatã.

8.3 Ablaþia pe cateter

Din cauza ratei mari de iradiere, aceastã procedurã ar tre-
bui amânatã pânã în al doilea trimestru dacã este posibil 
ºi ar trebui sã fie realizatã într-un centru experimentat de 
ablaþie care dispune de un sistem de protecþie adecvat ºi 
de un sistem de mapping echo ºi electroanatomic de vârf.

8.4 Cardiodefribilatorul implantabil (ICD)

Prezenþa ICD-ului nu contraindicã o sarcinã viitoare. Tera-
pia cu ICD ar trebui luatã în considerare ºi în timpul sarci-
nii pentru a proteja viaþa mamei. În general, în condiþiile 
unei sarcini planificate, ICD-ul ar trebui luat în considerare 
la pacientele cu risc crescut de moarte subitã.

8.5 Bradiaritmiile

Bradiaritmiile ºi tulburãrile de conducere sunt rare în tim-
pul sarcinii.

8.5.1 Boala de nod sinusal

Bradicardia sinusalã poate sã aparã ca urmare a unui re-
flex cardiac depresor în timpul naºterii. Puþine cazuri de 
bra  dicardie sinusalã au fost atribuite sindromului de hi-

potensiune ortostaticã din sarcinã, cauzat de compresiu-
nea uterinã asupra returului venos la nivelul VCI cu efect 
bra dicardizant paradoxal. În cazurile rare în care apare 
bradicardie simptomaticã, aceasta ar trebui manageriatã 
prin schimbarea poziþiei pacientei în decubit lateral stâng. 
Dacã simptomele persistã, cardiostimularea electricã tem-
porarã ar putea fi necesarã.

8.5.2 Blocurile atrioventriculare

Blocul AV de gradul I poate fi observat în timpul sarcinii în 
absenþa unei patologii cardiace. Blocul AV de gradul II se 
instaleazã rar ºi este în general asociat cu boala cardiacã 
organicã sau cu terapia medicamentoasã. La pacienþii cu 
cardiopatii congenitale, blocul AV de gradul II apare cel 
mai frecvent la pacientele cu tetralogie Fallot corectatã 
ºi mai puþin frecvent la cele cu defecte septale corectate.

Blocul cardiac complet dobândit , cel mai frecvent întâlnit 
în cardiopatiile congenitale dupã realizarea tratamentului 
corector chirurgical, este foarte rar în timpul sarcinii. Blo-
cul AV complet congenital izolat are un prognostic bun 
în timpul sarcinii, mai ales în condiþiile în care ritmul de 
scã pare prezintã complexe QRS înguste. Pacingul supor-
tiv nu este în general necesar în timpul sarcinii. Naºterea 
na turalã nu aduce riscuri unei paciente cu bloc AV com-
plet congenital, decât dacã este contraindicatã din moti-
ve obstetricale.

8.5.3 Pacingul în sarcinã

Pacingul temporar în timpul naºterii este recomandat în 
anumite cazuri selectate la pacientele cu bloc AV complet 
simptomatic, datoritã riscului de bradicardie ºi sincopã. 
Ris curile implantãrii unui pacemaker permanent sunt în 
ge neral scãzute. Implantarea se poate realiza în siguranþã 
mai ales dacã fãtul este mai mare de 8 sãptãmâni de ges-
taþie. Ghidarea ecograficã poate fi utilã pentru implantare.

Tabelul 12: Recomandãri pentru managementul aritmiilor 

Recomandãri Clasãa Nivelb

Managementul Tahicardiei Supraventriculare (TSV) 

Pentru conversia acutã a TSV paroxisticã sunt recomandate manevrele vagale urmate de administrarea 
adenozinei i.v. I C

Cardioversia electricã imediatã este recomandatã pentru tratamentul acut al oricãrei tahicardii cu instabi-
litate hemodinamicã. I C

Pentru managementul pe termen lung al TSV sunt recomandate administrarea oralã de digoxinc sau 
metoprolol/propranololc,d. I C

Pentru conversia acutã a TSV paroxisticã, metoprololul i.v. sau propranololul ar trebui considerate. IIa C

Pentru managementul pe termen lung al TSV sotalolule sau flecainidaf oral ar trebui considerate când 
terapia cu digoxin sau -blocante nu dã rezultate. IIa C

Pentru conversia acutã a TSV paroxisticã verapamilul i.v. poate fi considerat. IIb C

Pentru managementul pe termen lung al TSV, propafenonaf sau procainamida oral pot fi folosite ca 
ultimã opþiune dacã alþi agenþi terapeutici nu au avut efect ºi înaintea folosirii amiodaroneie. IIb C

Pentru managementul pe termen lung al TSV, verapamilulc oral poate fi folosit pentru controlul frecvenþei 
dacã alþi blocanþi ai nodului AV nu au avut efect. IIb C
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Tabelul 12: Recomandãri pentru managementul aritmiilor (Cont.)

Recomandãri Clasãa Nivelb

Atenololuld nu ar trebui folosit pentru nicio aritmie. III C

Managementul Tahicardiei Ventriculare (TV) 

Implantarea unui ICD, dacã existã indicaþie clinicã, este recomandatã anterior sarcinii dar, se recomandã 
de asemenea ºi în timpul sarcinii oricând existã indicaþie. I C

Pentru managementul pe termen lung al sindromului QT lung congenital, agenþii -blocanþi sunt 
recomandaþi în timpul sarcinii ºi de asemenea postpartum când au un efect benefic major. I C

Pentru managementul pe termen lung al TV susþinute idiopatice este recomandat tratamentul oral cu 
Metoprololc,d, Propranololc,d, sau Verapamilc,f. I C

Cardioversia electricã imediatã a TV se recomandã în cazul TV susþinute instabile ºi stabile. I C

În cazul conversiei acute a TV susþinute, stabilã hemodinamic ºi monomorfã ar trebui luatã în considerare 
administrarea de Sotalole sau Procainamidã i.v. IIa C

Implantul pacemaker-elor permanente sau a ICD (preferabil unicamerale) sub ghidaj ecocardiografic ar 
trebui luat în considerare, mai ales dacã vârsta de gestaþie este >8 sãptãmâni. IIa C

În cazul conversiei acute a TV susþinute, monomorfã instabilã hemodinamic, refractarã la cardioversia 
electricã sau care nu rãspunde la alte medicamente, ar trebui luatã în considerare administrarea de 
Amiodaronã i.v.e

IIa C

Pentru managementul pe termen lung al TV susþinute idiopatice, ar trebui luat în considerare tratamentul 
oral cu Sotalole, Flecainidãf sau Propafenonãf. IIa C

Ablaþia prin cateter poate fi luatã în considerare în cazul tahicardiilor refractare la tratament sau slab 
tolerate. IIb C

Pentru informaþii referitoare la dozajul medicamentelor vã rugãm sã consultaþi cele trei ghiduri publicate referitoare la managementul pacienþilor cu 
fi brilaþie atrialã, aritmii supraventriculare ºi aritmii ventriculare.
c: medicamentele ce induc bloc la nivelul nodului AV nu trebuie folosite la pacienþii cu sindrom de pre-excitaþie pe ECG-ul de repaus.
d: -blocantele trebuie folosite cu precauþie în primul trimestru; vezi secþiunea 11.
e: Antiaritmicele de clasa a III-a nu trebuie folosite în cazurile de QTc alungit.
f: În cazul anumitor tahicardii atriale luaþi în considerare agenþii blocanþi ai nodului AV în asociere cu Flecainida ºi Propafenona. 

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
AV = atroventricular; ECG = electrogardiogramã; i.v. = intravenos; TSV = tahicardie supraventricularã; TV = tahicardie ventricularã

9. Afecþiunile hipertensive
Hipertensiunea arterialã este cea mai frecventã afecþiune 
medicalã ce apare în sarcinã reprezentând aproximativ 
un sfert din numãrul total de internãri din perioada pre-
natalã.

9.1 Diagnostic

Înregistrarea unor valori tensionale crescute ar trebui con-
firmatã în douã ocazii diferite folosind un sfigmomanome-
tru cu mercur (faza V a zgomotelor Korotkoff pentru citi-
rea tensiunii arteriale diastolice) în poziþie ºezândã sau un 
dis pozitiv aneroid. Mãsurarea TA în decubit lateral stâng 
re prezintã o alternativã acceptabilã. Ar trebui utilizate 
doar aparate validate pentru mãsurarea TA ºi monitoriza-
rea ambulatorie a TA. 

9.2 Definiþia ºi clasificarea HTA în sarcinã

Definiþia HTA în sarcinã se bazeazã pe o creºtere a TA în 
valoare absolutã (TAS 140 mmHg sau TAD 90 mmHg) 
ºi poate fi moderatã (140-159/90-109 mmHg) sau severã 
(160/110 mmHg).

Hipertensiunea în sarcinã nu este o singurã entitate ci 
cuprinde:

  HTA preexistentã sarcinii: definitã ca TA 140/90 
mmHg cunoscutã anterior sarcinii sau care se dece-
lea  zã în primele 20 de sãptãmâni de gestaþie. Ea per-
sis  tã de obicei peste 42 de zile postpartum;

  HTA gestaþionalã: aceastã formã de HTA apare de obi-
cei dupã sãptãmâna 20 de gestaþie ºi dispare, în cele 
mai multe cazuri, în primele 42 de zile postpartum;

  Preeclampsia = HTA gestaþionalã asociatã cu prote-
inurie semnificativã 0,3 g/24 h; apare mai frecvent 
pe parcursul primei sarcini, feþi multipli, în mola hi da-
tiformã sau la pacienþii cu diabet zaharat; asociatã cu 
insuficienþã placentarã determinând deseori deficit de 
creºtere fetalã; cea mai frecventã cauzã de prematu-
ritate;

  HTA preexistentã sarcinii cu HTA gestaþionalã supra-
pusã ºi cu proteinurie;

  HTA neclasificabilã.
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9.3 Managementul hipertensiunii în sarcinã

Managementul hipertensiunii în sarcinã depinde de valo-
rile TA, vârsta gestaþionalã ºi profilul de risc materno-fetal.

Majoritatea femeilor cu HTA preexistentã prezintã pe par-
cursul sarcinii HTA uºoarã spre moderatã (140-160/90-
109 mmHg) ºi au un risc scãzut pentru complicaþii cardio-
vasculare pe perioada sarcinii, mai ales dacã funcþia re  na lã 
este normalã. Ele sunt candidate pentru terapia ne  far ma-
co logicã deoarece nu existã nicio dovadã cã tra  tamentul 
farmacologic îmbunãtãþeºte prognosticului neo  natal.

9.4 Managementul nefarmacologic ºi prevenirea 
hipertensiunii în sarcinã

Managementul nefarmacologic ar trebui luat în conside-
rare în cazul femeilor gravide cu TAS 140-150 mmHg ºi 
sau TAD 90-99 mmHg. Deºi în cazul femeilor neînsãr-
cinate scãderea ponderalã poate ajuta la reducerea valo-
rilor TA, aceasta nu e recomandatã femeilor obeze pe pe-
rioada sarcinii deoarece poate determina greutate micã 
la naºtere ºi dezvoltare ulterioarã lentã a copiilor nãscuþi 
din aceste mame.

9.5 Tratamentul farmacologic al hipertensiunii în 
sarcinã

În timp ce existã un consens asupra faptului cã tratamen-
tul farmacologic al HTA severe în sarcinã este necesar ºi 
benefic, tratamentul HTA mai puþin severe este controver-
sat. Deºi poate fi beneficã scãderea TA în cazul mamelor 
cu HTA, TA scãzutã poate afecta perfuzia utero-placentarã 
punând astfel în pericol dezvoltarea fetalã. Dozele mici de 
aspirinã se recomandã profilactic gravidelor cu istoric de 
preeclampsie cu debut precoce (<28 sãptãmâni).

Alfa-metildopa este medicamentul de elecþie pentru ma-
nagementul pe termen lung al hipertensiunii în sarcinã. 
Labetalolul are o eficienþã comparabilã iar în cazul hiper-
tensiunii severe poate fi administrat intravenos. Blocante-
le canalelor de calciu ca Nifedipina (oral) sau Isradipina 

(i.v.) sunt medicamente de a doua linie în tratamentul 
hipertensiunii. Administrarea intravenoasã a sulfatului de 
magneziu s-a dovedit utilã în prevenirea eclampsiei ºi în 
tratamentul convulsiilor. Un potenþial sinergism cu sulfa-
tul de magneziu poate induce hipertensiune maternã ºi 
hipoxie fetalã. Diureticele trebuie evitate în tratarea hiper-
tensiunii deoarece pot determina scãderea fluxului san-
guin la nivelul placentei ºi nu sunt recomandate în pree-
clampsie. IECA, sartanii ºi inhibitorii direcþi ai reninei sunt 
contraindicaþi în sarcinã.

9.6 Alãptarea ºi lactaþia

Alãptarea nu creºte valorile TA ale mamei. Toþi agenþii an-
tihipertensivi administraþi mamei în perioada alãptãrii se 
excretã prin lapte, majoritatea în concentraþii foarte mici, 
excepþie fãcând Propranololul ºi Nifedipina.

9.7 Prognosticul postpartum

TA creºte de obicei în primele 5 zile dupã naºtere, hiper-
tensiunea postpartum fiind obiºnuitã. Metildopa ar trebui 
evitatã datoritã riscului apariþiei depresiei postpartum.

Femeile cu hipertensiune pe perioada primei sarcini au 
un risc crescut de a dezvolta hipertensiune ºi la sarcina 
urmãtoare. Cu cât debutul hipertensiunii este mai preco-
ce în prima sarcinã cu atât riscul de recurenþã este mai 
mare.

Femeile cu hipertensiune de sarcinã ºi preeclampsie au un 
risc crescut de a dezvolta HTA, AVC ºi boalã coronarianã 
ulterior pe parcursul vieþii. Modificarea stilului de viaþã are 
indicaþie primarã în prevenirea complicaþiilor ce ar putea 
sã aparã în cursul sarcinilor urmãtoare ºi în reducerea ris-
cului cardiovascular matern în viitor. Se recomandã con-
trolul periodic al valorilor tensionale prin cabinetul medi-
cului de familie ºi controlul anual al factorilor metabolici.

În comparaþie cu nuliparele, femeile cu valori tensionale 
normale pe perioada sarcinii au un risc scãzut de a deveni 
hipertensive ulterior pe parcursul vieþii.
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Tabelul 13: Recomandãri pentru managementul hipertensiunii 

Recomandãri Clasãa Nivelb

Este recomandat tratamentul nefarmacologic al gravidelor cu TAS 140-150 mmHg sau TAD 90-99 
mmHg I C

În cazul femeilor cu hipertensiune gestaþionalã sau HTA preexistentã sarcinii cu HTA gestaþionalã 
suprapusã sau cu hipertensiune ºi afectare subclinicã a organelor þintã sau cu simptome apãrute în 
orice moment pe perioada sarcinii, iniþierea tratamentului farmacologic se recomandã la valori tensio-
nale de 140/90 mmHg. În alte circumstanþe, iniþierea tratamentului farmacologic se recomandã dacã 
TAS 150 mmHg sau TAD 95 mmHg.

I C

La o gravidã,TAS 170 mmHg sau TAD 110 mmHg reprezintã urgenþe ºi se recomandã spitalizarea. I C

Provocarea naºterii este recomandatã în HTA gestaþionalã cu proteinurie care evolueazã cu tulburãri 
de vedere, anomalii de coagulare sau suferinþã fetalã. I C

În preeclampsia asociatã cu edem pulmonar acut, Nitroglicerina în infuzie i.v. este tratamentul de 
elecþie. I C

În hipertensiunea severã se recomandã administrarea intravenoasã de labetalol sau administrarea 
oralã de Metildopa sau Nifedipinã. I C

Femeile cu HTA preexistentã sarcinii ar trebui sã continue tratamentul cu medicaþia curentã exceptând 
IECA, BRA (sartanii) ºi inhibitorii direcþi ai reninei, sub atenta monitorizare a TA. IIa C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
ECA = enzima de conversie a angiotensinei; BRA (sartani) = blocant al receptorului de angiotensinã; TA = tensiunea arterialã; TAS = tensiunea arterialã 
sistolicã; TAD = tensiunea arterialã diastolicã.

10. Trombembolismul venos pe perioada 
sarcinii ºi postpartum
Trombembolismul venos (TEV), incluzând trombembolis-
mul pulmonar (TEP) ºi tromboza venoasã profundã (TVP), 
reprezintã o cauzã importantã de morbiditate ºi mortalita-
te legate de sarcinã.

10.1 Factori de risc ºi de prevenþie pentru TEV 
legat de sarcinã

Înainte de sarcinã sau în primul trimestru de sarcinã, toate 
femeile ar trebui sã facã o evaluare documentatã a facto-
rilor de risc pentru TEV. Pot fi identificate trei grupe de risc 
(înalt, intermediar ºi scãzut), iar mãsurile de prevenþie se 
aplicã corespunzãtor.

Pacienþii cu risc crescut sunt aceia cu TEV recurent (>1) 
sau TEV neprovocat/legat de administrarea de estrogeni 
sau un singur episod de TEV anterior plus trombofilie sau 
istoric familial.

Pacienþii cu risc intermediar sunt cei cu 3 sau mai mulþi fac-
tori de risc, alþii decât cei cunoscuþi ca factori de risc înalt. 
Aceºti factori de risc includ: comorbiditãþile, vârsta >35 ani, 
obezitatea (IMC >30 kg/m2), fumatul, boalã varicoa sã ºi 
fac torii de risc obstetricali ca preeclampsia, sindromul de 
hiperstimulare ovarianã, sarcinile multiple, cezariana reali-
zatã în urgenþã sau electiv, travaliul prelungit (>24 ore) 
sau hemoragia peripartum (>1 litru sau necesitatea unei 
trans fuzii). Factori de risc tranzitori sunt infecþiile sistemice 
cu rente, imobilizarea, intervenþiile chirurgicale în sarcinã 
sau < 6 sãptãmâni pospartum. Pacienþii cu risc scãzut sunt 
cei cu mai puþin de 3 factori de risc.

Deºi existã mai multe scoruri de risc pentru încadrarea pa-
ci enþilor în diferite categorii de risc, toate scorurile de risc 
necesitã validare în studii prospective.

HGMM reprezintã tratamentul de elecþie pentru profilaxia 
TEV în sarcinã. Doza se calculeazã raportat la greutatea 
corporalã. Pacienþii cu risc crescut ar trebui sã primeascã 
o dozã profilacticã de 0,5 mg/kg Enoxaparinã sau 50 UI/
kg Dalteparin de douã ori pe zi.

10.2 Trombembolismul pulmonar

La toate gravidele la care se suspecteazã TEP, ar trebui 
determinatã valoarea D-dimerilor serici urmatã de efectu-
area ultrasonografiei cu compresie bilateralã. Când aceas-
ta este normalã iar D-dimerii negativi, TEP este impro babil 
iar anticoagularea nu e justificatã. Dacã D-dimerii ºi ul-
trasonografia cu compresie bilateralã sunt pozitive, trata-
mentul anticoagulant este indicat. CT toracicã ar trebui 
efectuatã când diagnosticul nu poate fi confirmat sau ex-
clus prin investigaþiile menþionate mai sus.

În cazul pacienþilor cu suspiciune clinicã de TEP ar trebui 
iniþiat tratamentul cu HGMM pânã când diagnosticul 
este exclus prin investigaþii obiective. Doza terapeuticã se 
calculeazã în funcþie de greutatea corporalã (Enoxaparinã 
1 mg/kgc de douã ori pe zi) þintind cãtre un peak al Ac 
anti factor Xa la 4-6 ore de 0,6-1,2 UI/ml.

Heparina nefracþionatã este preferatã în cazul pacienþilor 
cu insuficienþã renalã, când e necesarã reversia anticoa-
gulãrii cu ajutorul Protaminei ºi în tratamentul acut al TEP 
masiv.

În TEP acut cu instabilitate hemodinamicã se recomandã 
administrarea intravenoasã de Heparinã nefracþionatã 
(dozã de încãrcare de 80 unitãþi/kg, urmatã de o p.i.v. 
continuã cu 18 unitãþi/kg/orã). aPTT-ul se determinã la 
4-6 ore dupã doza de încãrcare, la 6 ore dupã orice modi-
ficare a dozei ºi apoi zilnic când valorile se aflã în intervalul 
teraputic. Þinta terapeuticã a aPTT este în mod obiºnuit de 
1,5-2,5 ori mai mare decât valoarea de referinþã.
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Nici Heparina nefracþionatã, nici HGMM nu se gãsesc în 
cantitãþi semnificative în laptele matern ºi nu reprezintã 
contraindicaþii pentru alãptare.

Managementul postpartum

Dacã nu a apãrut nicio hemoragie importantã, tratamen-
tul prepartum cu Heparinã ar trebui reînceput la 6 ore 
dupã naºterea pe cale naturalã ºi la 12 ore dupã operaþia 
de cezarianã cu adãugarea ulterioarã de antivitamine K 
începând din a doua zi postpartum ºi continuând pentru 
cel puþin 3 luni sau pentru 6 luni dacã TEP a apãrut târziu 
în cursul sarcinii. Valoarea INR-ului ar trebui sã fie între 2 
ºi 3 ºi necesitã monitorizare periodicã, o datã la 1 sau 2 

sãptãmâni. Antivitaminele K nu pãtrund în laptele matern 
sub formã activã ºi nu prezintã riscuri pentru mamele care 
alãpteazã.

10.3 Tromboza venoasã profundã acutã (TVP)

Toate gravidele cu suspiciune de TVP ar trebui evaluate 
pentru probabilitatea pretest, ar trebui dozaþi D-dime rii ºi 
ar trebui efectuatã ultrasonografia cu compresie bila te-
ralã. 

În TVP acutã ar trebui administrat tratamentul cu doze 
te  ra peutice de HGMM de douã ori pe zi ajustat în funcþie 
de greutatea corporalã.

Tabelul 14: Recomandãrile pentru prevenirea ºi managementul trombembolismului
venos în sarcinã ºi perioada postpartum 

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã evaluarea factorilor de risc pentru TEV la toate gravidele sau femeile care îºi doresc o 
sarcinã. I C

Mamele ar trebui informate despre semnele ºi simptomele TEV în sarcinã ºi necesitatea contactãrii 
unui medic în cazul apariþiei acestora. I C

Pacientele cu risc crescutc ar trebui sã primeascã profilaxie antenatalã ºi postnatalã pentru o duratã 
de 6 sãptãmâni cu HGMM. I C

În cazul pacientelor cu risc intermediard profilaxia postpartum cu HGMM ar trebui fãcutã cel puþin 7 
zile sau mai mult, dacã 3 factori de risc persistã. I C

În cazul pacientelor cu risc scãzute se recomandã mobilizarea precoce ºi evitarea deshidratãrii. I C

Ciorapii cu compresie gradatã sunt recomandaþi tuturor femeilor cu risc crescut atât în perioada ante-
partum cât ºi postpartum. I C

Dozarea D-dimerilor ºi ultrasonografia cu compresie se recomandã pacientelor cu suspiciune de TEV 
pe perioada sarcinii. I C

Pentru tratamentul TEV acut în sarcinã se recomandã HNF pacientelor cu risc crescut ºi HGMM 
pacientelor fãrã risc crescut. I C

Utilizarea ciorapilor cu compresie gradatã ar trebui luatã în considerare în cazul femeilor cu risc inter-
mediar în sarcinã ºi postpartum. IIa C

În cazul pacienþilor cu risc intermediar ar trebui luatã în considerare profilaxia antenatalã cu HGMM. IIa C

Nu ar trebui realizat screeningul de rutinã al trombofiliei. III C

a = clasa de recomandare; b = nivel de evidenþã
HGMM = heparinã cu greutatea molecularã micã; TEV = tromboembolism venos.
Pentru definirea termenilor c, d ºi e, detalii în text.

11. Medicamente utilizate în perioada 
sarcinii ºi alãptãrii
Nu existã încã niºte recomandãri unanime în ceea ce pri -
veºte tratamentul gravidelor. În caz de urgenþã, medica-
mentele nerecomandate de industria farmaceuticã pe 
perioada sarcinii ºi a alãptãrii nu ar trebui interzise mamei. 
Ar trebui cuantificate potenþialul risc al unui medicament 
ºi posibilul beneficiu al terapiei.

Diferite surse de dovezi pot fi folosite pentru clasificarea 
riscului medicamentelor administrate pe perioada sarcinii.

11.1 U.S. Food and Drug Administration classifi-
cation (FDA)

Clasificarea a fost publicatã de cãtre Departamentul de 
Sãnãtate ºi Servicii Umane al S.U.A. (U.S. Department of 
Health and Human Services).

Clasificarea conþine categorii de la A (cele mai sigure) 
pânã la X (pericol cunoscut — a nu se folosi!). Urmãtoarele 
categorii sunt utilizate pentru medicamentele din perioa-
da sarcinii ºi a alãptãrii:

Categoria B: Niciun studiu de reproducere pe animale 
nu a demonstrat un risc fetal dar nu existã studii controla-
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te pe gravide sau studiile de reproducere pe animale au 
arã tat un efect advers care nu a fost confirmat la femei în 
studii controlate.

Categoria C: Niciun studiu pe animale nu a arãtat efecte 
adverse pe feþi ºi nu existã studii controlate pe femei sau 
studiile pe femei ºi animale nu sunt disponibile. Medica-
mentele ar trebui administrate doar dacã potenþialele be-
neficii justificã potenþialul risc asupra feþilor.

Categoria D: Existã dovezi ale riscului uman fetal, dar be-
neficiile utilizãrii la gravide pot fi acceptabile în ciuda riscu-
lui (ex. tratamentul afecþiunilor ameninþãtoare de viaþã).

Categoria X: Studiile pe animale sau oameni au demon-
strat anomalii fetale sau existã dovezi ale riscului fetal ba-
zate pe experienþa umanã sau ambele, iar riscul utilizãrii 
medicamentului la gravide depãºeºte clar orice posibil 

beneficiu. Medicamentul este contraindicat femeilor care 
sunt sau pot deveni gravide.

11.2 Baze de date pe internet

Autorii bazelor de date www.embryotox.de sau www.
safetus.com, îºi bazeazã recomandãrile pe o combinaþie 
de surse ºtiinþifice, opinii ale unor experþi în principal ba-
zate pe date observaþionale ºi pe experienþa personalã a 
femeilor în timpul sarcinii sau în perioada de alãptare.

11.3 Industria farmaceuticã

Instrucþiunile producãtorilor se bazeazã în principal pe 
faptul cã medicamentele nu sunt testate suficient în peri-
oada sarcinii ºi a alãptãrii. Din aceastã cauzã ºi din motive 
legale, medicamentele sunt frecvent considerate interzise 
pe perioada sarcinii ºi a alãptãrii.
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivã, Preºedinte Dr. Daniel Gherasim, Secretar 
Dr. Mihaela Suceveanu, efectuatã de Conf. Dr. Florin Mitu, Dr. Apavaloaie Maria-Cristina, Dr. Bararu Iris, Dr. Girbea 
Alexandra, Dr. Munteanu Romulus.

a: Comitetul pentru ghiduri a adãugat acenocumarolul ºi fenprocumonul la aceastã listã prin analogie cu warfarina. Necesitatea pentru evaluarea ris-
cului se aplicã ºi acestor douã ACO.

Anterior, warfarinei i-a fost atribuitã categoria de risc X. În opinia grupului de lucru, dovezile disponibile sugereazã ca warfarina , ca ºi alþi antagoniºti de 
vitamina K, ar trebui sã se afle în categoria de risc D (pentru referinþe ºi discuþii urmãriþi secþiunea 5.5 din textul integral).

b: Adenozina: Cea mai mare experienþã în folosirea acestui medicament este pentru trimestrele al II-lea ºi al III-lea de sarcinã. Timpul de înjumãtãþire scurt 
poate preveni ajungerea la fãt.

c: Atenololul este clasificat de FDA în categoria de risc D, totuºi, unii autori o clasificã în grupa de risc C.

d: Datele disponibile în legãturã cu folosirea în primul trimestru nu oferã dovezi puternice asupra potenþialului teratogen. Deoarece inhibitorii de ECA, 
BRA, antagoniºtii receptorilor de aldosteron ºi inhibitorii de reninã trebuie evitaþi în sarcinã ºi pe durata alãptãrii, li s-a atribuit categoria de risc D. S-au 
descris situaþii pozitive în urma folosirii inhibitorilor de ECA în sarcinã, astfel încât sarcina nu trebuie sã fie întreruptã, dar o supraveghere atentã este 
obligatorie.

e: Alãptarea este posibilã când mama este tratatã cu acest medicament.

f: Digoxin: Experienþa cu digoxin în timpul sarcinii este vastã ºi este considerat cel mai sigur antiaritmic în timpul sarcinii. O eficienþã antiaritmicã profilacticã 
nu a fost demonstratã.

g: Statinele: Nu ar trebui prescrise în sarcinã ºi în perioada de alãptare deoarece siguranþa administrãrii acestora nu a fost demonstratã, iar în cazul între-
ruperii tratamentului în perioada sarcinii, nu se aºteaptã dezavantaje pentru mamã.
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1. Preambul

Tabelul 1: Clasele de recomandare

Clasele de
recomandare Definiþie Formularea sugeratã de folosire

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general potrivit cãrora un 
anumit tratament sau procedurã este beneficã, 
utilã, eficace.

Este recomandat / Este indicat

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de 
opinie asupra utilitãþii/eficacitãþii unui anumit 
tratament sau procedurã.

Clasa IIa Balanþa dovezilor/opiniilor este în favoarea 
utilitãþii/eficacitãþii.

Ar trebui luat în considerare

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea este mai puþin stabilitã de 
dovezi/opinii.

Poate fi luat în considerare

Clasa III Dovezi sau acord general potrivit cãrora un 
anumit tratament sau procedurã nu este util/
eficace ºi în anumite situaþii poate fi dãunãtor.

Nu este recomandat

Tabelul 2: Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din multiple studii clinice randomizate sau metaanalize

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din mai multe studii mari, 
nerandomizate

Nivel de evidenþã C Consensul de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre

2. Introducere
Boala cardiacã valvularã (BCV) este frecventã ºi deseori 
necesitã intervenþie. Din cauza predominenþei valvulopa-
tiilor degenerative, cele mai frecvente douã afectãri valvu-
lare sunt acum stenoza aorticã calcificã (SA) ºi regurgi-
tarea mitralã (RM), în timp ce regurgitarea aorticã (RA) 
ºi stenoza mitralã (SM) au devenit mai puþin frecvente. 
Vârsta înaintatã a pacienþilor cu valvulopatii este asociatã 
cu o frecvenþã crescutã a comorbiditaþilor care contribu-
ie la creºterea riscului operator ºi face ca deciziile privind 
corecþia valvulopatiei sã fie mai complexe. Un alt aspect 
important al valvulopatiilor contemporane este proporþia 
crescândã a pacienþilor operaþi anterior care se prezintã 
cu probleme nou apãrute.

Ghidurile se concentreazã asupra valvulopatiilor la adulþi 
ºi adolescenþi, asupra managementului acestora ºi nu cu-
prind endocardita ºi bolile valvulare congenitale la adulþi 
ºi adolescenþi.

O actualizare a Ghidului ESC existent, publicat in 2007, a 
fost consideratã necesarã din 2 motive principale:

  În primul rând, au fost obþinute noi dovezi, în particu-
lar asupra stratificãrii riscului; în plus, metodele de di-
agnostic- ecocardiografia în special ºi opþiunile tera-

peutice s-au schimbat datoritã dezvoltãrii continue a 
chirurgiei de reparare valvularã ºi introducerii tehni-
cilor de intervenþie percutanã, în principal implanta-
rea transcateter a valvei aortice (TAVI) ºi repararea per-
cutanã edge-to-edge a valvei.

  În al doilea rând, importanþa colaborãrii apropiate 
dintre cardiologi ºi chirurgii cardiovasculari în mana-
gementul pacienþilor cu BCV a condus la elaborarea 
unui document comun de cãtre ESC ºi EACTS.

3. Comentarii generale
3.1 Evaluarea pacientului

Obiectivele evaluãrii pacienþilor cu BCV sunt diagnosti cul, 
cuantificarea ºi evaluarea mecanismului BCV precum ºi 
a consecinþelor acesteia. Ideal, deciziile trebuie luate de 
cãtre o „echipã a inimii” cu expertizã specificã în BCV 
care include cardiologi, chirurgi cardiovasculari, spe cialiº ti 
în imagisticã, anesteziºti ºi dacã este necesar prac ti cieni 
generaliºti, specialiºti în geriatrie sau în terapie intensivã. 
Aceastã abordare de tip „echipã a inimii” este recoman-
datã mai ales în managementul pacientului cu risc înalt ºi 
este de asemenea importantã pentru alte grupuri cum ar 
fi pacienþii asimptomatici, la care evaluarea reparabilitãþii 
valvulare este o componentã cheie în luarea deciziei.
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Evaluarea clinicã este primul pas în diagnosticul BCV ºi în 
evaluarea severitãþii.

Ecocardiografia este examinarea de bazã pentru confir-
marea diagnosticului de BCV precum ºi pentru evaluarea 
severitãþii ºi prognosticului acesteia. Când se evalueazã se-
veritatea BCV este necesar sã se verifice concordanþa din-
tre diferitele mãsurãtori ecocardiografice ca ºi cea cu ana-

Tabelul 3: Întrebãri esenþiale în evaluarea pacienþilor în vederea intervenþiei valvulare

  Este boala cardiacã valvularã severã?

  Are pacientul simptome?

  Sunt simptomele legate de boala valvularã?

  Care este speranþa de viaþã a pacientului ºi calitatea vieþii aºteptatã?

  Beneficiile aºteptate ale intervenþiei (vs. rezultatele spontane) depãºesc riscurile?

  Care sunt dorinþele pacientului?

  Resursele locale sunt optime pentru intervenþia planificatã?

a Speranta de viaþa este estimatã conform vârstei, sexului, comorbiditãþilor ºi speranþei de viaþa specificã þarii.

tomia ºi mecanismele BCV. Este de asemenea necesarã 
verificarea concordanþei cu evaluarea clinicã.

Evaluarea severitãþii unei stenoze trebuie sã combine eva-
luarea ariei valvulare ºi a indicilor dependenþi de flux, cum 
ar fi gradientul mediu de presiune ºi velocitatea maximã 
a fluxului, care aduc informaþii suplimentare ºi au valoare 
prognosticã.

Tabelul 4: Criterii ecocardiografice pentru definirea severitãþii stenozelor valvulare: o abordare integratã

Stenoza aorticã Stenoza mitralã Stenoza 
tricuspidianã

Aria valvularã (cm2) <1,0 <1,0 -

Aria valvularã indexatã (cm2/m2 ASC) <0,6 - -

Gradient mediu (mmHg) >40a >10b 5

Velocitate maximã jet (m/s) >4,0a - -

Raportul velocitãþilor <0,25 - -

ASC = aria suprafeþei corporale.
a La pacienþi cu debit cardiac/flux transvalvular normal.
b Util la pacienþii în ritm sinusal, interpretat în funcþie de frecvenþa cardiacã.
Adaptat dupã Baumgartner el al Evaluarea ecocardiograficã a stenozelor valvulare EAE/ ASE recomandãri pentru practica clinicã. Eur J Echocardiogr 
2009;10:1 -25

Evaluarea regurgitãrii valvulare trebuie sã combine dife ri þi 
indici care includ mãsurãtorile cantitative, cum ar fi ve na 
contracta ºi aria efectivã a orificiului regurgitant (EROA), 
care este mai puþin dependentã de condiþiile de flux de-
cât grosimea jetului la Doppler color. Totuºi, toate evaluã-

rile cantitative au anumite limitãri, astfel încât utilizarea lor 
necesitã experienþã ºi integrarea unui numãr mare de 
mãsurãtori mai degrabã decât dependenþa de un singur 
parametru.
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Tabelul 5: Criterii ecocardiografice pentru definirea severitãþii regurgitãrii valvulare severe: o abordare integratã

Regurgitare aorticã Regurgitare mitralã Regurgitare tricuspidianã

Calitativ

Morfologia valvularã Anormalã/flail/ defect 
larg de coaptare

Flail de valve/rupturã de 
muºchi papilar/defect larg de 
coaptare

Anormalã/flail/defect larg de coaptare

Jetul de regurgitare 
la Doppler color

Mare în jeturile centrale, 
variabil în jeturile ex-
centricea

Foarte mare jet central sau 
excentric care aderã, se 
rãsuceºte ºi ajunge pe perete-
le posterior al atriului stâng

Foarte mare jet central sau excentric 
atingând peretelea

Jetul de regurgitare 
la CW

Dens Dens/ triunghiular Dens/ triunghiular cu vârf precoce 
(velocitate <2 m/s în RT masivã)

Altele Reflux holodiastolic 
în aorta descendentã 
(VTD >20 cm/s)

Zona largã de convergenþã a 
fluxuluia

–

Semicantitativ

Vena contracta (mm) >6 7 (>8 biplan)b 7a

Flux în venele din 
amontec

- Reflux sistolic în venele pul-
monare

Reflux sistolic în venele hepatice

Influx - Undã E dominantã 1,5 m/sd Undã E dominantã 1 m/se

Altele Timpul de înjumãtãþire 
a presiunii <200 msf

IVT mitral/IVT aorta >1,4 PISA >9 mmg

Cantitative Primarã Secundarãb Regurgitare 
tricuspidianã

EROA (mm2) 30 40 20 40

Vol R (ml/bãtaie) 60 60 30 45

+ dilatare cavitãþi cardi-
ace/vase

VS VS,AS VD, AD, vena cavã 
inferioarã

CW = Doppler continuu; VTD = velocitate telediastolicã; EROA = aria efectiva a orificiului regurgitant; AS = atriu stâng; VS = ventricul stâng; PISA = aria 
suprafeþei izovelocitãþii proximale; AD = atriu drept; VD = ventricul drept; Vol R = volum regurgitant; RT = regurgitare tricuspidianã; IVT = integrala velo-
citate timp;
a La o limita Nyquist de 50-60 cm/s
b Media în 2 ºi 4 camere
c Dacã nu sunt alte cauze de atenuare sistolicã (fibrilaþie atrialã, presiune atrialã crescutã)
d În absenþa altor cauze de presiune crescutã în atriul stîng ºi a stenozei mitrale.
e În absenþa altor cauze de presiune crescutã în atriul drept.
f Timpul de înjumãtãþire a presiunii este scãzut în cazul creºterii presiunii tele diastolice a VS, al tratamentului vasodilatator ºi la pacienþii cu aortã dilatatã 
compliantã sau este crescut în regurgitarea aorticã cronicã.
g Deplasarea limitei bazale Nyquist la 28 cm/sec.
h Diferite valori-prag sunt utilizate în RM unde o EROA >20 mm2 ºi un volum regurgitant >30 ml identificã subgrupuri de pacienþi cu risc crescut de 
evenimente cardiace.
Adaptat dupã Lancellotti el al- recomandãri pentru evaluarea regurgitãrilor valvulare. Partea I:regurgitarea aorticã ºi pulmonarã (valuvulopatie nativã). 
Eur J Echocardiogr 2010;11:223-244.
Partea 2: regurgitarea mitralã ºi tricuspidianã (valvulopatie nativã). Eur J Echocardiogr 2010;11:307-332.

În RA, SM, RM, RT, ecografia transtoracicã (TTE) oferã o 
eva luare precisã a morfologiei valvulare, care este impor-
tan tã în selecþia candidaþilor pentru repararea chirurgicalã 
a val vei, comisurotomie mitralã percutanã (CMP) sau pen-
tru repa rare edge-to-edge. Ecocardiografia trebuie sã in-
clu dã o evaluare detaliatã a tuturor valvelor, a aortei as-
cen   dente ºi a parametrilor funcþiei ºi dilatãrii ventricu lului 
stâng (VS), dimensiunile VS fiind indexate la ASC. În final, 

trebuie evaluatã presiunea sistolicã în artera pulmo narã 
precum ºi funcþia ventriculului drept (VD). 

Ecocardiografia tri-dimensionalã (3D) este utilã în evalu-
area caracteristicilor anatomice care pot avea un impact 
asupra tipului de intervenþie ales, în particular la nivelul 
valvei mitrale.
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Ecocardiografia transesofagianã (TEE) trebuie luatã în 
considerare când TTE este de calitate suboptimalã sau 
când este suspectatã tromboza, disfuncþia de protezã sau 
endocardita infecþioasã. TEE intraproceduralã permite 
monitorizarea rezultatelor reparãrii chirurgicale valvulare 
sau a procedurilor percutane. TEE intraoperatorie de ca-
litate înaltã este obligatorie când se efectueazã repararea 
valvularã.

Testul de efort este avut în vedere în evaluarea BCV ºi/
sau a consecinþelor lor. Testul de efort este util pentru 
a demasca simptomele la pacienþii care afirmã cã sunt 
asimptomatici. Are o valoare suplimentarã pentru evalu-
area riscului în SA.

Ecocardiografia de efort poate aduce informaþii suplimen-
tare pentru identificarea mai bunã a originii cardiace a 
dis pneei ºi pentru a evalua prognosticul în RM ºi în SA. Cu 
toate acestea, tehnica nu este larg accesibilã, poate fi soli-
citantã din punct de vedere tehnic ºi necesitã expe rienþã.

Investigarea rezervei de flux (de asemenea numitã ºi rezer-
va contractilã) prin folosirea ecocardiografiei de stress cu 
doze mici de dobutaminã este utilã în evaluarea severitãþii 
ºi a stratificãrii riscului operator în SA cu disfuncþie VS ºi 
gradient presional mic.

La pacienþii la care ecocardiografia este de calitate in-
adec   vatã sau la care rezultatele sunt discordante, rezo-
nan þa magneticã cardiacã (RMC) trebuie utilizatã pentru 
a evalua severitatea regurgitãrilor, a volumelor ºi funcþiei 
VS. RMC este metoda de referinþã pentru evaluarea volu-
melor ºi funcþiei VD.

Tomografia computerizatã multi-slice (TCMS) este larg uti-
li zatã în evaluarea severitãþii ºi localizãrii anevrismului de 
aortã ascendentã. Poate fi utilã în excluderea bolii coro-
nariene la pacienþii cu risc scãzut de aterosclerozã. TCMS 
joacã un rol important la pacienþii cu SA cu risc înalt la 
care se ia în considerare TAVI.

Peptidul natriuretic tip B (BNP) poate ajuta la stratificarea 
riscului în SA ºi în RM.

Angiografia coronarianã este larg indicatã pentru diag-
nos ticul bolii coronariene asociate atunci când este plani-
ficatã chirurgia. Poate fi omisã la pacienþii cu risc mic pen-
tru aterosclerozã sau în cazurile rare când riscul depãºeºte 
beneficiul, de ex. la pacienþii cu disecþie acutã de aortã, cu 
vegetaþie mare aorticã în dreptul ostiului coronar sau cu 
trombozã obstructivã de protezã ce determinã instabilita-
te hemodinamicã.

Tabelul 6: Managementul bolii coronariene la pacienþii cu boalã cardiacã valvularã

Clasãa Nivelb

Diagnosticul bolii coronariene

Angiografia coronarianãc este recomandatã înaintea chirurgiei valvulare la pacienþii cu boalã cardiacã 
valvularã severã ºi oricare din urmãtoarele:

  Istoric de cardiopatie ischemicã
  Suspiciune de ischemie miocardicãd

  Disfuncþie sistolicã de ventricul stâng
  Bãrbaþi peste 40 ani ºi femei postmenopauzã
  1 factor de risc

I C

Angiografia coronarianã este recomandatã în evaluarea regurgitãrii mitrale secundare I C

Indicaþii pentru revascularizarea miocardicã

CABG este recomandatã la pacienþii cu indicaþie primarã pentru chirurgia valvei aortice/mitrale ºi 
diametrul stenozei arterei coronare 70%e I C

CABG trebuie luatã în considerare la pacienþii cu indicaþie primarã pentru chirurgia valvei aortice/mitra-
le ºi diametrul stenozei arterei coronare 50-70% IIa C

CABG= bypass aortocoronarian.
a Clasa de recomandare; b Nivel de evidenþã.
c Tomografia computerizatã multi-slice poate fi utilizatã pentru a exclude boala arterelor coronare la pacienþii cu risc scãzut de aterosclerozã.
d Durere toracicã, teste non-invazive anormale.
e stenoza 50% poate fi luatã în considerare pentru trunchiul comun.

Efectuarea cateterismului cardiac ar trebui rezervatã situa-
þiilor în care evaluarea noninvazivã este neconclu dentã 
sau discordantã cu elementele clinice.

Profilaxia endocarditei infecþioase ar trebui luatã în consi-
derare la orice pacient cu BCV ºi adaptatã la riscul indivi-
dual al pacientului. 

Decizia de a interveni ºi tipul intervenþiei de ales la un 
pacient cu BCV depind de o analizã risc-beneficiu indivi-
dualã care se bazeazã pe o evaluare comparativã a 
prog nosticului spontan ºi pe rezultatele intervenþiei în 
acord cu caracteristicile BCV ºi a comorbiditãþilor. Evalu-
area comorbiditãþilor este dirijatã de evaluarea clinicã. La 
vârstnici, vârsta, de exemplu, nu ar trebui consideratã o 
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contraindicaþie pentru chirurgie. Scorurile de risc, cum ar 
fi EuroScore sau scorul STS sunt utile pentru evaluarea ris-
cului operator deºi au limite. Evaluarea riscului ar trebui 
sã se bazeze mai ales pe judecata clinicã a „echipei inimii” 
în asociere cu combinarea scorurilor. Deciziile trebuie de 
asemenea sã þinã cont ºi de speranþa de viaþã a pacientu-
lui, de calitatea vieþii precum ºi de resursele locale ºi, foarte 
important, de decizia pacientului informat.

3.2 Managementul condiþiilor asociate

Boala coronarianã

Utilizarea testelor de stress în detectarea bolii coronariene 
(BC) asociate cu BCV severã este descurajatã datoritã va-
lorii diagnostice mici ºi a potenþialelor riscuri.

Un rezumat al managementului BC asociate este redat 
în Tabelul 6.

Aritmiile

Cu excepþia cazurilor în care FA determinã compromitere 
hemodinamicã, cardioversia nu este indicatã înainte de 
intervenþie la pacienþii cu BCV severã.

Anticoagularea oralã cu un raport internaþional norma-
lizat (INR) þintã de 2-3 este recomandatã pacienþilor cu 
BCV nativã ºi orice tip de fibrilaþie atrialã (FA). În SM INR-ul 
þintã trebuie sã fie în zona superioarã a nivelului.

4. Regurgitarea aorticã
4.1 Indicaþii chirurgicale

În RA cronicã scopul operaþiei este de a evita disfuncþia 
sistolicã a VS ºi/sau a complicaþiilor.

Alegerea procedurii chirurgicale este adaptatã experienþei 
echipei, prezenþei anevrismului de rãdãcinã aorticã, ca-
racteristicilor cuspelor, speranþei de viaþã ºi statusului an-
ticoagulant dorit.

Tabelul 7: Indicaþii chirurgicale în regurgitarea aorticã severã (A) ºi
în boala rãdãcinii aortei ascendente (B) (indiferent de severitatea regurgitãrii aortice)

Clasãa Nivelb

A. Indicaþii chirurgicale în regurgitarea aorticã severã

Chirurgia este indicatã pacienþilor simptomatici. I B

Chirurgia este indicatã pacienþilor asimptomatici cu FEVS în repaus 50% I B

Chirurgia este indicatã pacienþilor care necesitã CABG sau intervenþie chirurgicalã la nivelul aortei 
ascendente sau a altei valve I C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu FEVS în repaus >50%, cu dilata-
re severã a VS: DTDVS >70 mm sau DTSVS >50 mm sau DTSVS >25 mm/m2 ASCc IIa C

B. Indicaþii chirurgicale în boala rãdãcinii aortice (indiferent de severitatea regurgitãrii aortice)

Chirurgia este indicatã pacienþilor cu boalã a rãdãcinii aortei cu diametrud maxim al aortei ascen-
dente 50 mm pentru pacienþii cu sindrom Marfan I C

Chirurgia ar trebuie luatã în considerare pentru pacienþii cu boalã a rãdãcinii aortice, cu diametru 
maxim al aortei ascendente:

 45 mm pentru pacienþii cu sindrom Marfan cu factori de risce

 50 mm pentru pacienþii cu bicuspidie aorticã cu factori de riscf

 55 mm pentru restul pacienþilor.

IIa C

RA = regurgitare aorticã; ASC = aria suprafeþei corporale; CABG = by pass aortocoronarian; FE = fracþie de ejecþie; VS = ventricul stâng; DTDVS = diametru 
telediastolic ventricul stâng; DTSVS = diametru telesistolic ventricul stâng;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c Modificãri în mãsurãtorile secvenþiale trebuie luate în considerare.
d Decizia trebuie sã ia în considerare forma diferitelor segmente ale aortei. În cazul în care se practicã intervenþia de înlocuire valvularã aorticã, indicaþia 
de chirurgie concomitentã a aortei ascendente se stabileºte la valori mai mici ale diametrului aortei.
e Istoric familial de disecþie de aortã ºi/sau o ratã de creºtere a aortei >2 mm/an ( la mãsurãtori repetate folosind aceeaºi tehnicã imagisticã, cu mãsurãtori 
comparabile la acelaºi nivel al aortei ºi confirmate prin altã tehnicã), RA severã sau regurgitare mitralã, dorinþa unei sarcini.
f Coarctaþia de aortã, hipertensiunea arterialã, istoricul familial de disecþie sau o ratã de creºtere a diametrului aortei >2 mm/an (la mãsurãtori repetate 
folosind aceeaºi tehnicã imagisticã, cu mãsurãtori comparabile la acelaºi nivel al aortei ºi confirmate prin altã tehnicã).
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4.2 Tratamentul medical

Vasodilatatoarele ºi agenþii inotropi pot fi utilizaþi în terapia 
de scurtã duratã pentru a îmbunãtãþi condiþia pacienþilor 
cu insuficienþã cardiacã severã înainte de intervenþia chi-
rur gicalã a valvei aortice. Nu existã dovezi ale efectului 
po zitiv al vasodilatatoarelor la pacienþii asimptomatici fãrã 
hiper tensiune. 

La pacienþii cu sindrom Marfan beta-blocantele ar trebui 
administrate înainte ºi dupã operaþie.

4.3 Testarea seriatã

Toþi pacienþii cu RA severã ºi funcþie normalã a VS trebuie 
evaluaþi la 6 luni dupã prima examinare. Pacienþii cu pa-
rametri stabili trebuie evaluaþi anual. La pacienþii cu aorta 
dilatatã în special cei cu sindrom Marfan sau cu bicuspidie 
aorticã, ecocardiografia trebuie efectuatã anual.

5. Stenoza aorticã
Tratamentul pacienþilor inoperabili ºi al celor cu risc chi-
rurgical înalt s-a modificat odatã cu introducerea TAVI.

5.1 Indicaþii chirurgicale

Înlocuirea precoce a valvei aortice trebuie recomandatã 
tuturor pacienþilor simptomatici cu SA severã care sunt 
candidaþi pentru intervenþia chirurgicalã. Dacã gradien-
tul mediu rãmâne >40 mmHg nu existã practic o limi tã 
in ferioarã a FEVS care sã contraindice intervenþia chirur-
gicalã.

Managementul pacienþilor cu forma clasicã de SA cu debit 
scãzut ºi gradient scãzut (aria valvularã <1 cm2, FE <40%, 
gradient mediu <40 mmHg) este mult mai dificil. Decizia 
finalã trebuie sã ia în considerare condiþia clinicã a paci-
entului (în principal prezenþa ºi extensia comorbiditãþilor), 
gradul calcificãrilor valvulare, extensia bolii coronariene ºi 
fezabilitatea revascularizãrii.

Noul fenomen recunoscut ca SA cu debit ºi gradient scã-
zute paradoxal, cu FE normalã necesitã atenþie spe ci alã 
datoritã informaþiilor limitate în ceea ce priveºte istoria 
naturalã ºi rezultatele postoperatorii. În aceste cazuri ope-
raþia trebuie efectuatã numai când simptomatologia este 
prezentã ºi dacã evaluarea completã sugereazã cã existã 
obstrucþie semnificativã a valvei.

Managementul SA severe asimptomatice rãmâne o pro-
blemã controversatã. Chirurgia precoce electivã poate fi 
efectuatã la pacienþi selectaþi cu risc operator scãzut.

Tabelul 8: Indicaþii pentru înlocuirea valvei aortice în stenoza aorticã

Clasãa Nivelb

AVR este indicatã pacienþilor cu SA severã ºi orice simptome legate de SA. I B

AVR este indicatã pacienþilor cu SA severã care vor face intervenþie de CABG, chirurgie pe aorta 
ascendentã sau pentru altã valvã. I C

AVR este indicatã pacienþilor asimptomatici cu SA severã ºi disfuncþie sistolicã de VS (FEVS <50%) fãrã 
o altã cauzã. I C

AVR este indicatã pacienþilor asimptomatici cu SA severã ºi test de efort anormal care aratã simptome 
la efort în mod cert legate de SA. I C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu risc înalt cu SA severã simptomaticã care sunt 
adecvaþi pentru TAVI dar la care opþiunea chirurgicalã este favorizatã de cãtre o „echipã a inimii” pe 
baza profilului de risc individual ºi pe anatomia adecvatã.

IIa B

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu SA severã ºi test de efort anormal cu 
scãderea tensiunii arteriale faþã de repaus. IIa C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu SA moderatãc care vor face intervenþie de CABG, 
chirurgie pe aorta ascendentã sau pentru altã valvã. IIa C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu SA cu debit scãzut ºi gradient scãzut 
(<40 mmHg) cu FEVS normalã numai dupã confirmarea severitãþii SAd. IIa C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu SA cu debit scãzut ºi gradient scãzut, cu 
FEVS scãzutã ºi cu evidenþierea rezervei de fluxe prezente. IIa C

AVR ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu FEVS normalã ºi test de efort normal 
dacã riscul chirurgical este mic ºi una sau mai multe din urmãtoarele elemente sunt prezente:

  SA foarte severã definitã prin velocitate maximã transvalvularã >5,5 m/s sau
  Calcificãri valvulare severe ºi o ratã de progresie a velocitãþii maxime transvalvulare 0,3 m/s/

an

IIa C

AVR poate fi luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu SA severã cu debit scãzut ºi gradient 
scãzut, cu disfuncþie sistolicã de VS ºi fãrã rezervã de fluxe IIb C



Secþiunea XII: Valvulopatii

381

AVR poate fi luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu SA severã, cu FEVS normalã ºi fãrã 
anomaliile testului de efort mai sus menþionate, dacã riscul chirurgical este mic ºi una sau mai multe 
din urmãtoarele elemente sunt prezente:

  Nivel marcat crescut fãrã alte explicaþii al peptidelor natriuretice confirmat la determinãri 
repetate 

  Creºterea gradientului mediu la efort cu >20 mmHg
  Hipertrofie de VS importantã în absenþa hipertensiunii

IIb C

SA = stenozã aorticã; AVR = înlocuirea valvei aortice, aortic valve replacement; ASC = aria suprafeþei corporale; CABG = by pass aortocoronarian; FEVS = 
fracþie de ejecþie a ventricul stâng; TAVI = implantarea transcateter a valvei aortice;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c SA moderatã este definitã ca arie valvularã 1,0-1,5 cm2 (0,6 cm2/m2-0,9 cm2/m2 ASC) sau gradient aortic mediu 25-40 mmHg în prezenþa unor condiþii 
normale ale fluxului. Totuºi, judecata clinicã este necesarã.
d La pacienþii cu arie valvularã micã dar cu gradient scãzut în ciuda unei FEVS prezervate explicaþiile pentru aceastã situaþie (altele decât prezenþa SA 
severe) sunt frecvente ºi trebuie atent excluse. Vezi întregul text (Evaluarea SA).
e Numitã de asemenea ºi rezerva contractilã.

5.2 Indicaþii pentru valvuloplastia cu balon

Valvuloplastia cu balon poate fi consideratã o punte spre 
chirurgie sau TAVI la pacienþii instabili hemodinamic care 
au risc chirurgical înalt sau la pacienþii cu SA severã simp-
to maticã care necesitã intervenþie urgentã majorã non-
cardiacã.

5.3 Indicaþii pentru implantarea percutanã trans-
cateter a valvei aortice

TAVI trebuie efectuatã doar în spitale cu secþie de chirur-
gie cardiacã. O „echipã a inimii” care evalueazã riscurile 
pa cientului ºi tehnica adecvatã de TAVI trebuie sã fie în 
mã surã sã ia decizii în acest grup de pacienþi. 

Contraindicaþiile, atât clinice cât ºi anatomice, trebuie 
iden  ti ficate. Pacienþii eligibili ar trebui sã aibã o speranþã 
de viaþã mai mare de 1 an ºi ar trebui de asemenea sã 
obþi  nã îmbunãtãþirea calitaþii vieþii prin procedurã. Pe 
b a  za da telor curente ºi conform deciziei „echipei inimii”, 
TAVI este re comandatã pacienþilor simptomatici cu SA se-
verã care nu sunt consideraþi adecvaþi pentru chirurgia 
con ven  þio nalã. TAVI ar trebuie luatã în considerare la pa-
ci enþi se lec taþi cu risc înalt care încã sunt candidaþi pentru 
chi r ur gie, luând în discuþie avantajele/dezavantajele am-
belor teh nici.

În etapa actualã TAVI nu ar trebui realizatã pacienþilor cu 
risc chirurgical intermediar.
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Tabelul 9: Contraindicaþii pentru implantarea transcateter a valvei aortice

Contraindicaþii absolute

Absenþa „echipei inimii” ºi a chirurgiei cardiace în spital

Oportunitatea TAVI, ca alternativã a AVR, neconfirmatã de „echipa inimii”

Clinice

Speranþa de viaþã <1 an.
Ameliorarea calitãþii vieþii de cãtre TAVI improbabilã datoritã comorbiditãþilor
Valvulopatii primare asociate severe care contribuie major la simptomatologia pacienþilor ºi care pot fi tratate numai chirurgi-
cal

Anatomice

Dimensiuni inadecvate ale inelului (<18 mm, >29 mma)

Trombozã în ventriculul stâng

Endocarditã activã

Risc crescut de obstrucþie a ostiului coronar (calcificãri valvulare asimetrice, distanþã scurtã între inel ºi ostiul coronar, sinus 
aortic mic)

Placã de aterom cu tromb mobil în aorta ascendentã sau crosã

În cazul abordului transfemural/subclavicular: acces vascular inadecvat (dimensiunile vasului, calcificãri, tortuozitate)

Contraindicaþii relative

Bicuspidie sau valve necalcificate

Boalã coronarianã netratatã care necesitã revascularizare

Instabilitate hemodinamicã

FEVS <20%

În cazul abordului transapical: boalã pulmonarã severã, apex VS inaccesibil

AVR = înlocuire valvã aorticã; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; TAVI = implantarea transcateter a valvei aortice.
a Contraindicaþie când se folosesc dispozitivele actuale

Tabelul 10: Recomandãri pentru utilizarea implantãrii transcateter a valvei aortice

Recomandãri Clasãa Nivelb

TAVI ar trebui luatã în considerare numai în prezenþa unei „echipe a inimii” multidisciplinare care sã 
includã cardiologi ºi chirurgi cardiovasculari ºi alþi specialiºti dacã este necesar. I C

TAVI ar trebui efectuatã numai în spitale cu secþie de chirurgie cardiacã. I C

TAVI este indicatã pacienþilor cu SA severã simptomaticã ce nu sunt consideraþi adecvaþi pentru AVR de 
cãtre „echipa inimii” ºi la care se poate obþine o îmbunãtãþire a calitãþii vieþii iar speranþa de viaþã este mai 
mare de 1an dupã luarea în considerare a comorbiditãþilor asociate.

I B

TAVI ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu risc înalt, cu SA severã simptomaticã ce pot fi încã 
adecvaþi pentru chirurgie dar la care TAVI este favorizatã de „echipa inimii” pe baza profilului de risc indivi-
dual ºi a anatomiei potrivite.

IIa B

SA = stenozã aorticã; AVR = înlocuirea valvei aortice; TAVI = implantarea transcateter a valvei aortice;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
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5.4 Terapia medicalã

Terapia cu statine nu trebuie administratã pacienþilor cu 
SA pentru încetinirea progresiei valvulopatiei. Pe de altã 
parte, controlul factorilor de risc ai aterosclerozei trebuie 
ferm recomandat.

5.5 Testarea seriatã

Pacienþii asimptomatici trebuie educaþi minuþios asupra 
importanþei urmãririi ºi raportãrii simptomelor de îndatã ce 
acestea apar. SA severã asimptomaticã trebuie reevaluatã 
la fiecare cel puþin 6 luni în vederea stabilirii momentului 
apariþiei simptomelor ºi a modificãrilor toleranþei la efort. 
Determinarea peptidelor natriuretice poate fi luatã în con-
siderare.

În prezenþa calcificãrilor semnificative, SA uºoarã sau mo-
de ra tã trebuie reevaluate anual. La pacienþii tineri, cu SA 
uºoa rã ºi fãrã calcificãri semnificative intervalul de re eva-
lua re poate fi extins la 2-3 ani.

6. Regurgitarea mitralã
Aceastã secþiune trateazã separat RM primarã ºi secun-
darã, în funcþie de mecanismul RM.

6.1 RM primarã
RM primarã include toate etiologiile în care leziunile intrinseci 
afecteazã una sau mai multe componente ale aparatului valvu-
lar mitral.

6.1.1 Indicaþii chirurgicale
Decizia de înlocuire sau reparare valvularã depinde cel mai 
mult de anatomia valvei, de experienþa chirurgicalã localã ºi de 
condiþiile pacientului.
Chirurgia este indicatã pacienþilor care au simptome datoritã RM 
cronice care nu prezintã contraindicaþii. Când FEVS este <30%, 
o reparare chirurgicalã durabilã poate încã îmbunãtãþi simpto-
matologia deºi efectul pe supravieþuire nu este în mare mãsurã 
cunoscut. Procedura percutanã edge-to-edge poate fi luatã în 
considerare la pacienþii simptomatici cu RM primarã severã care 
îndeplinesc criteriile ecocardiografice de eligibilitate, care sunt 
evaluaþi de cãtre „echipa inimii” ca fiind inoperabili sau cu risc 
chirurgical înalt ºi care au o speranþã de viaþã mai mare de 1 an.
Managementul pacienþilor asimptomatici este controversat. 
Indicaþia de chirurgie depinde de stratificarea riscului, de posibi-
litatea unei reparãri valvulare durabile ºi de dorinþa pacientului 
informat.

Tabelul 11: Indicaþii pentru chirurgie în regurgitarea mitralã primarã severã

Clasãa Nivelb

Repararea valvei mitrale ar trebui sã fie tehnica de ales atunci când se asteaptã sã fie durabilã I C

Chirurgia este indicatã pacienþilor simptomatici cu FEVS >30% ºi DTSVS <50 mm I B

Chirurgia este indicatã pacienþilor asimptomatici cu disfuncþie VS (DTSVS 45 mm ºi/ sau FEVS 60%) I C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu funcþie VS pãstratã ºi fibrilaþie atrialã 
cu debut recent sau hipertensiune pulmonarã (presiune sistolicã pulmonarã în repaus >50 mmHg) IIa C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu funcþie VS pãstratã, probabilitate 
mare de reparare durabilã, risc chirurgical mic ºi flail de valvã ºi DTSVS 40 mm IIa C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu disfuncþie severã de VS (FEVS <30% ºi/ sau DTSVS 
>55 mm) refractari la terapia medicalã, cu probabilitate mare de reparare durabilã ºi comorbiditãþi 
puþine

IIa C

Chirurgia ar putea fi luatã în considerare la pacienþii cu disfuncþie severã de VS (FEVS <30% ºi/ sau 
DTSVS >55 mm) refractari la terapia medicalã, cu probabilitate micã de reparare durabilã ºi comorbiditãþi 
puþine

IIb C

Chirurgia ar putea fi luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu funcþie VS pãstratã, cu probabilita-
te mare de reparare durabilã, risc chirurgical mic ºi:

  Dilatare de atriu stâng (vol indexat 60 ml/m2 ASC) ºi ritm sinusal
sau

  Hipertensiune pulmonarã la efort (PAPS 60 mmHg la efort)

IIb C

ASC = aria suprafeþei corporale; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþie de ejecþie ventricul stâng; DTSVS = diametru telesistolic ventricul stâng; PAPS = pre-
siune sistolicã artera pulmonarã;
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã;



Secþiunea XII: Valvulopatii

385



386

Capitolul 1: Valvulopatiile

6.1.2 Tratamentul medical

Utilizarea vasodilatatoarelor, inclusiv IECA, nu este reco-
man datã în RM cronicã în absenþa IC.

6.1.3 Testarea seriatã

Pacienþii asimptomatici cu RM severã ºi funcþie VS pãstratã 
ar trebui consultaþi la fiecare 6 luni ºi ecocardiografic anu-
al; urmãrirea fiind mai frecventã dacã evaluãrile anterioa-
re nu sunt disponibile ºi la pacienþii cu valori la limitã sau 
care prezintã modificãri semnificative de la ultima vizitã.

6.2 RM secundarã

În RM secundarã sau funcþionalã cum mai este denumitã, 
foiþele valvulare ºi cordajele sunt normale structural iar RM 
rezultã din distorsiunea geometricã a aparatului subval-
vular secundar dilatãrii VS ºi remodelãrii datorate cardio-
miopatiei dilatative idiopatice sau bolii coronariene.

6.2.1 Indicaþii pentru chirurgie

Datele heterogene privind RM secundarã genereazã un 
management mai puþin bazat pe dovezi comparativ cu 
RM primarã. RM severã ar trebui corectatã în acelaºi timp 
cu intervenþia de by pass. La alþi pacienþi indicaþia pen-
tru chirurgie va fi bazatã pe riscul operator, posibilitatea 
revascularizãrii, funcþia VS, prezenþa viabilitãþii miocardice 
ºi, la pacienþi selectaþi, pe modificãrile la efort.

Procedura percutanã edge-to-edge poate fi luatã în con-
siderare la pacienþii simptomatici cu RM secundarã severã 
refractarã terapiei medicale optime care îndeplinesc cri-
teriile ecocardiografice de eligibilitate, sunt evaluaþi de 
cãtre o echipã de cardiologi ºi chirurgi cardiovasculari ca 
fiind inoperabili sau cu risc chirurgical înalt ºi care au o 
speranþã de viaþã mai mare de 1 an.

Tabelul 12: Indicaþii pentru chirurgia valvei mitrale în regurgitarea mitralã secundarã cronicã

Clasãa Nivelb

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii cu RM severãc supuºi CABG ºi cu FEVS >30% I C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RM moderatã supuºi CABGd IIa C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii simptomatici cu RM severã, FEVS <30%, cu posibili-
tatea revascularizãrii ºi cu evidenþa viabilitãþii miocardice. IIa C

Chirurgia ar putea fi luatã în considerare la pacienþii cu RM severã, FEVS >30%, simptomatici în ciuda 
terapiei medicale optime (inclusiv CRT) cu comorbiditãþi puþine ºi fãrã posibilitate de revascularizare. IIb C

CABG = bypass aortocoronarian; CRT = terapie de resincronizare cardiacã; FEVS = fracþie de ejecþie ventricul stâng; RM = regurgitare mitralã; PAPS = 
presiune sistolicã artera pulmonarã;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c Pragurile de severitate (AOR 20 mm2; Vol R >30 ml) diferã de cele din RM primarã ºi se bazeazã pe valorile prognostice ale acestor praguri pentru a 
preconiza rezultatele reduse (vezi Tabelul 5).
d Când ecocardiografia de stres este fezabilã, apariþia dispneei ºi accentuarea severitãþii RM asociatã cu hipertensiune pulmomnarã sunt argumente 
suplimentare pentru chirurgie.

6.2.2 Tratamentul medical

Managementul medical optim, incluzând terapia medica-
lã, terapia de resincronizare ºi implantarea de defribrila-
toare atunci când este indicat, trebuie sã fie primul pas în 
managementul tuturor pacienþilor cu RM secundarã ºi în 
conformitate cu ghidul de IC. 

7. Stenoza mitralã
7.1 Indicaþii pentru chirurgie

Intervenþia chirurgicalã trebuie efectuatã numai la pa ci-
enþii cu SM semnificativã clinic (aria valvei 1,5 cm2). Tipul 
tratamentului, ca ºi secvenþialitatea acestuia trebuie sta-
bilite pe baza caracteristicilor clinice (incluzând statusul 

funcþional, predictorii de risc operator ºi rezultatele CMP), 
anatomiei valvulare ºi experienþei locale.

Intervenþia ar trebui efectuatã la pacienþii simptomatici. 
Majoritatea pacienþilor cu anatomie valvularã adecvatã 
sunt supuºi CMP. La pacienþii cu anatomie nefavorabilã, 
luarea deciziei trebuie sã ia în considerare natura multi-
factorialã a predicþiei rezultatelor CMP.

Datoritã riscului mic dar definit inerent al CMP, pacienþii 
cu adevãrat asimptomatici nu sunt candidaþi de obicei 
pentru procedurã, cu excepþia cazurilor în care existã risc 
crescut de tromboembolism sau decompensare hemo-
dinamicã.

Chirurgia este singura alternativã când CMP e contra-
indicatã.
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Tabelul 13: Contraindicaþii pentru comisurotomia mitralã percutanã 

  Aria valvei mitrale >1,5 cm2

  Tromb atrial stâng

  Regurgitare mitralã mai mult decât uºoarã

  Calcificãri severe sau bicomisurale

  Absenþa fuziunii comisurale

  Valvulopatie aorticã severã concomitentã sau stenozã ºi regurgitare tricuspidianã severã combinatã

  Boalã coronarianã concomitentã care necesitã chirurgie de bypass

Tabelul 14: Indicaþii pentru comisurotomia mitralã percutanã în stenoza mitralã cu arie valvularã 1,5 cm2

Clasãa Nivelb

CMP este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu caracteristici favorabiled I B

CMP este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu contraindicaþii sau risc înalt pentru chirurgie I C

CMP ar trebui luatã în considerare ca tratament iniþial la pacienþii simptomatici cu anatomie 
nefavorabilã dar fãrã caracteristici clinice nefavorabiled IIa C

CMP ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici fãrã caracteristicie nefavorabilec ºi
  Risc înalt tromboembolic (istoric anterior de embolism, contrast spontan dens în atriul stâng, 

fibrilaþie atrialã recentã sau paroxisticã) ºi/sau
  Risc înalt de decompensare hemodinamicã (presiunea sistolicã pulmonarã >50 mmHg la 

repaus, necesar de chirurgie non-cardiacã majorã, dorinþã de sarcinã)

IIa C

NYHA = New York Heart Association; CMP = comisurotomie mitralã percutanã; 
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
d Caracteristicile nefavorabile pentru comisurotomia mitralã percutanã pot fi definite prin prezenþa urmãtoarelor câteva caracteristici:

  Caracteristici clinice: vârsta avansatã, istoric de comisurotomie, clasa NYHA IV, fibrilaþia atrialã permanentã, hipertensiunea pulmonarã severã.
  Caracteristici anatomice: scor eco >8, scor Cormier 3 (calcificãri ale valvei mitrale de orice amploare stabilitã prin fluoroscopie), arie valvularã 

mitralã foarte micã, regurgitare tricuspidianã severã.

7.2 Tratamentul medical

Diureticele, beta-blocantele sau blocantele canalelor de 
calciu reglatoare ale frecvenþei cardiace pot îmbunãtãþi 
tole ranþa la efort. La pacienþii în ritm sinusal, anticoagu-
larea este indicatã când existã istoric de embolism sau 
pre  zenþa de tromb în atriul stâng. Anticoagularea este 
de asemenea de avut în vedere când TEE relevã contrast 
spon tan dens sau când atriul stâng este dilatat (diametrul 
>50 mm în modul M sau volumul AS >60 ml2/mm2).

7.3 Testarea seriatã

Pacienþii asimptomatici cu SM semnificativã clinic care nu 
au fost supuºi intervenþiei trebuie urmãriþi anual cu mijloa-
ce clinice ºi ecocardiografice. Managementul pacienþilor 
dupã CMP reuºitã este similar celor al pacienþilor asimp-
tomatici. Când CMP este efectuatã fãrã succes ºi simpto-
matologia persistã, chirurgia trebuie luatã în considerare 
precoce dacã nu existã contraindicaþii clare.

8. Boala tricuspidianã
Diagnosticarea necesitã o evaluare atentã deoarece 
este aproape întotdeauna asociatã cu leziunile valvulare 
stângi care dominã prezentarea.

8.1 Indicaþii pentru chirurgie

Chirurgia ar trebui efectuatã suficient de devreme pentru 
a evita disfuncþia ireversibilã a ventriculului drept.

Dacã este posibil tehnic, chirurgia conservatoare este de 
preferat înlocuirii valvulare iar bioprotezele sunt, în ultimul 
caz, de preferat.
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Tabelul 15: Indicaþii pentru chirurgia valvei tricuspide

Clasãa Nivelb

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu ST severãc I C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii cu ST severã care sunt supuºi chirurgiei valvulare de cord stângd I C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii cu RT severã primarã sau secundarã care sunt supuºi chirurgiei 
valvulare de cord stâng I C

Chirurgia este indicatã pentru pacienþii simptomatici cu RT severã primarã izolatã fãrã disfuncþie severã 
a ventricului drept I C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RT primarã moderatã supuºi chirurgiei valvulare 
de cord stâng IIa C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RT secundarã uºoarã sau moderatã cu dilatare 
de inel (40 mm sau >21 mm/m2) supuºi chirurgiei valvulare de cord stâng IIa C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici sau cu simptomatologie uºoarã cu RT 
primarã izolatã severã ºi dilatare progresivã a ventriculului drept sau disfuncþie progresivã de ventricul 
drept

IIa C

Chirurgia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu RT severã simptomatici sau cu dilatare/disfuncþie 
progresivã de ventricul drept, dupã chirurgia valvularã a cordului stâng, în absenþa disfuncþiei valvulare 
a cordului stâng, a disfuncþiei severe de ventricul drept sau stâng ºi a hipertensiunii pulmonare severe

IIa C

CMP = comisurotomie mitralã percutanã; RT = regurgitare tricuspidianã; ST = stenozã tricuspidianã;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c Valvuloplastia percutanã cu balon poate fi tentatã ca primã abordare dacã ST este izolatã.
d Valvuloplastia percutanã cu balon poate fi tentatã dacã CMP poate fi efectuatã pe valva mitralã.

La pacienþii cu ST purã, valvuloplastia percutanã cu balon 
poate fi tentatã ca primã abordare dacã ST este izolatã 
sau dacã CMP poate fi efectuatã pe valva mitralã.

9. Protezele valvulare
Alegerea optimã a protezei de substituþie valvularã pre-
cum ºi managementul ulterior al pacienþilor protezaþi val-
vular sunt esenþiale pentru reducerea complicaþiilor spe-
ci fice.

9.1 Alegerea protezei valvulare

Alegerea protezei trebuie sã se bazeze pe integrarea mai 
multor factori legaþi de caracteristicile pacientului, de de-
cizia pacientului dupã informarea completã precum ºi de 
resursele locale.
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Tabelul 16: Alegerea protezei aortice/mitrale: în favoarea protezei mecanice.
Decizia se bazeazã pe integrarea urmãtorilor factori.

Clasãa Nivelb

Proteza mecanicã este recomandatã conform dorinþei pacientului informat ºi în absenþa contraindicaþiilor 
pentru terapia anticoagulantã pe termen lungc. I C

Proteza mecanicã este recomandatã pentru pacienþii cu risc de degenerared structuralã proteticã 
acceleratã I C

Proteza mecanicã este recomandatã la pacienþii aflaþi deja sub tratament anticoagulant pe termen lung 
datorat prezenþei altor proteze mecanice I C

Proteza mecanicã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu vârstã <60 ani în cazul protezelor în poziþie 
aorticã ºi la pacienþii <65 ani în cazul protezelor în poziþie mitralãe IIa C

Proteza mecanicã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu speranþã de viaþã rezonabilã,f la care o 
reintervenþie valvularã ar prezenta un risc înalt IIa C

Proteza mecanicã ar putea fi luatã în considerare la pacienþii aflaþi deja sub tratament anticoagulant pe 
termen lung datorat prezenþei riscului înalt de tromboembolismg. IIb C

a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c Riscul crescut de sângerare se datoreazã comorbiditãþilor, lipsei complianþei, condiþiilor geografice, ocupaþionale ºi stilului de viaþã. 
d Vârsta tânãrã (<40 ani), hiperparatiroidism.
e La pacienþii cu vârstã între 60-65 ani care ar trebui sã primeascã protezã aorticã ºi la pacienþii cu vârstã între 65-70 ani care ar trebui sã primeascã protezã 
mitralã, ambele tipuri de proteze sunt acceptate dar alegerea necesitã analiza atentã ºi a altor factori de risc decât vârsta.
f Speranþa de viaþã trebuie sã fie estimatã la peste 10 ani în funcþie de vârstã, sex, comorbiditãþi, speranþa de viaþã a þãrii respective.
g Factorii de risc pentru tromboembolism sunt fibrilaþia atrialã, antecedentele de trombembolism, statusul hipercoagulant, disfuncþia sistolicã severã a 
ventriculului stâng.

Tabelul 17: Alegerea protezei aortice/mitrale: în favoarea protezei biologice
Decizia se bazeazã pe integrarea urmãtorilor factori.

Clasaa Nivelb

Bioproteza este recomandatã conform dorinþei pacientului informat. I C

Bioproteza este recomandatã atunci când o anticoagulare de calitate este improbabilã (lipsa complianþei, 
indisponibilitate) sau contraindicatã datoritã riscului hemoragic crescut (hemoragie majorã în anteceden-
te, comorbiditãþi, refuzul pacientului, lipsa complianþei, stilul de viaþã, ocupaþie).

I C

Bioproteza este recomandatã în caz de reintervenþie pentru tromboza unei valve mecanice în pofida unei 
bune anticoagulãri pe termen lung. I C

Bioproteza ar trebuie luatã în considerare la pacienþii la care reintervenþia valvularã viitoare ar fi cu risc 
mic. IIa C

Bioproteza ar trebui luatã în considerare la femeile tinere care doresc o sarcinã. IIa C

Bioproteza ar trebuie luatã în considerare la pacienþii cu vârstã > 65 ani în caz de protezã în poziþie aorticã 
sau >70 ani în poziþie mitralã sau pentru cei cu speranþã de viaþãc mai redusã decât presupusa durabilitate 
a protezeid.

IIa C

a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c Speranþa de viaþã trebuie estimatã în funcþie de vârstã, sex, comorbiditãþi, speranþa de viaþã specificã þãrii.
d La pacienþii cu vârstã între 60-65 ani care ar trebui sã primeascã protezã aorticã ºi la pacienþii cu vârstã între 65-70 ani care ar trebui sã primeascã protezã 
mitralã, ambele tipuri de proteze sunt acceptate dar alegerea necesitã analiza atentã ºi a altor factori de risc decât vârstã.

La pacienþii cu vârstã între 60-65 ani care ar trebui sã 
primeascã protezã aorticã ºi la pacienþii cu vârstã între 65-
70 ani care ar trebui sã primeascã protezã mitralã, ambe-
le tipuri de proteze sunt acceptate dar alegerea necesitã 
analiza atentã ºi a altor factori de risc decât vârstã.

9.2 Managementul dupã înlocuirea valvularã

9.2.1 Evaluarea iniþialã ºi modalitãþile de urmãrire

O evaluare iniþialã completã ar trebui efectuatã în condiþii 
ideale la 6-12 sãptãmâni postoperator sau dacã aceasta 
nu este posibilã, la sfârºitul perioadei de spitalizare. Aceas-
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ta va include: examen clinic, radiografie toracicã, ECG, 
ETT ºi analize de sânge.

Evaluarea clinicã trebuie efectuatã anual sau cât mai cu-
rând posibil dacã apar simptome cardiace noi. Examenul 
ecocardiografic transtoracic trebuie efectuat dacã apare 
orice simptom nou dupã înlocuirea valvularã sau dacã 
se suspecteazã complicaþii. Evaluarea ecocardiograficã 
anualã este recomandatã dupa al cincilea an postopera-
tor ºi mai devreme la pacienþii tineri cu protezã biologicã. 

Gradienþii transprotetici de la evaluãrile postoperatorii se 
interpreteazã cel mai bine în comparaþie cu valorile iniþiale 
ale pacienþilor decât cu valorile teoretice pentru un anu-
mit tip de protezã.

TEE trebuie avutã în vedere dacã imaginea la TTE este 
de proastã calitate ºi în toate cazurile de suspiciune de 
dis funcþie proteticã sau de endocarditã. Radioscopia ºi 
TCMS pot furniza informaþii suplimentare atunci când se 
suspecteazã prezenþa unui tromb sau a panusului pe pro-
tezã.

9.2.2 Managementul antitrombotic

Tabelul 18: Indicaþii pentru terapia antitromboticã dupã protezarea valvularã

Clasãa Nivelb

Anticoagularea oralã este recomandatã pe toatã durata vieþii la toþi pacienþii cu proteze mecanice. I B

Anticoagularea oralã este recomandatã pe toatã durata vieþii la toþi pacienþii cu bioproteze care au alte 
indicaþii pentru anticoagulare oralãc. I C

Asocierea dozelor reduse de aspirinã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu proteze mecanice ºi 
boalã ateroscleroticã concomitentã. IIa C

Asocierea dozelor reduse de aspirinã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu proteze mecanice dupã 
tromboembolism în pofida unui INR adecvat. IIa C

Anticoagularea oralã ar trebui luatã în considerare în primele trei luni dupã implantarea bioprotezelor 
mitralã sau tricuspidianã. IIa C

Anticoagularea oralã ar trebui luatã în considerare în primele trei luni dupã repararea valvei mitrale. IIa C

Doze reduse de aspirinã ar trebui luate în considerare în primele trei luni dupã implantarea bioprotezelor 
aortice. IIa C

Anticoagularea oralã ar putea fi luatã în considerare în primele trei luni dupã implantarea bioprotezelor 
aortice. IIb C

a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã;
c Fibrilaþia atrialã, tromboembolismul pulmonar, statusul hipercoagulant sau, cu un grad mai mic de dovezi, disfuncþia severã a VS (FEVS <35%).

Necesitatea administrãrii terapiei anticoagulante în prime-
le trei luni postoperator la pacienþii cu bioproteze aortice 
a fost contestatã prin folosirea dozelor reduse de aspirinã, 
în prezent favorizatã ca alternativã. 

În pofida lipsei de dovezi, asocierea dozelor reduse de as-
pirinã cu tienopiridine este precoce utilizatã dupã TAVI ºi 
dupã repararea percutanã edge-to-edge urmatã de ad-
ministrarea unicã fie a aspirinei fie a tienopiridinei. La pa-
cienþii cu fibrilaþie atrialã, este utilizatã în general asocierea 
antagoniºtilor de vitamina K cu aspirina sau tienopiridine-
le dar utilizarea combinaþiei trebuie pusã în balanþã cu 
riscul crescut hemoragic.

INR þintã
Alegerea INR-ului optim ar trebui sã ia în considerare fac-
torii de risc ai pacientului ºi trombogenicitatea protezei. 

Tabelul 19: International Normalised Ratio (INR) 
þintã pentru protezele mecanice

Trombo-
genicitatea 
protezeia

Factori de risc legaþi de pacientb

Nici un factor de 
risc

Factori de risc 
1

Scãzutã 2,5 3,0

Medie 3,0 3,5

Ridicatã 3,5 4,0

a Trombogenicitatea protezei: micã = Carbomedics, Medtronic Hall, St 
Jude Medical, ON-X; Medie = alte proteze bidisc; Ridicatã = Lillehel- Kaster, 
Omniscience, Star-Edwards, Bjork- Shiley ºi alte valve cu un disc
b Factori legaþi de pacienþi: protezare valvularã mitralã sau tricuspidianã, 
antecedente de trombembolism, fibrilaþie atrialã, stenozã mitralã de orice 
grad, fracþie de ejecþie ventricul stâng <35%.
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Managementul supradozãrii 
antagoniºtilor de vitaminã K ºi 
hemoragia
Riscul sângerãrilor masive creºte considerabil când INR-ul 
depãºeºte 4,5 ºi creºte exponenþial când INR-ul este peste 
6,0. Un INR  6,0 necesitã rapid întreruperea anticoagulãrii 
orale datoritã riscului de sângerare ulterioarã.

În absenþa hemoragiei, managementul depinde de INR-
ul þintã, de INR-ul actual, de timpul de înjumãtãþire al an-
tagonistului de vitaminã K utilizat.

Momentul optim de reintroducere a tratamentului anti-
coagulant trebuie sã þinã cont de localizarea sângerãrii, 
evoluþia ºi intervenþiile efectuate pentru a opri sângerarea 
ºi/sau tratamentul cauzei subiacente.

Asocierea anticoagulantului oral cu 
agenþii antiplachetari
Indicaþiile pentru adãugarea agenþilor antiplachetari la 
te rapia anticoagulantã includ existenþa concomitentã a 
bo lilor arteriale, în special a cardiopatiei ischemice ºi a al-
tor boli aterosclerotice semnificative. Stenturile metalice ar 
trebui preferate stenturilor farmacologic active la pacienþii 
cu proteze metalice pentru a reduce durata administrãrii 
triplei terapii la o lunã. În timpul acestei perioade este re-
co mandatã monitorizarea atentã a INR-ului ºi evitarea su-
pradozajului. Agenþii antiplachetari pot fi adãugaþi dupã 
un episod embolic definit sau dupã recurenþe embolice 
sub un INR adecvat, dupã o investigare ºi un tratament 
complet al factorilor de risc identificaþi ºi dupã optimizarea 
managementului anticoagulant.

Întreruperea tratamentului 
anticoagulant
Anticoagularea în timpul intervenþiilor chirurgicale non-
cardiace necesitã un foarte atent management bazat pe 
o evaluare a gradului de risc în funcþie de tipul protezei ºi 
factorii protrombotici legaþi de pacient. Se recomandã sã 
nu se întrerupã anticoagulantul oral pentru majoritatea 
intervenþiilor minore (inclusiv extracþii dentare) ºi în cazul 
intervenþiilor în care sângerarea este uºor de controlat. 
Intervenþiile chirurgicale majore necesitã un INR <1,5. La 
pacienþii cu proteze mecanice se recomandã oprirea an-
ticoagulantului oral înaintea intervenþiilor chirurgicale cu 
trecerea pe heparinã nefracþionatã.

Heparina nefracþionatã rãmâne singura heparinã apro-
ba tã la pacienþii cu proteze mecanice; administrarea 
intra  ve noasã ar trebui preferatã administrãrii subcutane. 
Utili za rea ca punte preoperatorie a HGMM administrate 
sub cu tanat poate fi consideratã o alternativã la heparina 
nefrac þio natã. Când se utilizeazã HGMM acestea trebuie 
administrate de 2 ori pe zi în doze terapeutice adaptate la 
greutatea corporalã ºi, dacã este posibil, cu monitorizarea 
activitãþii anti-factor Xa cu þinta 0,5-1,0 U/ml. Anticoagula-
rea eficientã trebuie reluatã cât mai repede posibil dupã 
intervenþia chirurgicalã în funcþie de riscul hemoragic ºi 
menþinutã pânã când INR-ul atinge nivelul terapeutic.

Managementul trombozei de protezã
Tromboza obstructivã de protezã trebuie suspectatã 
prompt la orice pacient cu orice tip de protezã care pre-
zintã dispnee accentuatã recent sau un eveniment em-
bo lic.

Analiza riscurilor ºi beneficiilor trombolizei trebuie efec tu-
atã prin prisma caracteristicilor pacientului ºi resurselor lo-
cale disponibile. Înlocuirea de urgenþã a valvei este reco-
man datã pentru tromboza obstructivã la pacienþii în stare 
criticã fãrã comorbiditãþi severe.

Tromboliza ar trebui luatã în considerare:

  Pacienþii în stare criticã ce nu ar supravieþui unei inter-
venþii chirurgicale.

  Situaþiilor în care chirurgia nu este disponibilã imediat, 
în caz de trombozã a protezei tricuspidiene sau pul-
monare

Când este utilizatã fibrinoliza, la pacienþii instabili hemodi-
namic se recomandã un protocol scurt folosind fie activa-
torul tisular al plasminogenului recombinat 10 mg bolus 
+ 90 mg în 90 min asociat cu heparinã, fie streptokinazã 
1 500 000 U în 60 min fãrã HNF. Variante de protocol 
pre  lungite pot fi utilizate la pacienþii stabili hemodinamic.

Managementul pacienþilor cu trombozã non-obs-
truc   tivã de protezã depinde în principal de apariþia 
unui eveniment embolic ºi de dimensiunea trombului. 
Mo ni   torizarea atentã prin ecocardiografie ºi/sau cinefluo-
ros copie este obligatorie. Prognosticul este favorabil sub 
tratament medical în majoritatea cazurilor cu trombi de 
di mensiuni mici (<10 mm). Un rãspuns bun cu rezoluþie 
treptatã a trombului face inutilã terapia chirugicalã sau 
tromboliza. Invers, chirugia este recomandatã în caz de 
trombozã mare non-obstructivã de protezã complicatã 
cu embolie care persistã în pofida anticoagulãrii optimale. 

Investigarea aprofundatã a fiecãrui eveniment trombo-
embolic este esenþialã pentru a permite un management 
adecvat. Prevenirea unor noi evenimente tromboemboli-
ce implicã: tratamentul sau eliminarea factorilor de risc 
re mediabili ºi optimizarea controlului anticoagulãrii dacã 
este posibil prin auto-managementul pacientului. Aspiri-
na trebuie adãugatã în dozã micã (100 mg/zi) dacã nu 
a fost prescrisã anterior.

9.2.3 Managementul hemolizei ºi a leak-urilor paraprote-
tice

Reintervenþia este recomandatã pentru LPP (leak para-
pro tetic) dacã este secundar endocarditei sau când de-
ter minã hemolizã care necesitã transfuzii repetate sau 
când conduce la simptome severe. La pacienþii la care 
inter venþia chirurgicalã este contraindicatã tratamentul 
me dicamentos include suplimente de fier, beta-blocante 
ºi eritropoetinã la pacienþii cu anemie hemoliticã severã 
ºi LPP în absenþa endocarditei. Închiderea transcateter a 
LPP poate fi consideratã la pacienþii selectaþi la care re-
intervenþia este consideratã la risc înalt sau contraindicat.

9.2.4 Managementul disfuncþiei de protezã biologicã

Reintervenþia este recomandatã pacienþilor simptomatici 
cu creºterea semnificativã a gradientului transprotetic sau 
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cu regurgitare severã. Reintervenþia trebuie consideratã 
la pacienþii asimptomatici cu orice grad de disfuncþie sem -
nificativã de protezã dacã riscul operaþiei este mic. Inter -
venþia percutanã cu balon trebuie evitatã pentru trata-
mentul stenozelor bioprotezelor cordului stâng. Implanta-
rea transcateter a valvei poate fi consideratã la pacienþii 
ino perabili sau cu risc înalt la evaluarea de cãtre „echipa 
inimii”.

9.2.5 Insuficienþa cardiacã

Insuficienþa cardiacã dupã chirurgia valvularã trebuie sã 
conducã la investigarea unor complicaþii legate de pro-
tezã, deteriorare dupã reparare, disfuncþie de VS sau pro-
gresie a altei valvulopatii. Trebuie de asemenea sã fie avu-
te în vedere ºi cauze non-valvulare cum ar fi cardiopatia 
ischemicã, hipertensiunea arterialã sau aritmiile susþinute. 
Managementul pacienþilor cu IC trebuie efectuat con-
form ghidului în vigoare.

10. Managementul în timpul chirurgiei 
non-cardiace
Managementul perioperator al pacienþilor cu valvulopatii 
este de taliat în ghidul specific ESC.

Fiecare caz trebuie individualizat ºi discutat cu cardiologi, 
anesteziºti (ideal pregãtiþi în cardiologie), chirurgi (chirurgi 
cardiovasculari ºi non-cardiaci) precum ºi cu pacientul ºi 
familia lui/ei.

La pacienþii cu SA severã, care necesitã de urgenþã inter-
venþie chirurgicalã non-cardiacã, chirurgia trebuie efec-
tuatã cu monitorizare hemodinamicã atentã. La pacienþii 
cu SA severã ce necesitã chirurgie electivã non-cardiacã 
managementul depinde în principal de prezenþa simpto-
melor ºi tipul intervenþiei (Fig 6).

La pacienþii asimptomatici cu SM semnificativã ºi presi-
une sistolicã în artera pulmonarã <50 mmHg, chirurgia 
non-cardiacã poate fi efectuatã cu riscuri mici. La pacienþii 
simptomatici sau cu presiune sistolicã în artera pulmonarã 
>50 mmHg corecþia SM prin CMP ar trebui tentatã dacã 
este posibil înainte de procedura non-cardiacã.

La pacienþii asimptomatici cu RM sau RA severã ºi funcþie 
VS pãstratã, chirurgia non-cardiacã poate fi efectuatã cu 
riscuri mici. La pacienþii simptomatici sau cu funcþie VS 
deprimatã (FEVS <30%) chirurgia non-cardiacã trebuie 
efectuatã numai dacã este strict necesarã.

11. Managementul în timpul sarcinii
Managementul pacientelor însãrcinate cu boalã cardiacã 
valvularã este detaliat în ghidul ESC de sarcinã.

În rezumat, managementul înaintea ºi în timpul sarcinii 
ºi modalitatea de naºtere trebuie discutate de cãtre ob-
stetricieni, cardiologi ºi paciente cu familiile lor în funcþie 
de indicaþiile din ghid. Ideal, valvulopatia trebuie evaluatã 
înainte de sarcinã ºi tratatã dacã este nevoie. Sarcina tre-
buie descurajatã în anumite condiþii.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Insuficienþã Cardiacã, Preºedinte: Dr. Ruxandra Christodorescu, 
Secre tar: Dr. Vlad Vintilã, efectuatã de Dr. Vlad Vintilã, Dr. Natalia Pãtraºcu, Dr. Cristina Mitruþoiu.
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 1. Introducere
Endocardita infecþioasã (EI) este o boalã fatalã. În ciuda 
perfecþionãrii managementului, EI a rãmas asociatã cu o 
mortalitate crescutã ºi cu complicaþii severe. Ghidul ESC 
din 2009 despre prevenirea, diagnosticul ºi tratamentul 
EI a introdus câteva concepte inovatoare, care includ: li-
mitarea profilaxiei antibiotice doar pacienþilor cu risc înalt, 
concentrarea pe EI asociatã procedurilor sanitare ºi identi-
ficarea timpului optim al intervenþiei chirurgicale. 

Totuºi, publicarea unor noi serii mari de studii legate de 
EI, incluzând primul studiu randomizat despre terapia chi-
rurgicalã, îmbunãtãþirile importante în domeniul imagis-
tic, în mod particular în imagistica nuclearã ºi discrepan-
þele dintre ghidurile anterioare au justificat decizia ESC de 
actua lizare a ghidurilor din 2009.

În plus, necesitatea unei abordãri multidisciplinare, prin 
colaborarea între diverse specialitãþi: medici generaliºti, 
cardiologi, microbiologi, infecþioniºti ºi frecvent ºi alte spe-
cialitãþi, alcãtuind astfel ‘Echipa endocarditei’, a fost recent 
subli niatã ºi dezvoltatã în aceste noi ghiduri.

Tabel 1. Clase de recomandare

Clase de
recomandare Definiþie Termeni recomandaþi

Clasa I Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit tratament sau 
procedurã este benefic/ã, util/ã, eficient/ã.

Este recomandat/este 
indicat

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã de opinie privind utilita-
tea/eficacitatea unui tratament sau o procedurã.

Clasa IIa Dovezile/opiniile pledeazã pentru utilitate/eficacitate. Ar trebui luatã în consi-
derare.

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea sunt mai puþin concludente. Poate fi luatã în consi-
derare.

Clasa III Dovezi sau consens general cã un anumit tratament sau 
procedurã nu este utilã/eficientã ºi în unele cazuri poate fi 
dãunãtoare.

Nu se recomandã

Tabel 2. Niveluri de evidenþã

Nivel de evidenþã A Datele provenite din multiple studii randomizate sau metaanalize.

Nivel de evidenþã B Datele provenite dintr-un singur studiu randomizat sau din studii mari, nerandomizate.

Nivel de evidenþã C Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2. Prevenþie
2.1 Principiile fundamentale ale prevenþiei

Indicaþiile profilaxiei antibiotice au rãmas neschimbate 
faþã de recomandãrile din 2009.

Principiile esenþiale în prevenþia endocarditei infecþioase

1. Principiul profilaxiei antibiotice atunci când se practicã proceduri la risc de EI unor pacienþi cu condiþii cardiace predispozante 
a fost menþinut.

2. Profilaxia antibioticã trebuie limitatã pacienþilor cu riscul cel mai mare de EI care sunt supuºi unor intervenþii cu risc cel mai 
înalt în sfera dentarã.

3. Igiena oralã adecvatã ºi controlul dentar periodic sunt mult mai importante decât profilaxia antibioticã în reducerea riscului 
de EI.

4. Manevrele aseptice în timpul manipulãrii unui cateter venos ºi în timpul procedurilor invazive sunt obligatorii pentru reduce-
rea ratei de EI asociatã procedurilor sanitare.

EI = endocarditã infecþioasã
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2.2 Profilaxia pentru procedurile dentare

Profilaxia recomandatã în cazul procedurilor dentare cu risc

Situaþia Antibiotic
Doza unica cu 30-60 de minute înainte de procedurã

Adulþi Copii

Fãrã alergie la penicilinã sau 
ampicilinã

Amoxicilinã
sau 
Ampicilinãa

2 g oral sau i.v. 50 mg/kg oral sau i.v.b

Alergie la penicilinã sãu
Ampicilinã

Clindamicinã 600 mg oral sau i.v. 20 mg/kg oral sau i.v. b

a Alternativ, cefalexin 2 g i.v. pentru adulþi ºi 50 mg/kg i.v. pentru copii, cefazolin sau ceftriaxonã 1 g i.v. pentru adulþi ºi 50 mg/kg i.v. pentru copii. Ce-
falosporinele nu ar trebui utilizate pacienþilor cu anafilaxie, angioedem sau urticarie dupã administrarea penicilinei sau ampicilinei datoritã reactivitãþii 
încruciºate.
b Dozele pediatrice nu ar trebui sã depãºeascã dozele pentru adulþi.

2.3 Condiþii cardiace cu risc înalt

Condiþiile cardiace la risc înalt pentru endocardita infecþioasã pentru care profilaxia ar trebui consideratã atunci 
când se efectueazã o procedurã la risc înalt

Recomandãri Clasaa Nivelb

Profilaxia antibioticã ar trebui consideratã doar pentru pacienþii la risc înalt de endocarditã:
1. Pacienþii cu protezã valvularã, care includ ºi valve transcateter sau orice material protetic utilizat pentru 

reparaþia valvularã.
2. Pacienþii cu istoric de EI.
3. Pacienþi cu boli congenitale:

a. orice boalã cardiacã congenitalã cianogenã
b. boli cardiace congenitale reparate cu material protetic prin tehnici fie chirurgicale, fie percutane, 

pânã la 6 luni dupã procedurã sau pe tot parcusul vieþii dacã sunt prezente ºuntul rezidual sau 
regurgitarea valvularã.

IIa C

Profilaxia antibioticã nu este recomandatã altor forme de boalã valvularã sau congenitalã. III C
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

2.4 Mãsuri nespecifice de prevenþie

Mãsuri nespecifice de prevenþie care trebuie efectuate pacienþilor cu risc înalt ºi intermediar

Aceste mãsuri ar trebui aplicate ideal populaþiei generale ºi în mod particular implementatã pecientilor cu risc 
înalt.

  Igienã dentarã ºi cutanatã strictã. Urmãrire stomatologicã efectuatã bi-anual pacienþilor cu risc înalt ºi anual la restul 
populaþiei.

  Dezinfecþia rãnilor.

  Eradicarea sau scãderea portajului bacterian cronic: piele, urinã.

  Antibioterapie curativã pentru orice focar bacterian infecþios.

  Fãrã auto-administrarea medicaþiei antibiotice.

  Control aseptic strict al oricãrei proceduri la risc înalt.

  Descurajarea piercingurilor ºi al tatuajelor.

  Limitarea utilizãrii procedurilor invazive ºi al implantãrii de catetere atunci când est posibil. Favorizarea utilizãrii cateterelor 
periferice faþã de cele centrale, ºi înlocuirea sistematicã a cateterelor periferice la 3-4 zile. Trebuie efectuatã o îngrijire strictã a 
legãturilor canulelor centrale ºi periferice
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2.5 Proceduri la risc

Recomandãri pentru profilaxia endocarditei infecþioase la pacienþii cu risc înalt în funcþie de riscul periprocedural

Recomandãri Clasaa Nivelb

A. Proceduri dentare
  Profilaxia antibioticã ar trebui luatã în considerare doar în cazul procedurilor dentare care necesitã 

manipularea gingivalã sau regiunea periapicalã a dinþilor, sau perforaþia mucoasei orale.
IIa C

  Profilaxia antibioticã nu este recomandatã atunci când se administreazã anestezie localã în þesuturi 
non-infectate, tratamentul cariilor superficiale, îndepãrtarea suturilor, radiografiilor dentare, plasarea sau 
ajustarea aplicaþiilor protodontice sau ortodontice detaºabile, sau dupã eliminarea dinþilor de lapte sau 
trauma buzelor sau a mucoasei bucale.

III C

B. Proceduri ale tractului respirator
  Profilaxia antibioticã nu este recomandatã pentru procedurile respiratorii, incluzând bronhoscopia sau 

laringoscopia, intubarea transnazalã sau endotrahealã.
III C

C. Proceduri gastrointestinale sau urogenitale sau ETE
  Profilaxia antibioticã nu este recomandatã pentru gastroscopie, colonoscopie, cistoscopie, naºtere 

vaginalã sau cezarianã sau TOE.
III C

D. Proceduri cutante ºi mucoase
  Profilaxia antibioticã nu este recomandatã pentru aceste poceduri. III C

ETE = Ecografie transesofagianã.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de recomandare.

2.6 Intervenþii cardiace sau intravasculare

Recomandãri Clasaa Nivelb

Este recomandat screeningul preoperator al portajului nazal al Staphylococcus aureus înainte de chirurgia 
cardiacã electivã pentru a trata purtãtorii. I A

Profilaxia perioperatorie este recomandatã înainte de implantarea unui stimulator sau defibrilator cardiac. I B

Ar trebui efectuatã eliminarea surselor potenþiale ale sepsisului cu 2 sãptãmâni înainte de implantarea unei 
valve protetice sau a altor materiale strãine intracardiace sau intravasculare, exceptând procedurile urgente. IIa C

Profilaxia antibioticã perioperatorie ar trebui consideratã pacienþilor supuºi intervenþiei de implantare 
chirurgicalã sau transcateter a unei valve protetice, proteze intravasculare sau a altor materiale strãine. IIa C

Tratamentul local sistematic fãrã screening-ul pentru Staphylococcus aureus nu este recomandat. III C
a Clasa de recomadare.
b Nivelul de recomandare.

Sumar

În sumar, aceste ghiduri îºi propun sã continue limitarea 
profilaxiei antibiotice la pacienþii cu risc înalt de EI care 
sunt supuºi procedurilor dentare cu riscul cel mai crescut. 

Se subliniazã importanþa mãsurilor de igienã, în mod 
particular igiena oralã ºi cutanatã. Schimbãrile epidemi-
ologice sunt marcate de creºterea incidenþei EI datoritã 
stafilococului auriu ºi a EI asociatã procedurilor sanitare, 
subliniindu-se astfel importanþa mãsurilor aseptice.

Aceste mãsuri nu trebuie sã fie aplicate doar pacienþilor 
cu risc înalt, ci ar trebui sã fie efectuate de rutinã în îngri-
jirea tuturor pacienþilor, deoarece momentan EI asociatã 
pacienþilor fãrã boalã cardiacã cunoscutã reprezintã o 

proporþie semnificativã ºi prezintã o incidenþã în creºtere. 
Aceasta înseamnã, cã deºi profilaxia ar trebui restricþionatã 
pacienþilor cu risc înalt, mãsurile de prevenþie trebuie 
menþinute sau extinse tuturor pacienþilor cu boalã car dia-
cã.

3. Echipa endocarditei
3.1 Caracteristici

Prezenþa “Echipei Endocarditei” este crucialã în EI. Aceastã 
abordare multidisciplinarã s-a dovedit a fi folositoare în 
managementul valvulopatiilor (“Clinica bolii valvulare”), ºi 
a demonstrat reducerea mortalitãþii la 1 an în endocardi-
tele infecþioase.
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Caracteristicile ‘Echipei Endocarditei’

Când trebuie adresat un pacient cu EI unei ‘Echipe a endocarditei’ într-un centru de referinþã
1. Pacienþii cu EI complicate (ex. endocardita cu IC, abces, complicaþii embolice sau neurologice sau BCC), ar trebui adresaþi 

devreme ºi manageriaþi într-un centru cu facilitãþi chirurgicale imediate.
2. Pacienþii cu EI necomplicatã iniþial pot fi trataþi într-un centru fãrã referinþã, dar cu o comunicare regulatã cu un centru de 

referinþã, consultaþii multidisciplinare cu ‘Echipa endocarditei’ ºi când este necesar cu vizite externe într-un centru de referinþã.

Caracteristicile unui centru de referinþã
1. Acces imediat la procedurile diagnostice care include ETT, ETE, CT multislice, RM ºi imagisticã nuclearã.
2. Acces imediat la chirurgia cardiacã ar trebui sã fie posibilã în timpul unui stadiu timpuriu al bolii, în mod particular în cazurile 

complicate de EI (IC, abces, vegetaþie masivã, complicaþii neurologice sau embolice).
3. Numeroºi specialiºti ar trebui sã fie prezenþi (‘Echipa endocarditei’), care trebui sã includã cel puþin un chirurg cardiac, car-

diolog, anestezist, specialist infecþionist, microbiolog, ºi când este disponibil un specialist în boli valvulare, în BCC, în extracþia 
stimulatorului cardiac, ecocardiografie sau alte tehnici imagistice cardiace, neurolog, ºi facilitãþi de chirurgie neurovascularã 
sau radiologie neurologicã intervenþionalã.

Rolul unei ‘echipe a endocarditei’
1. ‘Echipa endocarditei’ ar trebui sã efectueze întâlniri regulate pentru discuþia cazurilor, pentru a lua decizii chirugicale ºi sã 

defineascã tipul de urmãrire.
2. ‘Echipa endocarditei’ alege tipul, durata ºi modul de urmãrire al terapiei antibiotice, în funcþie de un protocol standardizat, 

urmând ghidurile curente.
3. ‘Echipa endocarditei’ ar trebui sã participe în registre naþionale ºi internaþionale, sã raporteze mortalitatea ºi morbiditatea 

centrului respectiv, ºi sã fie implicatã într-un program de îmbunãtãþire, dar ºi într-un program de educare a pacienþilor.
4. Urmãrirea ar trebui organizatã în condiþii ambulatorii la o frecvenþã determinatã de statusul clinic al pacientului (ideal la 1, 3, 6 

ºi 12 luni dupã externare, deoarece majoritatea acestor evenimente apar în aceastã perioadã).
BCC = boala cardiacã congenitalã, CT = tomografie computerizatã; IC = insuficientã cardiacã; IE = endocarditã infecþioasã; RM = imagisticã prin rezo-
nanþã magneticã; ETE = ecocardiografie transesofagianã; ETT = ecocardiografie transtoracicã.

4. Diagnostic
Istoricul clinic al endocarditei infecþioase (EI) este extrem 
de variat in funcþie de tipul microorganismului implicat, 
prezenþa sau absenþa unei patologii cardiace preexistente 
ºi de modul de prezentare. Prezentarea atipicã este co-
munã la vârstnici ºi la pacienþii imunodeprimaþi. De ase-
menea, diagnosticul poate fi dificil la pacienþii cu proteze 
valvulare, dispozitive intracardiace sau în cazul endocar-
ditei cu hemoculturi negative (EIHN). Criteriile Duke sunt 
utile pentru clasificarea EI, dar au valoare limitatã în unele 
subgrupuri (endocardita infecþioasã asociatã dispozitive-
lor cardiace –EIDC, endocarditã pe protezã valvularã –
EPV, EIHN) ºi nu înlocuiesc judecata clinicã.

Ecocardiografia ºi hemoculturile reprezintã piatra de te-
melie în diagnosticul EI.

4.1 Ecocardiografia ºi alte tehnici imagistice

Imagistica, ºi în principal ecocardiografia, deþine un rol 
esenþial atât în diagnosticarea, cât ºi în urmãrirea paci-
enþilor cu EI. Ecocardiografia este de asemenea utilã pen-
tru evaluarea prognosticului pacienþilor cu EI, urmãrirea 
lor sub tratament antibiotic, intra- ºi postoperator. Eco-
grafia transtoracicã (ETT) trebuie efectuatã ca primã li-
nie de evaluare imagisticã, dar atât ETT, cât ºi ecografia 
transesofagianã (ETE) trebuie efectuate complementar în 
majoritatea cazurilor de suspiciune sau diagnostic de cer-
titudine de EI. Din punct de vedere ecografic, existã 3 cri-
terii majore pentru diagnosticul pozitiv de EI: vegetaþiile, 
abcesul ºi dehiscenþã nouã a unei valve protetice.

Cu toate acestea, evaluarea pacienþilor cu EI nu mai este 
limitatã doar la ecocardiografia convenþionalã, ºi ar trebui 
sã includã ºi alte tehnici imagistice, precum tomografia 

3.2 Centrele de referinþã

Prezentul grup de lucru recomandã managementul paci-
entilor cu EI intr-un centru de referinta de catre o echipa 
specializata (“Echipa a endocarditei”)

Recomandãri pentru adresarea pacienþilor unui centru de referinþã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Pacienþii cu EI complicatã ar trebui evaluaþi ºi trataþi timpuriu într-un centru de referinþã, cu facilitãþi chirur-
gicale imediate ºi cu prezenþa unei echipe multidisciplinare ‘Echipa endocarditei’, care include specialist 
infecþionist, microbiolog, cardiolog, specialist în imagisticã, chirurg cardiac ºi dacã este necesar un specialist 
BCC.

IIa B

Pacienþii cu EI non-complicatã ar trebui manageriaþi într-un centru secundar (fãrã referinþã), cu o comunicare 
timpurie ºi regulatã cu un centru de referinþã, ºi atunci când este necesar cu vizite la un asemenea centru. IIa B

BCC = boala congenitalã cardiacã; EI = endocardita infecþioasã.
a Clasa de recomadare.
b Nivelul de recomadare.
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computerizatã multi-slice (MSCT), rezonanþã magneticã 
(RMN), tomografie computerizatã cu emisie de pozitron 
(PET-CT) cu 18F-fluorodeoxyglucozã sau alte tehnici de 
imagisticã funcþionalã.

Rolul ecocardiografiei în endocardita infecþioasã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Diagnostic

ETT este recomandatã ca primã linie de evaluare imagisticã în suspiciunea de EI. I B

ETE este recomandatã la toþi pacienþii cu suspiciune clinicã de EI ºi ETT negativã sau neconcludentã pentru 
EI. I B

ETE este recomandatã la pacienþii cu suspiciune clinicã de EI, în cazul prezenþei de protezã valvularã sau 
dispozitiv intracardiac. I B

Repetarea ETT/ ETE în decurs de 5-7 zile este recomandatã dacã examinarea iniþialã a fost negativã ºi indexul 
de suspiciune clinicã rãmâne înalt. I C

Ecocardiografia ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu bacteriemie cu Staphylococcus aureus . IIa B

ETE ar trebui luatã în considerare la majoritatea pacienþilor adulþi cu suspiciune de EI, chiar ºi în cazurile con-
firmate de ETT. IIa C

Urmãrire sub tratament medical

Repetarea ETT ºi a ETE este recomandatã de îndatã ce este suspectatã o nouã complicaþie a EI (suflu nou, 
embolie, febrã persistentã, IC, abces, bloc atrioventricular). I B

Repetarea ETT ºi a ETE ar trebui luatã în considerare în timpul urmãririi EI necomplicate, cu scopul de a de-
pista o nouã complicaþie silenþioasã ºi a monitoriza mãrimea vegetaþiilor. Momentul ºi modul (ETT sau ETE) 
examinãrii repetate depind de aspectul iniþial, tipul microorganismului ºi rãspunsul iniþial la terapie.

IIa B

Ecocardiografia intraoperatorie

Ecocardiografia intraoperatorie este recomandatã în toate cazurile de EI ce necesitã intervenþie chirurgicalã. I B

Urmãrirea dupã finalizarea terapiei

ETT este recomandatã la finalizarea terapiei antibiotice pentru evaluarea morfologiei ºi funcþiei cardiace ºi 
valvulare. I C

IC = insuficienþã cardiacã; EI = endocarditã infecþioasã; ETE = ecocardiografie transesofagianã; ETT = ecocardiografie transtoracicã.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã.
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Definiþii anatomice ºi ecocardiografice

Chirurgie/ necropsie Ecocardiografie

Vegetaþie Masã infectatã ataºatã unei structuri endocardi-
ce sau unui material intracardiac.

Masã intracardiacã oscilantã sau non-oscilantã 
(mobilã/imobilã) ataºatã unei valve sau altor structuri 
endocardice, sau unor materiale implantate intracar-
diac.

Abces Cavitate perivalvularã cu necrozã ºi material 
purulent, fãrã comunicare cu lumenul vascular.

Zonã perivalvularã îngroºatã, neomogenã cu 
structurã ecodensã sau hipoecogenã.

Pseudoanevrism Cavitate perivalvularã ce comunicã cu lumenul 
vascular.

Spaþiu pulsatil perivalvular echo-free, cu semnal 
Doppler color prezent.

Perforaþie Soluþie de continuitate la nivelul þesutului en-
docardic.

Soluþie de continuitate la nivelul þesutului endocardic, 
traversat de semnal Doppler color.

Fistulã Comunicarea dintre douã cavitãþi vecine printr-
o perforaþie.

Semnal Doppler color de comunicare între douã 
cavitãþi vecine printr-o perforaþie.

Anevrism de valvã Dilatare sacularã a þesutului valvular. Dilatare sacularã a þesutului valvular.

Dehiscenþã de valvã 
proteticã

Dehiscenþa protezei. Regurgitare paravalvularã obiectivatã prin ETT/ETE, 
cu sau fãrã miºcare de rocking a protezei.

ETT = ecocardiografie transtoracicã; ETE = ecocardiografie transesofagianã.

4.2 Diagnosticul microbiologic

Hemoculturile sunt pozitive în aproximativ 85% din tota-
lul cazurilor de EI. EIHN este în principal legatã de admi-
nistrarea anterioarã de antibiotice, de unde necesitatea 
retragerii antibioterapiei ºi repetarea hemoculturilor în 
aceastã situaþie, ceea ce duce adesea la întârzierea diag-

nosticului ºi a iniþierii tratamentului, având astfel un im-
pact major asupra prognosticului clinic. EIHN este de ase-
menea observatã ºi în cazul microorganismelor care cresc 
pe medii speciale ºi al bacteriilor intracelulare; în aceastã 
situaþie, diagnosticul pozitiv se bazeazã pe testãri serolo-
gice, tehnici imunologice, tehnici de biologie molecularã 
sau histologie.
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4.3 Criteriile Duke / Criteriile ESC 2015 modificate

Criteriile Duke, bazate pe date clinice, ecocardiografice 
ºi microbiologice, au o valoare diagnosticã inferioarã în 
ca zul EI pe protezã valvularã sau în cazul EI pe sondele 
sti mulatorului sau defibrilatorului cardiac, situaþii în care 
eco cardiografia este neconcludentã într-un procent de 
pânã la 30% din cazuri. Coroborarea cu rezultatele fur-
nizate de tehnici imagistice suplimentare, cum ar fi tomo-
grafia computerizatã cardiacã sau a întregului corp, IRM-
ul cerebral, PET/CT-ul cu 18F-fluorodeoxiglucozã (FDG) 
sau SPECT/CT-ul cu leucocite marcate, ar putea îmbu-
nãtãþi rata de detecþie a fenomenelor vasculare silen-
þioase, precum ºi a leziunilor endocardice, contribuind la 
îmbunãtãþirea sensibilitãþii criteriilor Duke modificate.

Comitetul ESC de Ghiduri de Practicã Medicalã propune 
implementarea a trei noi criterii diagnostice:

1. Identificarea leziunilor paravalvulare prin CT cardiac 
(criteriu major).

2. În cazul suspiciunii de EI pe protezã valvularã, detec-
tarea unei activitãþi anormale la locul de implantare 
al protezei (doar dacã proteza a fost implantatã cu 
mai mult de 3 luni înainte) prin 18F-FDG PET/CT sau 
SPECT/CT cu leucocite radiotrasate (criteriu major).

3. Identificarea unor evenimente embolice recente sau 
a unor anevrisme infecþioase doar prin tehnici de 
imagisticã (evenimente silenþioase) (criteriu minor).

Criteriile ESC 2015 pentru diagnosticul EI

Definiþia termenilor utilizaþi în Criteriile modificate ESC 2015 de diagnostic al EI, cu modificãrile aferente în scris 
îngroºat 

Criterii majore

1. Hemoculturi pozitive pentru EI
a. Microorganisme tipice sugestive pentru EI în 2 hemoculturi diferite:

  Streptococi Viridans, Streptococcus gallolyticus (Streptococcus bovis), grupul HACEK, Staphylococcus aureus; sau
  Enterococi dobândiþi în comunitate, în absenþa unui focar primar; sau

b. Microorganisme sugestive pentru EI în hemoculturi repetat pozitive:
  Cel puþin 2 hemoculturi pozitive din probe prelevate la mai mult de 12 ore diferenþã; sau
  Toate cele 3 sau majoritatea din cel puþin 4 hemoculturi separate (cu prima ºi ultima probã prelevate la cel puþin 1 orã 

diferenþã); sau
c. O singurã hemoculturã pozitivã pentru Coxiella burnetii sau un titru de anticorpi IgG de fazã I > 1:800

2. Imagisticã pozitivã pentru EI
a. Ecocardiografie pozitivã pentru EI:

  Vegetaþii
  Abces, pseudoanevrism, fistulã intracardiacã
  Perforaþie valvularã sau anevrism
  Dehiscenþã parþialã nouã a unei valve protetice

b. Activitate anormalã în jurul locului de implantare a unei valve protetice detectatã prin 18F-FDG PET/CT 
(doar dacã proteza a fost implantatã de >3 luni) sau prin SPECT/CT cu leucocite radiotrasate.

c. Leziuni paravalvulare obiectivate prin CT cardiac.

Criterii minore

1. Factori predispozanþi: afecþiune cardiacã predispozantã, utilizarea de droguri injectabile.
2. Febrã: temperaturã >38°C.
3. Fenomene vasculare (inclusiv cele detectate doar prin tehnici imagistice): embolie arterialã majorã, infarcte pulmona-

re septice, anevrisme infecþioase (micotice), hemoragie intracranianã, hemoragii conjunctivale, leziuni Janeway.
4. Fenomene imunologice: glomerulonefritã, noduli Osler, pete Roth, factor reumatoid.
5. Dovezi microbiologice: hemoculturi pozitive, dar care nu îndeplinesc un criteriu major din cele menþionate, sau dovadã 

serologicã pentru o infecþie activã cu un microorganism sugestiv pentru EI.
CT = tomografie computerizatã; FDG = fluorodeoxiglucozã; HACEK = Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. influenza, 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae, ºi K. denitrificans; EI = enodcarditã infecþioasã; 
Ig = imunoglobulinã; PET = tomografie cu emisie de pozitroni; SPECT = tomografie computerizatã cu emisie de fotoni.
Adapted from Li et al., Clin Infect Dis 2000,30º 633-638
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4.4 Noul algoritm de diagnostic al EI

A fost propus un nou algoritm de diagnostic al ESC, fi-
ind incluse criteriile de diagnostic modificate conform 
ESC 2015. Diagnosticul EI încã se bazeazã pe criteriile 
cla sice elaborate de Duke, rol esenþial în demersul diag-
nostic având ecocardiografia ºi hemoculturile. În cazul în 
care diagnosticul de EI este doar posibil sau chiar impro-
babil, dar persistã o suspiciune clinicã foarte înaltã, se re-
comandã repetarea hemoculturilor ºi a ecocardiografiei. 
De asemenea, ar trebui utilizate alte tehnici imagistice, fie 
pentru decelarea afectãrii cardiace (CT cardiac, PET-CT cu 
18F- FDG sau SPECT/CT cu leucocite radiomarcate), fie a 
evenimentelor embolice (RMN cerebral, CT corp întreg, 
ºi/sau PET/CT).

În concluzie, ecocardiografia, hemoculturile ºi caracteristi-
cile clinice rãmân elementele esenþiale pentru diagnosti-
cul EI. Dacã hemoculturile sunt negative, sunt necesare 
alte teste microbiologice. Sensibilitatea criteriilor Duke 
poate fi îmbunãtãþitã prin noile modalitãþi imagistice 
(RMN, CT, PET/CT) care permit diagnosticul evenimente-
lor embolice sau al afectãrii cardiace când ETT/ETE este 
ne ga tivã sau neconcludentã. Aceste criterii sunt utile dar 
nu înlocuiesc judecata clinicã a ”Echipei endocarditei”.

5. Evaluarea prognosticului la internare
Rata de mortalitate intraspitaliceascã la pacienþii cu EI va-
riazã între 15-30%. Identificarea rapidã a pacientului cu 
risc crescut de deces, poate schimba evoluþia naturalã a 
bolii (de exemplu intervenþie chirurgicalã imediatã sau 
de urgenþã) ºi poate îmbunãtãþi prognosticul. În EI prog-
nosticul este influenþat de patru factori principali: carac-
teristicile pacientului, prezenþa sau absenþa complicaþiilor 
cardiace sau non-cardiace, microorganismul implicat ºi 
elementele identificate ecocardiografic.

De aceea, pacienþii cu EI complicatã trebuie sã fie trans-
feraþi precoce într-un centru de referinþã unde existã 
un departament de chirurgie cardiacã ºi de preferat o 
„Echipã a endocarditei”.
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Predictori ai prognosticului nefavorabil la pacienþii cu endocarditã infecþioasã

Caracteristicile pacientului
  Vârstã înaintatã
  EI pe protezã valvularã
  Diabet zaharat
  Comorbiditãþi (ex. fragilitate, imunosupresie, boalã renalã sau pulmonarã)

Complicaþii clinice ale EI
  Insuficienþã cardiacã
  Insuficienþã renalã
  Zonã de AVC ischemic cel puþin moderatã
  Hemoragie cerebralã
  ªoc septic

Microorganisme
  Stafilococ auriu
  Fungi
  Bacili Gram-negativi non-HACEK

Aspecte ecocardiografice
  Complicaþii perianulare
  Regurgitare severã a valvelor cordului stâng
  Fracþie de ejecþie scãzutã a ventriculului stâng
  Hipertensiune pulmonarã
  Vegetaþii de dimensiuni mari
  Disfuncþie severã de protezã valvularã
  Închidere prematurã a valvei mitrale ºi alte semne de presiuni diastolice crescute

HACEK = Haemophilus parainfluenzae, H. Aprophilus, H. Paraphrophilus, H. Influenzae, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium 
hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae, K. Denitrificans. EI = endocarditã infecþioasã.

6. Terapia antimicrobianã: principii ºi 
metode
Tratamentul endocarditei infecþioase constã în combina-
rea unei terapii antimicrobiene prelungite cu eradicarea 
chirurgicalã a þesuturilor infectate (la aproximativ jumã-
tate din pacienþi).

Terapia antimicrobianã prelungitã, reprezentatã de o 
combinaþie de droguri bactericide, reprezintã baza trata-
mentului EI. Durata tratamentului în caz de EI pe prote-
ze valvulare trebuie sã fie mai îndelungatã (cel puþin 6 
sãptãmâni), iar pentru EI pe valve native de 2-6 sãptãmâni.

Atât în EI pe proteze valvulare cât ºi pe valve native, dura-
ta tratamentului este determinatã de prima zi în care an-
tibioterapia este eficientã ºi nu de ziua intevenþiei chirur-

gicale. Un nou regim terapeutic va fi inceput doar dacã 
culturile din valve vor fi pozitive, alegerea antibioticului 
bazându-se pe susceptibilitatea ultimelor bacterii izolate. 

S-au schimbat indicaþiile ºi pattern-ul de utilizare al ami-
noglicozidelor. Acestea nu mai sunt recomandate în EI pe 
valve native cu stafilococ, pentru cã nu au fost demons-
trate beneficii clinice, dar pot creºte toxicitatea renalã; 
dacã sunt totuºi indicate în alte condiþii, atunci ar trebui sã 
fie administrate într-o singurã dozã pe zi pentru a reduce 
nefrotoxicitatea.

Au fost sugerate noi regimuri antibiotice pentru tratamen-
tul EI cu stafilococ, incluzând Daptomicina ºi combinaþia 
dintre doze mari de Cotrimoxazol plus Clindamicinã, dar 
sunt necesare investigaþii suplimentare în studii mari îna-
inte ca acestea sã fie recomandate tuturor pacienþilor.

Evaluarea prognosticului la internare poate fi efectuatã 
pe baza parametrilor clinici, microbiologici ºi ecocardio-
grafici, fiind util pentru selectarea celei mai bune strategii 

terapeutice iniþiale. Pacienþii cu hemoculturi persistent po-
zitive dupã 48-72 ore de antibioterapie, au un prognostic 
nefavorabil.
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6.1 Endocardita infecþioasã cauzatã de Streptococi

Tratamentul antibiotic al EI produse de grupul Streptococci orali ºi Streptococcus bovis

Antibiotic Doza ºi calea de administrare Durata 
(sãptãmâni) Clasa Nivel de 

evidenþã

Tulpini penicilin-susceptibile (CMI ≤0,125 mg/L) orale ºi steptococci digestivi

Tratament standard: duratã 4 sãptamâni

Penicilinã G 12-18 milioane U/zi i.v. fie în 4-6 doze fie continuu

4 I Bsau Amoxicilinã 100-200 mg/kg/zi i.v. în 4-6 doze

sau Ceftriaxonã 2 g/zi i.v. sau i.m. în dozã unicã

Tratament standard: duratã 2 sãptamâni

Penicilinã G 12-18 milioane U/zi i.v. fie în 4-6 doze fie continuu

2 I B

sau Amoxicilinã 100-200 mg/kg/zi i.v. în 4-6 doze

sau Ceftriaxonã 2 g/zi i.v. sau i.m. în dozã unicã

în combinaþie cu

Gentamicinã 3 mg/kg/zi i.v. sau i.m. în dozã unicã

sau Netilmicinã 4-5 mg/kg/zi i.v. în dozã unicã

Pacienþi alergici la beta-lactamine

Vancomicinã 30 mg/kg/zi i.v. în douã doze 4 I C

Tulpini relativ rezistente la penicilinã (CMI=0,250-2 mg/L)

Tratament standard

Penicilinã G 24 milioane U/zi i.v. fie în 4-6 doze fie continuu

4
I B

sau Amoxicilinã 100-200 mg/kg/zi i.v. în 4-6 doze

sau Ceftriaxonã 2 g/zi i.v. sau i.m. în dozã unicã

în combinaþie cu
Gentamicinã 3 mg/kg/zi i.v. sau i.m. în dozã unicã 2

Pacienþi alergici la beta-lactamine

Vancomicinã
plus
Gentamicinã

30 mg/kg/zi i.v. în douã doze 4
I C

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m. în dozã unicã 2

6.2 Endocardita infecþioasã cauzatã de Staphylococcus spp.

Tratamentul antibiotic al EI produse de Staphylococcus spp.

Antibiotic Doza ºi calea de administrare Durata 
(sãptãmâni) Clasa Nivel de 

evidenþã

Valve native

Stafilococi meticilino-sensibili

(Flu)cloxacilin
sau Oxacilinã 12 g/zi i.v. în 4-6 doze 4-6 I B

Terapie alternativã
Cotrimoxazol
plus
Clindamicinã

Sulfametozaxol 4800 mg/zi ºi Trimetoprim 960 mg/zi 
(i.v. în 4-6 doze) 1 i.v + 5 oral

IIb C
1800 mg/zi i.v. în 3 doze 1

Pacienþi alergici la penicilinã sau stafilococi meticilino-rezistenþi

Vancomicinã 30-60 mg/kg/zi i.v în 2-3 doze 4-6 I B

Terapie alternativã 
Daptomicinã 10 mg/kg/zi i.v. dozã unicã 4-6 IIa C

Terapie alternativã
Cotrimoxazol
plus
Clindamicinã

Sulfametozaxol 4800 mg/zi ºi Trimetoprim 960 mg/zi 
(i.v. în 4-6 doze) 1 i.v + 5 oral

IIb C
1800 mg/zi i.v. în 3 doze 1

Valve protetice

Stafilococi meticilino-sensibili
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(Flu)cloxacilin
sau Oxacilinã
plus
Rifampicinã
ºi
Gentamicinã

12 g/zi i.v. în 4-6 doze

900-1200 mg/zi i.v. sau oral, în 2 sau 3 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în 1 sau 2 doze

6

I B6

2

Pacienþi alergici la penicilinã sau stafilococi meticilino-rezistenþi

Vancomicinã
plus
Rifampicinã
ºi
Gentamicinã

30-60 mg/kg/zi i.v în 2-3 doze

900-1200 mg/zi i.v. sau oral, în 2-3 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în 1-2 doze

6

I B6

2

6.3 Endocardita infecþioasã cauzatã de Enterococcus spp.

Tratamentul antibiotic al EI produse de Enterococcus spp.

Antibiotic Doza ºi calea de administrare Durata 
(sãptãmâni) Clasa Nivel de 

evidenþã

Tulpini cu sensibilitate la beta-lactamine ºi gentamicinã

Amoxicilinã
Sau Ampicilinã
plus
Gentamicinã

200 mg/kg/zi i.v. în 4-6 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în dozã unicã

4-6
I B

2-6

Ampicilinã
plus
Ceftriaxonã

200 mg/kg/zi i.v. în 4-6 doze

4 g/zi i.v. sau i.m. în douã doze
6 I B

Vancomicinã
plus
Gentamicinã

30 mg/kg/zi i.v în 2 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în dozã unicã
6 I C

6.4 Tratamentul empiric

Regimuri antibiotice propuse pentru tratamentul iniþial empiric al EI la pacienþii sever afectaþi (înaintea 
identificãrii agentului patogen)

Antibiotic Doza ºi calea de administrare Clasa Nivel de 
evidenþã

EI comunitare pe valve native sau EI tardive pe valve protetice (>12 luni postoperator)

Ampicilinã
plus
(Flu)cloxacilin sau Oxacilinã
plus
Gentamicinã

12 g/zi i.v. în 4-6 doze

12 g/zi i.v. în 4-6 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în dozã unicã

IIa C

Vancomicinã
plus
Gentamicinã

30-60 mg/kg/zi i.v în 2-3 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în dozã unicã
IIb C

EI nosocomialã sau non-nosocomialã asociatã procedurilor medicale sau EI precoce pe valve protetice (<12 luni 
postoperator)

Vancomicinã
plus
Gentamicinã
plus
Rifampicinã

30 mg/kg/zi i.v în 2 doze

3 mg/kg/zi i.v. sau i.m în dozã unicã

900-1200 mg/zi i.v. sau oral, în 2-3 doze

IIb C
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7. Complicaþiile principale ale 
endocarditei infecþioase pe valvele 
cordului stâng ºi managementul lor
Din cauza complicaþiilor severe, aproximativ jumãtate 
din tre pacienþii cu endocarditã infecþioasã necesitã trata-
ment chirurgical. Pentru a stabili cea mai bunã atitudine 
te ra peuticã se recomandã consult de chirurgie cardiacã 
cât mai devreme. 

De cele mai multe ori este dificilã identificarea pacienþilor 
ce vor necesita tratament chirurgical precoce, acesta fiind 
unul dintre scopurile principale ale “Echipei endocarditei”.

În unele cazuri, intervenþia chirurgicalã trebuie efectuatã 
de urgenþã (în primele 24 de ore) sau cu prioritate (în 
câ teva zile, <7 zile), indiferent de durata tratamentului an-
tibiotic. În alte cazuri, aceasta poate fi amânatã pentru a 
permite una sau douã sãptãmâni de tratament antibiotic, 
sub urmãrire atentã clinicã ºi ecograficã înainte de o pro-
cedurã chirurgicalã. electivã.

Cele trei indicaþii principale pentru tratamentul chirurgi-
cal precoce sunt legate de principalele complicaþii ale 
endo carditei infecþioase – insuficienþa cardiacã, infecþia 
ne controlatã ºi prevenþia evenimentelor embolice.

Indicaþiile ºi momentul operator optim în endocardita infecþioasã pe valvele cordului stâng (endocarditã pe valve 
native/proteze)

Indicaþiile de intervenþie chirurgicalã Momentul 
intervenþieia

Clasa de 
indicaþieb

Nivel de 
evidenþãc

Insuficienþa cardiacã

EI aorticã/mitralã cu regurgitare acutã severã, obstrucþie sau fistulã ce determinã 
edem pulmonar cardiogen refractar sau ºoc cardiogen Urgent I B

EI aorticã/mitralã cu regurgitare severã sau obstrucþie ce determinã IC 
persistentã/semne ecografice de alterare a toleranþei hemodinamice Prioritarã I B

Infecþia necontrolatã

Infecþie localã necontrolatã (abcese, pseudoanevrisme, fistule, vegetaþii în 
creºtere) Prioritarã I B

Infecþie cu fungi/organisme multirezistente Prioritarã /Electiv I C

Hemoculturi pozitive persistente în ciuda tratamentului antibiotic optim ºi al 
controlului adecvat al metastazelor septice Prioritarã IIa B

EI pe protezã determinatã de stafilococi sau bacterii gram negative non-HACEK Prioritarã /Electiv IIa C

Prevenirea emboliei

EI aorticã/mitralã cu vegetaþii persistente >10 mm dupã unul sau mai multe 
evenimente embolice în pofida tratamentului antibiotic adecvat Prioritarã I B

EI aorticã/mitralã pe valve native cu vegetaþii >10 mm, asociate cu stenozã 
valvularã severã sau regurgitare ºi risc operator redus Prioritarã IIa B

EI aorticã/mitralã cu vegetaþii izolate foarte mari (>30 mm) Prioritarã IIa B

EI aorticã/mitralã cu vegetaþii izolate mari (>15 mm), fãrã alte indicaþii de chirur-
gie cardiacãd Prioritarã IIb C

HACEK = Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. influenza, Actionabacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium 
hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae, and K. denitrificans; IC = insuficienþã cardiacã, EI = endocarditã infecþioasã,
a Chirurgie în urgenþã = efectuatã în primele 24 de ore; Chirurgie prioritarã = efectuatã în câteva zile; Chirurgie electivã = efectuatã dupã cel puþin una 
sau douã sãptãmâni de tratament antibiotic.
b Clasã de recomandare
c Nivel de evidenþã
d Chirurgia este recomandatã dacã plastia valvularã este fezabilã

8. Complicaþiile neurologice
Evenimente neurologice simptomatice survin la 15-30% 
dintre pacienþii cu EI, evenimentele silenþioase fiind, de 
asemenea, frecvente. Accidentul vascular cerebral (ische-
mic sau hemoragic) se asociazã cu un exces de mortalita-
te. Pentru a preveni apariþia sau recurenþa complicaþiilor 
neurologice, este necesarã stabilirea rapidã a diagnosti-
cului ºi instituirea tratamentului antibiotic adecvat. Dupã 
un prim eveniment neurologic, dacã a fost exclusã hemo-
ragia cerebralã cu ajutorul examenului CT iar afectarea 

neurologicã nu este severã (de exemplu comã), nu se 
recomandã întârzierea tratamentului chirurgical în cazul 
IC, infecþiei necontrolate, abceselor sau în cazul unui risc 
embolic ridicat, intervenþia chirurgicalã putându-se efec-
tua cu un risc neurologic redus (3-6%) ºi cu o probabi-
litate mare de recuperare completã. În cazul pacienþilor 
cu hemoragie cerebralã, prognosticul neurologic este ne-
fast, ºi se recomandã întârzierea tratamentului chirurgical 
pentru cel puþin o lunã.
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9. Endocardita infecþioasã pe dispozitive 
implantabile
Reprezintã una dintre cele mai dificil de diagnosticat 
dintre tipurile de EI ºi de aceea trebuie sã existe un grad 
înalt de suspiciune chiar în cazul unor simptome atipice, 
în special la pacienþii vârstnici. Prognosticul este frecvent 
ne fa vorabil, probabil din cauza incidenþei ridicate la paci-
enþii vârstnici, cu multe comorbiditãþi. La majoritatea paci-
enþilor, acest tip de EI trebuie tratat prin antibioterapie pe 
termen lung ºi explantarea dispozitivului.

Endocardita infecþioasã pe dispozitive implantabile: diagnostic, tratament ºi prevenþie

Recomandãri Clasa de 
indicaþie

Nivel de 
evidenþã

A. Diagnostic

Se recomandã recoltarea a cel puþin trei seturi de hemoculturi înainte de iniþierea promptã a terapiei 
antimicrobiene în infecþia DCI I C

Se recomandã culturi de la nivelul sondei de stimulare atunci când DCI este explantat I C

Se recomandã ETE la pacienþii cu suspiciune de EI pe DCI, indiferent de rezultatul hemoculturilor sau al 
ETT, pentru a evalua prezenþa endocarditei pe sonda de stimulare sau pe valve I C

Ecografia intracardiacã poate fi luatã în considerare la pacienþii cu suspiciune de EI pe DCI, culturi poziti-
ve ºi rezultat negativ la ETE/ETT IIb C

Scintigrafia cu leucocite radiomarcate ºi PET/CT-ul cu 18F-FDG pot fi luate în considerare ca investigaþii 
complementare la pacienþii cu suspiciune de EI pe dispozitive implantabile, hemoculturi pozitive ºi rezul-
tat ecografic negativ

IIb C

B. Principii de tratament

Atât la pacienþii cu EI pe dispozitive implantabile sigurã cât ºi la cei cu infecþie izolatã la locul implantului 
se recomandã antibioterapie prelungitã (înainte ºi dupã explant) ºi extragerea completã a dispozitivului 
ºi a sondelor de stimulare

I C

La pacienþii cu infecþie ocultã (fãrã o altã sursã evidentã de infecþie) ar trebui luatã în considerare extra-
gerea completã a dispozitivului ºi a sondelor de stimulare IIa C

La pacienþii cu EI pe valve native/prostetice ºi dispozitive implantabile intracardiace fãrã semne evidente 
de infecþie asociatã a dispozitivului, poate fi luatã în considerare extragerea completã a dispozitivului ºi a 
sondelor de stimulare 

IIb C

C. Modul de extragere al dispozitivului

Se recomandã extragerea percutanã a dispozitivului, dacã este fezabilã, la majoritatea pacienþilor cu EI 
pe DCI, chiar ºi la cei cu vegetaþii de peste 10 mm I B

Extragerea chirurgicalã ar trebui luatã în considerare dacã extragerea percutanã este imposibilã/
incompletã sau dacã se asociazã EI pe valva tricuspidã cu distrugerea severã a acesteia IIa C

Extragerea chirurgicalã poate fi luatã în considerare la pacienþii cu vegetaþii mari (>20 mm) IIb C

D. Reimplantarea dispozitivului

Dupã extragerea dispozitivului se recomandã reevaluarea necesitãþii de reimplantare I C
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În cazul în care dispozitivul este necesar, reimplantarea ar trebuie întârziatã pe cât posibil pentru a permi-
te câteva zile/sãptãmâni de antibioterapie IIa C

La pacienþii dependenþi de stimulator cardiac ce necesitã tratament antibiotic înainte de reimplantare se 
poate lua în considerare utilizarea temporarã a unei sonde cu fixare activã ipsilateral IIb C

Stimularea temporarã nu este recomandatã de rutinã III C

E. Profilaxie

Preimplant se recomandã profilaxia antibioticã de rutinã I B

Cu excepþia urgenþelor, potenþialele surse de sepsis ar trebui eliminate cu cel puþin douã sãptãmâni 
înainte de implantul unor dispozitive intracardiace IIa C

DCI = dispozitive cardiace implantabile; FDG = fluorodeoxyglucozã; EI = endocarditã infecþioasã; PET = tomografie cu emisie de pozitroni; ETT = eco-
cardiografie transtoracicã; ETE = ecocardiografie transesofagianã.

10. Endocardita infecþioasã pe cord 
drept
Reprezintã o patologie ce afecteazã în principal utilizatorii 
de droguri intravenoase ºi pacienþii cu boli congenitale 
de cord. Simptomatologia clinicã este caracterizatã de 
pre zenþa febrei ºi a manifestãrilor respiratorii. Majorita-

tea cazurilor sunt cauzate de S. aureus. Ecocardiografia 
transtoracicã are o utilitate majorã. Deºi mortalitatea intra-
spitaliceascã este relativ redusã, la utilizatorii de droguri 
intravenoase existã un risc mare de recurenþã, iar chirur-
gia se recomandã doar în cazul simptomelor refractare la 
tratament, a emboliei septice recurente pulmonare sau a 
emboliei paradoxale.

Indicaþiile de tratament chirurgical în endocardita pe cord drept

Recomandãri Clasa de 
indicaþie

Nivel de 
evidenþã

Tratamentul chirurgical ar trebui luat în considerare în urmãtoarele cazuri:
  Microorganisme greu de eradicat (ex: fungi persistenþi) sau bacteriemie pentru mai mult de 7 zile (S. 

aureus, P. aeruginosa), în ciuda tratamentului antimicrobian adecvat
  Vegetaþii tricuspidiene >20 mm persistente, în contextul emboliilor pulmonare recurente
  Insuficienþã cardiacã dreaptã secundarã regurgitãrii tricuspidiene severe

IIa C

11. Tratamentul antitrombotic în EI

Recomandãri pentru utilizarea tratamentului antitrombotic

Recomandãri Clasa de 
indicaþie

Nivel de 
evidenþã

În cazul hemoragiilor majore se recomandã întreruperea tratamentului antiplachetar I B

La pacienþii cu hemoragie intracranianã se recomandã întreruperea tuturor tratamentelor anticoagu-
lante I C

În cazul infarctului cerebral fãrã hemoragie, trebuie consideratã înlocuirea anticoagulantului oral (antivi-
tamina K) cu heparinã nefracþionatã/cu greutate molecularã micã, sub monitorizare atentã, timp de 1-2 
sãptãmâni*

IIa C

La pacienþii cu hemoragie intracranianã ºi valvã metalicã, ar trebui reînceputã anticoagularea cu 
heparinã nefracþionatã/cu greutate molecularã micã imediat ce este posibil, în urma unei evaluãri 
multidisciplinare

IIa C

În absenþa accidentului vascular cerebral, în cazurile de EI cu Staphylococcus aureus, ar trebui 
consideratã înlocuirea anticoagulãrii orale cu heparinã nefracþionatã/greutate molecularã micã pentru 
1-2 sãptãmâni

IIa C

Nu se recomandã tromboliza la pacienþii cu EI III C
*Experienþa cu noile anticoagulante orale non-antivitamina K (NOACs) este limitatã în EI

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivã ºi Recuperare Cardiovascularã, Preºedinte: 
Prof. Dr. Mircea Ioachim Popescu, Secretar: Dr. Iulia Daniela Kulcsar, efectuatã de: Dr. Sevgean Ali, Dr. Daniela 
Anghelina, Dr Nicolae Cârstea, Dr. Leonard Alexandru Mandes, Dr. Lucian Predescu, Dr. Radu Stãvaru, Dr. Adri-
ana Bãlan.
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Secþiunea XIV:
Hipertensiunea pulmonarã

1. Ghidul pentru diagnosticul ºi
tratamentul hipertensiunii pulmonare
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1. Listã de abrevieri ºi acronime
ALAT alanin aminotransferaza
AD atriul drept
AP artera pulmonarã 
APCT angiografie pulmonarã prin tomografie 
computerizatã
ARE antagoniºti ai receptorilor de endotelinã
AS atriul stâng
ASAT aspartat aminotransferaza
BAS septostomia atrialã cu balon
BCC boalã cardiacã congenitalã
BCCa blocant de canale de calciu
BCS bolile cordului stâng
BMPR2 receptorul-tip 2 al proteinei morfogenice osoa-
se
BNP peptid natriuretic cerebral
BPA angioplastie cu balon
BPOC bronhopneumopatie obstructivã cronicã
BREATHE Bosentan Randomised trial of EndothelinAnta-
gonist THErapy
BÞC boalã de þesut conjunctiv
BVOP boala veno-ocluzivã pulmonarã
CAV1 caveolina-1
CCD cateterism cardiac drept
CF-OMS clasa funcþionalã stabilitã de Organizaþia 
Mondialã a Sãnãtãþii
CPFE combinaþia fibrozã ºi emfizem pulmonar 
CT computer tomografie
DC debit cardiac
DLCO capacitatea de difuzie a monoxidului de car-
bon 
EACVI European Association of Cardiovascular Ima-
ging
EAP endarterectomie pulmonarã
ECG electrocardiogramã
ECMO oxigenare prin membranã extracorporealã
EIF2AK4 factorul 2 de iniþiere a translocaþiei eucariotice 
a alfa-kinazei 4
EMA European Medicines Agency
EP embolie pulmonarã
FDA US Food and Drug Administration
FPI fibrozã pulmonarã idiopaticã
GCs guanilat ciclaza solubilã
GMPc guanozin monofosfat cyclic
GPD gradientul presiunii diastolice (PAP diastolicã – 
PCPB medie)
GPT gradientul presional transpulmonar (PAPm-
PCPB medie)
HAPA hipertensiunea arterialã pulmonarã asociatã
HCP hemangiomatoza capilarã pulmonarã
HIV virusul imunodeficienþei umane
HRCT computer tomografie de înaltã rezoluþie
HTP hipertensiune pulmonarã 
HTPA hipertensiune pulmonarã arterial
HTPAI hipertensiunea arterialã pulmonarã idiopaticã
HTP-Cpc hipertensiune pulmonarã combinatã pre- ºi 
post-capilarã
HTPCT hipertensiunea pulmonarã cronicã post-
tromboembolicã

HTPE hipertensiunea arterialã pulmonarã ereditarã
HTPIM hipertensiunea pulmonarã arterial indusã de 
medicamente
HTP-Ipc hipertensiunea pulmonarã izolatã post-capilarã
HTPoP hipertensiune porto-pulmonarã
HTPPN hipertensiunea pulmonarã persistentã a nou-
nãscutului
i.v. Intravenous
IC index cardiac 
IC-FEp insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie 
prezervatã
INR international normalized ratio
NO oxid nitric
NT-proBNP fragmentul N-terminal al pro-peptidului 
natriuretic cerebral
NYHA New York Heart Association
PaCO2 presiunea arterialã în dioxid de carbon
PAD presiunea în atriul drept
PaO2 presiunea arterialã în oxygen
PAP presiunea arterialã pulmonarã
PAPm presiunea arterialã pulmonarã medie
PAPs presiunea arterialã pulmonarã sistolicã
PASP presiunea sistolicã a arterei pulmonare
PCPB presiunea capilarã pulmonarã blocatã
PDE-5i inhibitor de fosfodiesterazã tip 5
RM rezonanþã magneticã
RMC rezonanþã magneticã cardiacã
RVP rezistenþa vascularã pulmonarã
RVS rezistenþa vascularã sistemicã
SS sclerozã sistemicã
SvO2 saturaþia venoasã mixtã în oxigen
t.i.d. de 3 ori pe zi
TAPSE excursia sistolicã a planului inelului tricuspidian
TRC trial randomizat ºi controlat
TECP test de efort cardiopulmonar
TFR teste funcþionale respiratorii
TGF- factorul de creºtere 
TM6M testul de mers de 6 minute
TRV velocitatea maximã a jetului de regurgitare 
tricuspidian
UTI unitatea de terapie intensivã
V/Q ventilaþie/perfuzie
VCI vena cavã inferioarã
VD ventricul drept
VE/VCO2 relaþia ventilaþie minut – producþie dioxid de 
carbon
VS ventricul stâng
UW unitãþi Wood

2. Introducere
2.1 Principii

Ghidurile destinate hipertensiunii pulmonare (HTP) ela-
borate de Societatea Europeanã de Cardiologie (ESC) ºi 
Societatea Europeanã de Pneumologie (ERS) organizeazã 
clasele de recomandare ºi nivelurile de evidenþã privind 
diagnosticul ºi tratamentul în acord cu principiile elabora-
te, conform Tabelului 1 ºi 2. 
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Tabel 1. Clase de recomandare

Clase de
recomandare Definiþie Termeni recomandaþi

Clasa I Dovezi ºi/sau consens general cã un anumit tratament sau 
procedurã este benefic/ã, util/ã, eficient/ã.

Este recomandat/este indicat

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþã de opinie privind 
utilitatea/eficacitatea unui tratament sau o procedurã.

Clasa IIa Dovezile/opiniile pledeazã pentru utilitate/eficacitate. Ar trebui luatã în considerare.

Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea sunt mai puþin concludente. Poate fi luatã în considerare.

Clasa III Dovezi sau consens general cã un anumit tratament sau 
procedurã nu este utilã/eficientã ºi în unele cazuri poate fi 
dãunãtoare.

Nu se recomandã.

Tabel 2. Niveluri de evidenþã

Nivel de evidenþã A Datele provenite din multiple studii randomizate sau metaanalize.

Nivel de evidenþã B Datele provenite dintr-un singur studiu randomizat sau din studii mari, nerandomizate.

Nivel de evidenþã C Consens de opinie al experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre.

2.2 Aspecte noi

Principalele modificãri ºi adaptãri, comparativ cu indicaþiile 
cuprinse în ghidul de HTP al ESC ºi ERS din 2009, sunt:

  Cuprinsul a fost structurat într-o formã simplificatã, cu 
trei capitole cu noþiuni generale, ce includ clasificãri, 
aspecte de bazã ºi diagnostic diferenþial, douã capito-
le dedicate hipertensiunii pulmonare arteriale (HTPA) 
ºi câte un capitol destinat hipertensiunii pulmonare 
din bolile cordului stâng (BCS), bolilor parenchimului 
pul monar ºi/sau hipoxice, hipertensiunii pulmona-
re cronice tromboembolice (HTPCT) ºi HTP datoratã 
unor mecanisme neelucidate ºi/sau multifactoriale.

  Au fost enunþate noi formulãri ºi parametri privind 
defi niþia, din punct de vedere hemo-dinamic, a sub-
gru purilor de hipertensiune pulmonarã post-capilarã. 
Rezistenþa vascularã pulmonarã (RVP) a fost inclusã în 
definiþia hemodinamicã a HTPA.

  Clasificarea clinicã actualizatã comunã pentru po pu-
laþia adultã ºi pediatricã.

  Sunt raportate progresele noi în patologie, biopatolo-
gie, geneticã, epidemiologie ºi factorii de risc.

  În sursele disponibile pe web a fost menþionat un al-
goritm de diagnostic actualizat, ce constituie un capi-
tol separat, precum ºi noi metode de screening.

  A fost semnalatã importanþa centrelor de referinþã în 
managementul pacienþilor cu HTP, atât în algoritmul 
de diagnostic cât ºi în cel de tratament.

  Noi evaluãri ale severitãþii HTPA ºi ale rãspunsului te-
ra peutic, alãturi de noi þinte terapeutice incluzând 
terapia combinatã ºi douã medicamente noi recent 
apro bate. Algoritmul de tratament a fost actualizat 
con form celor mai noi date.

  Au fost actualizate capitolele legate de hipertensiunea 
pulmonarã secundarã bolilor cordului stâng ºi bolilor 

pulmonare. În ambele cazuri s-a renunþat la termenul 
de HTP “depãºitã”.

  În capitolul destinat HTPCT, se menþioneazã un nou 
algoritm de diagnostic ºi tratament, incluzând criteriile 
generale de intervenþie chirurgicalã ºi de angioplastie 
pulmonarã cu balon, alãturi de un nou medicament 
aprobat.

  A fost adãugat ºi un scurt capitol referitor la hiper-
tensiunea pulmonarã cu mechanism incert ºi/sau 
multifactorialã. 

3. Definiþii ºi clasificãri
3.1 Definiþii

Hipertensiunea pulmonarã se defineºte prin creºterea 
pre siunii arteriale medii pulmonare (PAPm) ≥25 mmHg 
în repaus, evaluatã prin cateterism cardiac drept (CCD)1. 
Datele disponibile au subliniat faptul cã PAPm normalã 
în repaus este de 14±3 mmHg, cu o limitã superioarã a 
normalului de 20 mmHg.

Semnificaþia clinicã a PAPm cu valori între 21 ºi 24 mmHg 
este neclarã. Pacienþii care prezintã o presiune arterialã 
pulmonarã între aceste valori trebuie sã fie urmãriþi atent, 
atunci când sunt susceptibili de a dezvolta hipertensiune 
arterialã pulmonarã [de exemplu, pacienþii cu boalã de 
þesut conjunctiv (BÞC) sau membrii unei familii cu hiper-
tensiune arterialã pulmonarã ereditarã (HTPE)].

Din cauza lipsei de evidenþã care stabileºte la ce valoa-
re modificãrile induse de exerciþiu ale PAPm sau ale RVP 
au semnificaþie prognosticã, termenul de “hipertensiune 
pulmonarã indusã de efort” nu poate fi definit ºi nu ar 
trebui utilizat. 

Un studiu retrospectiv recent a propus o definiþie a HTP 
induse de efort, incluzând date combinate referitoare atât 
la PAPm cât ºi la RVP totalã, dar nu a fost înregistrat nici 
un rezultat valid.
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Termenul de HTPA include un grup de pacienþi cu HTP 
care sunt caracterizaþi din punct de vedere hemodinamic 
de prezenþa hipertensiunii precapilare, definite prin presi-
unea capilarã pulmonarã blocatã (PCPB) 15 mmHg ºi o 
RVP >3 unitãþi Wood (UW) în absenþa altor cauze de hi-
pertensiune pulmonarã precapilarã, precum HTP secun-
darã afecþiunilor parenchimului pulmonar, HTPCT sau a 
altor boli rare.

Luând în considerare diversitatea parametrilor, de tipul: 
PAP, PCPB, debitul cardiac (DC), gradientul de presiune 
diastolic (GPD) ºi RVP, determinaþi în condiþii clinice sta-
bile, au fost elaborate diverse definiþii legate de parametrii 
hemodinamici ai hipertensiunii pulmonare. Acestea se 
regãsesc în Tabelul 3, alãturi de clasificarea clinicã co res-
punzãtoare din Tabelul 4.

Tabel 3. Definiþiile hemodinamice ale hipertensiunii pulmonare

Definiþie Caracteristicia Grup(uri) clinic(e)b

HTP PAP medie ≥25 mmHg Toate

HTP pre-capilarã PAP ≥25mmHg
PCB 15mmHg

Hipertensiune pulmonarã arterialã
HTP secundarã bolilor pulmonare
HTP cronicã tromboembolicã
HTP cu mecanisme neclare ºi/sau multifac-
toriale

HTP post-capilarã

HTP izolatã post-capilarã (HTP-Ipc)

HTP combinatã pre- ºi post-capilarã 
(HTP-Cpc)

PAPm ≥25 mmHg
PCB >15 mmHg

GPD <7 mmHg ºi/sau
RVP 3 UWc

GPD <7 mmHg
RVP >3 UWc

HTP secundarã afectãrii cordului stâng
HTP cu mecanisme neclare ºi/sau multifac-
toriale

GPD = gradientul de presiune diastolic (PAPdiastolicã-PCBmedie); PAPm = presiunea arterialã pulmonarã medie; PCB = presiunea pulmonarã blocatã; 
HTP = hipertensiunea pulmonarã; RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã; UW = unitãþi Wood.
a Toate mãsurãtorile sunt efectuate în repaus; vezi ºi capitolul 8.0.
b În conformitate cu Tabelul 4
c Sunt preferate unitãþile Wood în locul dynes.s.cm-5
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Tabel 4. Clasificarea clinicã a hipertensiunii pulmonare

1. Hipertensiunea arterialã pulmonarã

1.1 Idiopaticã
1.2 Ereditarã

1.2.1 Mutaþia BMPR2
1.2.2 Alte mutaþii

1.3 Indusã de medicamente ºi toxine
1.4 HTPA asociatã cu:

1.4.1 Boli de þesut conjunctiv
1.4.2 Infecþia HIV
1.4.3 Hipertensiunea portalã
1.4.4 Boalã congenitalã de cord (Tabelul 5)
1.4.5 Schistosomiazã

1’. Boala venoocluzivã pulmonarã ºi/sau hemangiomatoza capilarã pulmonarã 

1’.1 Idiopaticã
1’.2 Ereditarã

1’.2.1 Mutaþia EIF2AK4
1’.2.2 Alte mutaþii

1’.3 Indusã de medicamente, toxine ºi radiaþii
1’.4 Asociatã cu:

1’.4.1 Boli de þesut conjunctiv
1’.4.2 Infecþia HIV

1’’. Hipertensiune pulmonarã persistentã a nou-nãscuþilor

2. Hipertensiunea pulmonarã secundarã bolilor cordului stâng

2.1 Disfunctie sistolicã ventricularã stângã
2.2 Disfuncþie diastolicã ventricularã stângã
2.3 Boli valvulare
2.4 Obstrucþia congenitalã a tractului de intrare/ieºire a ventriculului stâng ºi cardiomiopatii congenitale
2.5 Stenoza venelor pulmonare congenitalã/dobânditã

3. Hipertensiunea pulmonarã secundarã bolilor parenchimului pulmonar ºi/sau hipoxiei

3.1 Bronhopneumopatia cronicã obstructivã
3.2 Boalã pulmonarã interstiþialã
3.3 Alte boli pulmonare cu pattern mixt obstructiv ºi restrictiv
3.4 Tulburare respiratorie legatã de somn
3.5 Tulburãri legate de hipoventilaþie alveolarã
3.6 Expunerea cronicã la altitudini mari
3.7 Anomalii de dezvoltare pulmonarã (Tabel Web III)a

4. Hipertensiunea pulmonarã cronicã tromboembolicã ºi alte obstrucþii arteriale pulmonare

4.1 Hipertensiunea pulmonarã cronicã tromboembolicã
4.2 Alte obstrucþii arteriale pulmonare:

4.2.1 Angiosarcom
4.2.2 Alte tumori intravasculare
4.2.3 Arterite
4.2.4 Stenoza congenitalã a arterelor pulmonare
4.2.5 Parazitoze (hidatidoze)

5. HTP cu mecanisme neclare ºi/sau multifactoriale

5.1 Afecþiuni hematologice: anemia hemoliticã cronicã; boli mieloproliferative, splenectomia;
5.2 Afecþiuni sistemice: sarcoidozã, histiocitoza pulmonarã; limfangioleiomiomatozã;
5.3 Afecþiuni metabolice: boli cu depozitare de glicogen, boala Gaucher, afecþiuni tiroidiene;
5.4 Altele: microangiopatia tromboticã tumoralã pulmonarã, mediastinitã fibrozantã; boala renalã cronicã (cu/fãrã dializã), 

hipertensiunea pulmonarã segmentarã.
BMPR2 = receptorul-tip 2 proteic morfogenetic osos; EIF2AK4 = factorul 2 de iniþiere a translocaþiei eucariotice a alfa-kinazei 4; HIV = virusul imuno-
deficienþei umane.
a Vezi Web Addenda pe www.escardio.org/guidelines

3.2 Clasificãri

Clasificarea clinicã a HTP (Tabel 4) îºi propune sã împartã 
afecþiunile clinice care asociazã HTP în cinci grupuri, con-

form asemãnãrilor din punct de vedere al prezentãrii cli-
nice, aspectului patologic, caracteristicilor hemodinamice 
ºi al strategiei terapeutice.
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În Tabelul 5 este redatã ºi o clasificare clinicã a HTPA aso-
ciatã bolilor cardiace congenitale.

Tabel 5. Clasificarea clinicã a hipertensiunii arteriale pulmonare asociatã bolilor cardiace congenitale

1. Sindromul Eisenmenger
Sindromul Eisenmenger include toate ºunturile sistemico-pulmonare cauzate de defecte mari intra- sau extracardiace care duc 
la o creºtere severã a RVP ºi la inversarea acestora (pulmonaro-sistemic) sau ºunt bidirecþional; sunt prezente de regulã: cianoza, 
eritrocitoza secundarã ºi afectarea multiplã de organ.

2. HTPA asociatã cu ºunturi sistemico-pulmonare
  Corectabilea

  Necorectabile
Include pacienþi cu defecte moderate sau mari; creºterea RVP este uºoarã spre moderatã, este predominant un ºuntul sistemico-
pulmonar, iar cianoza nu este prezentã în repaus.

3. HTPA cu defecte mici/coincidentaleb

În prezenþa unor defecte mici (de obicei defecte septale ventriculare <1 cm ºi defecte septale atriale <2 cm în diametru evaluat 
ecocardiografic) asociate cu o creºtere marcatã ºi nejustificatã a RVP; tabloul clinic este foarte similar cu HTPAI. Închiderea defectu-
lui este contraindicatã.

4. HTP dupã chirurgie cardiacã de corecþie
Bolile cardiace congenitale au fost corectate, însã HTPA persistã imediat dupã corecþie sau se instaleazã/reapare dupã mai multe 
luni sau ani dupã intervenþia chirurgicalã, în absenþa unor leziuni congenitale reziduale semnificative postoperatorii.
HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã.
a Prin intervenþie chirurgicalã sau proceduri percutane.
b Dimensiunea se aplicã pacienþilor adulþi. În orice caz, chiar ºi la adulþi, mãsurarea dimensiunilor defectului poate sã nu se coreleze foarte bine cu 
importanþa hemodinamicã a acestuia, astfel încât sunt necesare evaluãri suplimentare de tipul gradientului de presiune, mãrimea ºuntului, direcþia ºi 
raportul debitelor pulmonaro-sistemice. (Tabel Web II, disponibil pe pagina web www.escardio.org/guidelines).

4. Diagnosticul hipertensiunii 
pulmonare
4.1 Prezentarea clinicã

Diagnosticul HTP presupune existenþa unei suspiciuni 
clinice bazate pe simptomatologie ºi pe examinarea fizicã, 
alãturi de un rezumat al unui set complex de investigaþii 
pentru a confirma criteriul hemodinamic ºi pentru a de-
scrie etiologia, severitatea funcþionalã ºi hemodinamicã a 
acesteia. Interpretarea acestor teste necesitã, într-un final, 
experienþa unui cardiolog, a unui imagist ºi a unui pne-
umolog, optim, putând fi discutatã optim în cadrul unei 
sedinþe multidisciplinare.

Simptomele HTP nu sunt specifice ºi pot include dis-
pnee, fatigabilitate, astenie fizicã, anginã, tuse seacã sau 
sincopã. Simptomatologia de repaus survine doar în ca-
zurile avansate. Simptomatologia HTP poate fi diferitã în 

funcþie de cauza care o genereazã sau în funcþie de pato-
logia cu care aceasta se asociazã.

Semnele fizice ale HTP includ thrill parasternal stâng, 
accen tuarea componentei pulmonare a zgomotului 2, 
ga lop protodiastolic de VD, un murmur pansistolic de re-
gurgitare tricuspidianã ºi un murmur diastolic de regur-
gitare pulmonarã. Venele jugulare turgescente, hepato-
megalia, ascita, edemele periferice ºi extremitãþile reci ca-
racterizeazã pacienþii cu boalã avansatã. Examinarea cli-
nicã poate fi diferitã în funcþie de cauza subiacentã a HTP.

4.2 Investigaþii

Investigaþiile necesare pentru o evaluare completã a 
pacienþilor la care se suspicioneazã HTP sunt menþionate 
în Tabelul 6. Acestea au fost selectate în concordanþã cu 
etapele diagnosticului, aºa cum sunt indicate în Algorit-
mul de Diagnostic (Figura 1). 
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Tabel 6. Investigaþii utilizate în diagnosticul pacienþilor cu HTPa

Electrocardiograma

Radiografia toracicã

Ecocardiografia

Teste funcþionale pulmonare ºi gazometria arterialã

Scintigrafia pulmonarã de ventilaþie ºi perfuzie

Tomografia computerizatã de înaltã rezoluþie ºi tomografia computerizatã cu substanþã de contrast

Rezonanþa magneticã cardiacã (RMC)

Testele sanguine ºi imunologice 

Ecografia abdominalã

Cateterismul cardiac drept ºi teste de vasoreactivitate

Angiografia pulmonarã
a Aceste investigaþii sunt alese în funcþie de etapele diagnosticului.

Electrocardiograma (ECG) poate orienta diagnosti-
cul de HTP, indicând semne de supraîncãrcare atrialã 
dreaptã sau hipertrofie ventricularã dreaptã, însã un tra-
seu ECG nor mal nu exclude diagnosticul.

Radiografia toracicã este anormalã în cazul multor 
pa ci enþi cu HTP la momentul diagnosticului. Modificãrile 
radiologice în cazul acestor pacienþi constau în dilatarea 
trunchiului arterei pulmonare ºi a ramurilor sale, care con-
trasteazã cu aspectul de “amputare” al circulaþiei la nivel 
periferic.

Ecocardiografia transtoracicã prezintã un rol cheie 
în procedeul diagnostic, furnizând imagini care reflectã 

impactul HTP asupra cordului ºi estimeazã PAP prin 
mãsu rãtori Doppler continuu. Ghidurile ESC sugereazã 
clasificarea probabilitãþii de HTP ca fiind înaltã, 
intermediarã sau joasã, bazându-se pe evalua-
rea velocitãþii maxime a jetului de regurgitare 
tricuspidianã (TRV) în repaus ºi pe prezenþa va-
riabilelor ecocardiografice prestabilite sugestive 
pentru HTP indicate în Tabelul 7A. Variabilele ecocar-
diografice prestabilite sugestive pentru HTP se regãsesc 
în Tabelul 7B. 

Interpretatã în context clinic, evaluarea ecocardiograficã 
este utilã pentru a aprecia necesitatea practicãrii ca-
teterismului cardiac la pacienþii selectaþi.

Tabel 7A. Probabilitatea ecocardiograficã de hipertensiune pulmonarã la pacienþii simptomatici cu suspiciune de 
hipertensiune pulmonarã

Velocitatea maximã a regurgitãrii 
tricuspidiene (m/s)

Prezenþa altor semne
ecocardiografice de HTPa

Probabilitatea ecocardiograficã de 
hipertensiune pulmonarã

2,8 sau nedeterminabil Nu Scãzutã

2,8 sau nedeterminabil Da
Intermediarã

2,9-3,4 Nu

2,9-3,4 Da
Crescutã

>3,4 Nu constituie cerinþã

HTP = hipertensiune pulmonarã
a Vezi Tabelul 7B.

Tabel 7B. Semnele sugestive pentru hipertensiune pulmonarã utilizate în evaluarea probabilitãþii ecocardiografi-
ce, alãturi de mãsurarea velocitãþii regurgitãrii tricuspidiene, descrise în Tabelul 7A.

A: Ventriculia B: Artera pulmonarãa C: Vena cavã inferioarã ºi atriul drepta

Raportul bazal al diametrelor ventriculu-
lui drept/ ventriculului stâng >1,0

Timpul de accelerare la pulmonarã <105 
msec ºi/sau incizurã mezosistolicã

Vena cavã inferioarã >21 mm cu colaps 
inspirator redus (<50% în timpul unui inspir 
scurt repetat (sniff test) sau <20% în inspir 
uºor)

Aplatizarea septului interventricular 
(indexul de excentricitate >1,1 în sistolã 
ºi/sau diastolã)

Velocitatea protodiastolicã a regurgitãrii 
pulmonare >2,2 m/sec

Aria atriului drept (end-sistolicã) >18 cm2

Diametrul AP >25 mm
a Semne ecocardiografice din cel puþin douã categorii diferite (A/B/C) din listã trebuie sã fie prezente pentru a influenþa nivelul de probabilitate eco-
cardiografic al hipertensiunii pulmonare.

Planul de urmat privind investigaþiile suplimentare în cazul pacienþilor simptomatici ia în considerare probabilitatea 
hipertensiunii pulmonare estimatã ecografic, aºa cum este indicatã în Tabelul 8.
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Tabel 8. Managementul diagnostic în concordanþã cu probabilitatea ecocardiograficã de hipertensiune 
pulmonarã la pacienþi cu simptomatologie de hipertensiune pulmonarã, cu sau fãrã factori de risc pentru a dez-
volta hipertensiune arterialã pulmonarã sau hipertensiune pulmonarã cronicã tromboembolicã.

Probabilitatea ecocardiograficã de HTP Fãrã factori de risc sau condiþii asociate pentru 
dezvoltarea HTPA sau HTPCTc Clasaa Nivelb

Scãzutã Ar trebui luat în considerare un diagnostic alternativ IIa C

Intermediarã
Ar trebui luat în considerare un diagnostic alternativ ºi 
urmãrire ecograficã IIa

C
Evaluãri ale HTP suplimentared IIb

Înaltã Se recomandã evaluãri suplimentare ale HTP (incluzând 
CCDd) I C

Probabilitatea ecocardiograficã de HTP Cu factori de risc asociaþi pentru HTPA sau 
HTPCTc Clasaa Nivelb

Scãzutã Ar trebui luatã în considerare urmãrirea ecograficã IIa C

Intermediarã Ar trebui sã fie luate în considerare evaluãri suplimenta-
re, inclusiv CCD IIa B

Înaltã Evaluãri suplimentare ale HTPd inclusiv CCD I C
HTPCT = hipertensiune pulmonarã cronicã tromboembolicã; HTPA = hipertensiunea arterialã pulmonarã; HTP = hipertensiunea pulmonarã; CCD = 
cateterism cardiac drept.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Referinþe ce susþin recomandãrile. 
d Recomandãrile nu se aplicã pacienþilor cu boli parenchimatoase pulmonare difuze sau boli ale cordului stâng.
e Depinde de prezenþa factorilor de risc pentru HTP grupul 2, 3 sau 5.
Investigaþiile suplimentare depind în funcþie de asocierea sau nu a factorilor de risc/condiþiilor asociate care sugereazã o probabilitate ridicatã de HTPA 
sau HTPCT - vezi algoritmul diagnostic.

Testele funcþionale pulmonare ºi gazometria arte-
rialã au rolul de a identifica contribuþia unei boli ce 
afecteazã calea respiratorie sau parenchimul pulmonar.

Scintigrafia pulmonarã de ventilaþie-perfuzie trebu-
ie rea lizatã pacienþilor cu HTP pentru a cãuta hipertensiu-
nea pulmonarã cronicã tromboembolicã (HTPCT).

Tomografia computerizatã de înaltã rezoluþie ºi to-
mo grafia computerizatã cu substanþã de contrast 
contribuie la identificarea pacienþilor cu afectare pul mo-
narã sau cu HTPCT.

Rezonanþa magneticã cardiacã este o metodã de 
diag  nostic precisã ºi reproductibilã, utilizatã în evaluarea 
dimensiunilor, morfologiei ºi a funcþiei VD.

Testele sanguine, imunologice ºi ecografia abdo-
mi nalã nu sunt utile în diagnosticul HTP, însã sunt ne-
cesare atât pentru identificarea etiologiei unor forme de 
HTP, cât ºi pentru evaluarea afectãrii de organ þintã.

Cateterismul cardiac drept (CCD) este necesar atât 
pentru a confirma diagnosticul HTP ºi a HTPCT, pentru a 
evalua severitatea disfuncþiei hemodinamice, cât ºi pentru 
a testa vasoreactivitatea circulaþiei pulmonare la pacienþii 
selectaþi. Recomandãrile pentru efectuarea CCD sunt 
enun þate în Tabelul 9. Recomandãri privind testarea vaso-
reac tivitãþii se regãsesc în Tabelul 10.
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Tabel 9. Recomandãri pentru efectuarea cateterismului cardiac drept în hipertensiunea pulmonarã

Recomandãri Clasaa Nivelb

CCD este recomandat pentru confirmarea diagnosticului de HTPA (grupul 1) ºi pentru a sprijini decizia 
terapeuticã I C

La pacienþii cu HTP, se recomandã practicarea CCD în centrele de referinþã (Tabelul 34) fiind dificil tehnic ºi 
putându-se asocia cu complicaþii importante I B

CCD ar trebui luat în considerare la pacienþii cu HTPA (grupul 1) pentru a evalua eficienþa terapiei (Tabelul 
12) IIa C

CCD este recomandat pentru pacienþii cu ºunturi cardiace congenitale pentru aprecierea necesitãþii corecþiei 
(Tabelul 23) I C

CCD este recomandat la pacienþi cu HTP secundarã bolilor cordului stâng (grupul 2) sau bolilor pulmonare 
(grupul 3) dacã se ia în discuþie necesitatea unui transplant I C

Când nu se poate realiza mãsurarea PCPB, cateterismul cardiac stâng trebuie luat în considerare pentru a 
mãsura presiunea telediastolicã a VS IIa C

CCD poate fi considerat la pacienþii cu suspiciune de HTP ºi afectare de cord stâng sau boalã pulmonarã 
pentru a ajuta la diagnosticul diferenþial ºi a oferi sprijin în exprimarea deciziei terapeutice IIb C

CCD este recomandat la pacienþi cu HTPCT (grupul 4) pentru a confirma diagnosticul ºi a oferi sprijin în 
decizia terapeuticã I C

HTPCT = hipertensiunea pulmonarã cronicã tromboembolicã; PCPB = presiunea capilarã blocatã; HTP = hipertensiunea pulmonarã; CCD = cateterism 
cardiac drept.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

Tabel 10. Recomandãri pentru testarea vasoreactivitãþii

Recomandãri Clasaa Nivelb

Testarea vasoreactivitãþii este indicatã a fi efectuatã doar în centrele cu experienþã I C

Testarea vasoreactivitãþii este recomandatã la pacienþii cu HTPI, HTPE ºi HTPA asociatã cu medicamente, 
pentru a identifica pacienþii care pot fi trataþi cu doze mari de BCCa I C

Un rãspuns pozitiv al testãrii vasoreactivitãþii se defineºte ca o reducere a PAPm ≥10 mmHg pentru a atinge 
valoarea absolute de PAPm 40 mmHg cu un debit cardiac crescut sau nemodificat I C

Oxidul nitric este recomandat pentru a testa vasoreactivitatea pulmonarã I C

Epoprostenol cu administrare intravenoasã este recomandat ca alternativã la testarea vasoreactivitãþii pulmo-
nare I C

Adenozina ar trebui consideratã drept alternativã pentru testarea vasoreactivitãþii pulmonare IIa C

Iloprost inhalator poate fi considerat drept alternativã la testarea vasoreactivitãþii pulmonare IIb C

Folosirea BCCa oral sau intravenous în testarea vasoreactivitãþii de fazã acutã nu este recomandatã III C

Testarea vasoreactivitãþii pentru a decela pacienþii care pot fi trataþi cu doze crescute de BCCa nu se 
recomandã la cei cu HTP alta decât HTPAI, HTPE sau HTPA asociatã cu medicamente ºi nu se recomandã în 
HTP aparþinând grupurilor 2, 3, 4 ºi 5

III C

HTPE = hipertensiunea pulmonarã ereditarã; HTPAI = hipertensiunea arterialã pulmonarã idiopaticã; PAP = presiunea arterialã pulmonarã; HTPA = 
hipertensiunea arterialã pulmonarã; BCCa = blocante de canale de calciu
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

4.3 Algoritmul de diagnostic

Algoritmul de diagnostic este prezentat în Figura 1 ºi re-
co mandãrile pentru strategia diagnosticã se regãsesc în 
Tabelul 11.

  Algoritmul de diagnostic debuteazã dupã suspiciu-
nea de HTP ºi pe semne ecocardiografice compatibile 
cu HTP (în concordanþã cu nivelurile de probabilitate 
HTP din Tabelele 7 ºi 8).

  În cazul unei probabilitãþi înalte sau intermediare de 
HTP, istoricul clinic, simptomele, semnele, ECG-ul, ra-
dio grafia toracicã, testele funcþionale pulmonare ºi 
tomografia computerizatã de înaltã rezoluþie sunt 

ne  cesare pentru a identifica pacienþii încadrabili în 
Gru pul 2 – BCS sau Grupul 3 - boli ale parenchimului 
pul  monar.

  Dacã este confirmatã afectarea cordului stâng sau 
boala pulmonarã, trebuie avut în vedere tratamentul 
specific al bolii de bazã. În prezenþa HTP severe ºi/sau 
a disfuncþiei de VD, pacientul trebuie sã se adreseze 
unui centru de referinþã, în cadrul cãruia se pot iden-
tifica ºi alte cauze de HTP.

  În cazul unei probabilitãþi scãzute de HTP estimatã 
eco grafic, nu sunt necesare investigaþii suplimentare 
ºi se recomandã identificarea altor cauze pentru ma-
nifestãrile clinice ºi urmãrire periodicã.
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  Dacã diagnosticul afectãrii cordului stâng sau afecta-
rea parenchimului pulmonar nu este însã confirmat, 
se recomandã efectuarea unei scintigrafii pulmonare 
V/Q pentru diagnosticul diferenþial dintre HTPCT ºi 
HTPA. Ulterior, se recomandã ca pacientul sã se adre-
seze unui centru de referinþã în domeniu.

  Dacã scintigrafia V/Q indicã multiple defecte seg-
mentare de perfuzie, trebuie suspicionatã o HTP 
aparþinând grupului 4 (HTPCT). Diagnosticul final al 
acesteia (ºi evaluarea posibilitãþii unei endarterecto-
mii pulmonare) va necesita realizarea unui angio-CT 
pulmonar, a unui cateterism cardiac drept sau a unei 
arteriografii pulmonare selective.

  HTPA trebuie luatã în considerare dacã scintigrafia 
V/Q este normalã sau indicã doar defecte de perfuzie 
subsegmentare, sub forma unei “pete”, în mod speci-
fic la pacienþii ce asociazã condiþii ºi/sau factori de risc 
pentru dezvoltarea HTPA de tipul istoricului familial, 
BÞC, BCC, infecþie HIV, hipertensiune portalã sau isto-
ric de consum de droguri sau toxice care pot induce 
HTPA.

  În Tabelul 8 este ilustratã atitudinea diagnosticã în 
funcþie de gradul de probabilitate al HTP, incluzând 
ºi indicaþiile pentru efectuarea CCD. Testele diagnosti-
ce adiþionale precum cele hematologice, biochimice, 
imunologice, serologice, ultrasonografice ºi genetice 
vor permite alcãtuirea diagnosticului final.
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Tabel 11. Recomandãri privind strategia diagnosticã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Ecocardiografia este recomandatã ca primã linie de diagnostic non-invaziv în cazul suspiciunii de HTP I C

Scintigrafia V/Q sau de perfuzie se recomandã la pacienþii cu HTP neexplicatã, pentru a exclude HTPCT I C

AngioCT cu contrast la nivelul AP se recomandã în cadrul evaluãrii pacienþilor cu HTPCT I C

Testele biochimice, hematologice, imunologice, testarea HIV ºi evaluarea funcþiei tiroidiene se recomandã la 
toþi pacienþii cu HTPA pentru a identifica afecþiunile specifice asociate I C

Ecografia abdominalã se recomandã pentru screening-ul hipertensiunii portale I C

Testarea funcþiei pulmonare prin mãsurarea DLCO se recomandã în evaluarea iniþialã la pacienþii cu HTP I C

CT-ul de înaltã rezoluþie trebuie luat în considerare în evaluarea tuturor pacienþilor cu HTP IIa C

Angiografia pulmonarã ar trebui luatã în considerare în evaluarea pacienþilor cu HTPCT IIa C

Biopsia pulmonarã deschisã sau prin toracoscopie nu este recomandatã la pacienþii cu HTPA III C
CT = computer tomografie; HTPCT = hipertensiunea pulmonarã cronicã tromboembolicã; DLCO = capacitatea de difuziune a monoxidului de carbon; 
HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; HTP = hipertensiune pulmonarã;
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

5. Hipertensiunea arterialã pulmonarã 
(Grupul I)
5.1 Evaluarea severitãþii

Se recomandã urmãrirea periodicã a pacienþilor cu HTPA 
în centrele dedicate (Tabel 12). O evaluare atentã este 

necesarã, din moment ce nu existã decât o singurã varia-
bilã care sã ofere suficient suport diagnostic ºi prog nostic 
(Tabel 13).

Tabel 12. Teste recomandate ºi intervalele de timp de urmãrire pentru pacienþii cu HTPA

Evaluarea de 
bazã La fiecare 3-6 lunia La fiecare

6-12 lunia
La 3-6 luni dupã schim-

barea tratamentuluia

În caz de 
agravare 

clinicã

Evaluare clinicã ºi 
determinarea clasei 
funcþionale

+ + + + +

ECG + + + + +

TM6M/Scala Borg + + + + +

TECP + + +

Eco + + + +

Analize uzualeb + + + + +

Analize extinsec + + +

Analiza gazelor
sanguined + + + +

CCD + +f +e +e
TM6M = testul de mers de 6 minute; TECP = test de efort cardiopulmonar; CCD = cateterism cardiac drept.
a Intervalele de urmãrire trebuie adaptate fiecãrui pacient în parte.
b Analizele uzuale includ hemoleucograma, INR (la pacienþii aflaþi în tratament cu antagoniºti de vitaminã K), creatinina sericã, sodiu, potasiu, ASAT/
ALAT (la pacienþi care primesc antagoniºti de receptori de endotelinã), bilirubina ºi BNP/NT proBNP.
c Analize extinse includ: uzualele plus TSH, troponina, acid uric, depozitele de fier (sideremie, feritina, receptorul solubil al transferinei) ºi alte teste, 
adaptate nevoilor pacientului.
d Din sânge arterial sau capilar; poate fi înlocuitã cu mãsurarea saturaþiei în oxigen a sângelui periferic la pacienþii stabili, dacã analiza gazelor sanguine 
nu este disponibilã.
e Ar trebui luatã în considerare.
f Unele centre practicã CCD la interval regulate pe parcursul urmãririi pacienþilor.

Cele mai importante întrebãri de pus la fiecare vizitã a pa-
cientului sunt: (i) existã vreo agravare a stãrii clinice de 
la ultima vizitã?; (ii) dacã este, deteriorarea clinicã este 
cauzatã de progresia HTP sau de o boalã concomitentã?; 
(iii) funcþia VD este menþinutã ºi este suficientã?; (iv) starea 
curentã a pacientului este compatibilã cu un prognostic 

bun pe termen lung, adicã pacientul îndeplineºte criteriile 
de risc scãzut? (Tabel 13).

Bazându-ne pe evaluarea detaliatã descrisã în capito-
lul anterior, pacientul poate fi încadrat în grupul de risc 
scãzut, intermediar sau crescut de deteriorare clinicã sau 
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deces (Tabelul 13). Bineînþeles, existã mulþi alþi factori cu 
impact asupra manifestãrilor bolii ºi asupra prognosticu-

lui, care nu pot fi influenþaþi de terapia HTPA, incluzând 
vârsta, sexul, afecþiunea de bazã ºi comorbiditãþile.

Tabel 13. Evaluarea riscului în hipertensiunea arterialã pulmonarã

Determinanþi ai prognosticuluia 
(mortalitatea estimatã la 1 an) Risc scãzut <5% Risc intermediar 5-10% Risc înalt >10%

Semne clinice de insuficienþã cardiacã 
dreaptã

Absente Absente Prezente

Progresia simptomatologiei Nu Lentã Rapidã

Sincopã Nu Sincopã ocazionalãb Sincopã repetatãc

Clasa funcþionalã OMS I, II III IV

TM6M >440 m 165-440m <165 m

Testul de efort cardiopulmonar Consum
maxim de oxigen (peak 
VO

2
) >15 ml/min/kg 

(>65% din cel prezis)
Gradient
VE/VCO

2
 <36

Consum maxim
de oxigen(peak VO

2
) 11-15 

ml/min/kg (35-65% din cel 
prezis) 
Gradient
VE/VCO

2
 36-44,9

Consum maxim
de oxigen (peak VO

2
) <11 

ml/min/kg (>35% din cel 
prezis)
Gradient
VE/VCO

2
 ≥45

Nivelul plasmatic al NT proBNP BNP <50 ng/l
NT proBNP <300 ng/l

BNP 50-300 ng/l
NT pro-BNP 300-1400 ng/l

BNP >300 ng/l
NT proBNP >1400 ng/l

Imagistica (ecocardiografie, RMC) Aria AD <18 cm2

Fãrã lichid pericardic
Aria AD 18-26 cm2

Fãrã lichid pericardic sau în 
cantitate minimã

Aria AD >26 cm2

Lichid pericardic

Hemodinamica PAD <8 mmHg
IC ≥2,5 l/min/m2

SvO
2
 >65%

PAD 8-14 mmHg
IC ≥2,0-2,4 l/min/m2

SvO
2
 60-65%

PAD >14 mmHg
IC <2 l/min/m2

SvO
2
 <60%

TM6M = testul de mers de 6 minute; BNP = peptidul natriuretic cerebral; IC = indexul cardiac; RMC = rezonanþã magneticã cardiacã; NT pro-BNP = 
fragmentul N-terminal al pro-peptidului natriuretic cerebral; AD = atriul drept; PAD = presiunea la nivelul atriului drept; SvO

2
 = saturaþia în oxigen a 

sângelui amestecat; VE/VCO
2
 = echivalenþii de ventilaþie ai dioxidului de carbon; VO

2
 = consumul de oxigen; OMS = Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii

a Majoritatea variabilelor propuse ºi valorile cut-off sunt bazate pe opiniile experþilor. Pot oferi informaþie prognosticã ºi poate ajuta la decizia terapeuticã, 
însã aplicarea acestora în mod individual trebuie sã fie însoþitã de precauþie. Un alt aspect important este acela cã variabilele au fost validate predomi-
nant pentru HTPAI ºi nivelele cut-off de mai sus pot sã nu se aplice pentru alte forme de HTPA. Folosirea terapiilor aprobate ºi influenþa acestora asupra 
variabilelor trebuie luatã în considerare în evaluarea riscului.
b Sincopã ocazionalã în timpul exerciþiilor energice sau grele, sau sincopã ortostaticã ocazionalã la pacientul stabil.
c Episoade repetate de sincopã, chiar ºi în prezenþa unui nivel de dificultate scãzut al exerciþiului fizic.

Þinta tratamentului la pacienþii cu HTPA este aceea de a-i 
încadra în grupul de risc scãzut (Tabel 13 ºi 14). Parametrii 
de mai sus care se regãsesc în Tabelul 13 pot sã nu coexis-

te, astfel încât sã poatã fi încadraþi în mai multe categorii 
concomitent. Din nou, se recomandã ca evaluarea pa-
cientului în ansamblu sã conducã la decizia terapeuticã.

Tabel 14. Recomandãri pentru evaluarea severitãþii hipertensiunii arteriale pulmonare ºi a rãspunsului terapeutic

Recomandãri Clasaa Nivelb

Este recomandatã aprecierea severitãþii HTPA prin date derivate din examinare clinicã, teste de efort, markeri 
biochimici ºi evaluãri ecocardiografice ºi hemodinamice (Tabelele 13 ºi 14) I C

La pacienþii stabili, se recomandã urmãrire periodicã la fiecare 3-6 luni (Tabelul 14) I C

Se recomandã menþinerea/atingerea unui nivel de risc scãzut (Tabelul 13) ca rãspuns terapeutic adecvat la 
pacienþii cu HTPA I C

Menþinerea/atingerea unui nivel de risc intermediar (Tabelul 13) trebuie considerat ca un rãspuns terapeutic 
neadecvat la pacienþii cu HTPA IIa C

HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã;
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
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5.2 Tratamentul

Procesul de tratament al pacienþilor cu HTPA nu poate fi 
redus la o simplã prescriere de medicamente, ci trebuie sã 
se bazeze pe o strategie complexã care sã includã evalu-
area iniþialã a severitãþii ºi a rãspunsului terapeutic ulterior.

Strategia actualã pentru tratarea pacienþilor cu HTPA poa-
te fi împãrþitã în trei mari etape:

  Abordarea iniþialã include mãsuri generale (Tabel 15), 
terapie de susþinere (Tabel 16), îndrumarea cãtre cen-
tre specializate ºi testarea vasoreactivitãþii (Tabel 10) în 
vederea iniþierii terapiei cu BCCa (Tabel 17).

  A doua etapã cuprinde terapia iniþialã cu doze mari de 
BCCa pentru pacienþii cu test de vasoreactivitate pozi-
tiv (Tabel 17) sau cu medicamente aprobate în cazul 
pa cienþilor cu HTPA ºi test de vasoreactivitate negativ, 
în funcþie de riscul prognostic al pacientului (Tabelul 
13), clasei de recomandare ºi nivelului de evidenþã 
pentru fiecare compus individual sau combinaþii de 
compuºi (Tabel 18, 19, 20).

  A treia etapã este legatã de strategii terapeutice ulte-
rioare; în cazul unui rãspuns inadecvat (Tabel 14), se 
propun asocieri de medicamente aprobate (Tabel 20), 
îngrijiri de terapie intensivã, septostomie atrialã cu ba-
lon ºi transplant pulmonar (Tabel 21).

5.2.1 Mãsuri generale, terapie suportivã, vasoreactivitate

Tabel 15. Recomandãri privind mãsurile generale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Se recomandã evitarea sarcinii de cãtre pacientele cu HTPA. I C

Se recomandã vaccinarea antigripalã ºi antipneumococicã a pacienþilor cu HTPA. I C

Se recomandã suportul psihosocial în cazul pacienþilor cu HTPA. I C

Ar trebui recomandat exerciþiu fizic supravegheat la pacienþii cu HTPA deterioraþi fizic ºi aflaþi sub terapiei 
medicamentoasã. IIa B

Oxigenoterapia pe timpul zborului ar trebui recomandatã pacienþilor în CF-OMS III sau IV ºi în cazul celor cu 
presiune parþialã a oxigenului <8 kPa (<60 mmHg). IIa C

În intervenþiile chirurgicale elective, ar trebui preferata anestezia epiduralã ºi nu cea generalã, ori de câte ori 
este posibil. IIa C

Exerciþiile fizice care provoacã simptome severe pacienþilor cu HTPA nu sunt recomandate. III C
HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; CF-OMS = clasa funcþionalã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

Tabel 16. Recomandãrile privind terapia suportivã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Tratamentul diuretic este recomandat pacienþilor cu HTPA ºi semne de insuficienþã de VD ºi retenþie de fluide. I C

Oxigenoterapia continuã de lungã duratã este recomandatã pacienþilor cu HTPA când presiunea arterialã a 
O

2
 este în mod constant 8 kPa (60 mmHg)c. I C

Tratamentul anticoagulant oral poate fi luat în considerare la pacienþii cu HTPAI, HTPE ºi HTPA datoratã folosi-
rii anorexigenelor. IIb C

Corecþia anemiei ºi/sau statusului fierului poate fi luat în considerare la pacienþii cu HTPA. IIb C

Tratamentul cu IECA, antagoniºti de receptori ai angiotensinei 2, beta-blocante ºi ivabradinã nu este reco-
mandat pacienþilor cu HTPA decât în prezenþa altor comorbiditãþi (ex. HTA, boala coronarianã ischemicã, 
insuficienþã de VS).

III C

HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; VD = ventricul drept; HTPAI = hipertensiune pulmonarã arterialã idiopaticã; HTPE = hipertensiune 
pulmonarã ereditarã; IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; HTA = hipertensiune arterialã; VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Vezi ºi recomandãrile pentru HTPA asociatã bolilor cardiace congenitale cu ºunt.
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5.2.2 Tratamentul cu medicamente specifice

Tabel 17. Recomandãrile privind terapia cu blocante de canale de calciu la pacienþii care rãspund la testul de vaso-
reactivitate acutã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Sunt recomandate doze mari de BCCa la pacienþii cu HTPAI, HTPE ºi HTPIM care rãspund la testul de vasore-
activitate acutã. I C

Se recomandã urmãrire atentã cu reevaluare completã dupã 3-4 luni de tratament (inclusiv CCD) la pacienþii 
cu HTPAI, HTPE ºi HTPIM trataþi cu doze mari de BCCa. I C

Se recomandã continuarea administrãrii dozelor mari de BCCa la pacienþii cu HTPAI, HTPE sau HTPIM în CF-
OMS I sau II ce prezintã îmbunãtãþirea statusului hemodinamice (chiar normalizare). I C

Se recomandã iniþierea terapiei specifice HTPA la pacienþii în CF-OMS III sau IV sau cei fãrã îmbunãtãþirea 
statusului hemodinamic(chiar normalizare) dupã administrarea unor doze mari de BCCa. I C

Nu sunt indicate doze mari de BCCa la pacienþii fãrã studiu al vasoreactivitãþii sau non-responderi decât dacã 
dozele standard sunt prescrise pentru alte indicaþii (ex. fenomene Raynaud) III C

BCCa = blocante de canale de calciu; CCD = cateterism cardiac drept; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; HTPAI = hipertensiune pulmonarã 
arterialã idiopaticã; HTPE = hipertensiune pulmonarã ereditarã; HTPIM = hipertensiune pulmonarã arterialã indusã de medicamente; CF-OMS = clasa 
funcþionalã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

Tabel 18. Recomandãrile privind eficacitatea monoterapiei în hipertensiunea pulmonarã arterialã (grupul 1) con-
form claselor funcþionale stabilite de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Secvenþa este stabilitã în funcþie de grupul 
farmacologic, rating ºi în ordine alfabeticã.

Mãsuri/Tratament
Clasaa – Nivelb

CF-OMS II CF-OMS III CF-OMS IV

Blocante de canale de calciu I Cc I Cc - -

Antagoniºti de receptori de 
endotelinã

Ambrisentan I A I A IIb C

Bosentan I A I A IIb C

Macitentand I B I B IIb C

Inhibitori de fosfodiesterazã 
de tip 5

Sildenafil I A I A IIb C

Tadalafil I B I B IIb C

Vardenafil* IIb B IIb B IIb C

Stimulatori de guanilat ciclazã Riociguat I B I B IIb C

Analogi de prostaglandinã Epoprostenol Intravenosd - - I A I A

Iloprost Inhalator - - I B IIb C

Intravenos* - - IIa C IIb C

Treprostinil Subcutanat - - I B IIb C

Inhalator* - - I B IIb C

Intravenose - - IIa C IIb C

Oral* - - IIb B - -

Beraprost* - - IIb B - -

Agoniºti de receptori IP Selexipag (oral)* I B I B - -
CF-OMS = clasa funcþionalã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Doar la pacienþii care rãspund la testul de vasoreactivitate acutã = clasã I, în HTPA idiopaticã, HTPA ereditarã ºi HTPA indusã de medicamente, clasa 
IIa pentru alte condiþii asociate HTPA.
d Timpul pânã la degradarea clinicã considerat endpoint primar în studii clinice randomizate sau medicamente care reduc mortalitatea de orice cauzã.
e În cazul pacienþilor care nu tolereazã forma subcutanatã.
* Acest medicament nu este aprobat de EMA la momentul publicãrii ghidului.
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Tabel 19. Recomandãrile privind eficacitatea combinaþiilor iniþiale de medicamente administrate pentru hiperten-
siune pulmonarã arterialã (grupul 1) conform claselor funcþionale stabilite de Organizaþiei Mondialã a Sãnãtãþii. 
Secvenþa este stabilitã în funcþie de rating.

Mãsuri/Tratament
Clasaa – Nivelb

CF-OMS II CF-OMS III CF-OMS IV

Ambrisetan + tadalafilc I B I B IIb C

Alt ARE + PDE-5i IIa C IIa C IIb C

Bosentan + sildenafil + epoprostenol i.v. - - IIa C IIa C

Bosentan + epoprostenol i.v. - - IIa C IIa C

Alt ARE sau PDE-5i + treprostinil s.c. - - IIb C IIb C

Alt ARE sau PDE-5i + alt analog de prostaciclina i.v. - - IIb C IIb C
ARE = antagoniºti ai receptorilor de endotelinã; i.v. = intravenos; PDE-5i = inhibitor de fosfodiesterazã tip 5; s.c. = subcutanat; CF-OMS = clasa funcþionalã 
stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Timpul pânã la degradarea clinicã considerat endpoint primar în studii clinice randomizate sau medicamente care reduc mortalitatea de orice cauzã 
(definit prospectiv).

Tabel 20. Recomandãrile privind eficacitatea combinaþiilor de medicamente administrate secvenþial pentru hi-
pertensiune pulmonarã arterialã (grupul 1) conform claselor funcþionale stabilite de Organizaþia Mondialã a 
Sãnãtãþii. Secvenþa este stabilitã în funcþie de rating ºi în ordine alfabeticã. 

Mãsuri/Tratament
Clasaa –Nivelb

CF-OMS II CF-OMS III CF-OMS IV

Macitentan adãugat la sildenafilc I B I B IIa C

Riociguat adãugat la bosentan I B I B IIa C

Selexipagd adãugat la ARE sau/ºi PDE-5ic I B I B IIa C

Sildenafil adãugat la epoprostenol - - I B IIa B

Treprostinil inhalator adãugat la sildenafil sau bosentan IIa B IIa B IIa C

Iloprost inhalator adãugat la bosentan IIb B IIb B IIb C

Tadalafil adãugat la bosentan IIa C IIa C IIa C

Ambrisentan adãugat la sildenafil IIb C IIb C IIb C

Bosentan adãugat la epoprostenol - - IIb C IIb C

Bosentan adãugat la sildenafil IIb C IIb C IIb C

Sildenafil adãugat la bosentan IIb C IIb C IIb C

Alte combinaþii duble IIb C IIb C IIb C

Alte combinaþii triple IIb C IIb C IIb C

Riociguat adãugat la sildenafil sau alt PDE-5i III B III B III B
ARE = antagoniºti ai receptorilor de endotelinã; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; PDE-5i = inhibitor de fosfodiesterazã tip 5; CF-OMS = clasa 
funcþionalã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Timpul pânã la degradarea clinicã considerat endpoint primar în studii clinice randomizate sau medicamente care reduc mortalitatea de orice cauzã 
(definit prospectiv). 
d Acest medicament nu este aporbat de Agenþia Medicilor Europeni la momentul publicãrii ghidului.
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5.2.4 Algoritmul de tratament

Un algoritm de tratament pentru pacienþii cu HTPA este 
ilus trat în Figura 2. Clasele de recomandare ºi nivelele de 
evidenþã pentru tratamentul HTPA sunt prezentate în Ta-
belul 18 (monoterapia), 19 (terapia secvenþialã ini þialã), 
20 (terapia combinatã secvenþialã) ºi 21 (terapia in ten sivã 
ºi intervenþionalã). Definiþiile rãspunsului clinic la tra ta-
ment se regãsesc în Tabelul 14. Algoritmul de tratament 
al HTPA nu se aplicã pacienþilor ce fac parte dintr-o altã 
categorie clinicã, ºi în mod particular nu se aplicã paci-
enþilor cu HTP asociatã afecþiunilor cordului stâng sau 
bo lilor pulmonare. În plus, diversele tratamente au fost 
eva luate în cadrul TRC, ce au inclus cu precãdere pacienþi 
cu HTPA idiopaticã, ereditarã, iatrogenã - datoratã unor 
me di ca mente, precum ºi în cazul HTPA asociatã bolilor 
de þesut con junctiv sau defectelor congenitale cardiace 
(corec tate chirurgical sau nu).

Descrierea algoritmului de tratament (Figura 2).

  Dupã confirmarea într-un centru specializat a dia-
gnosticului de HTPA la un pacient fãrã tratament an-
terior, abordarea iniþialã recomandatã este adoptarea 
mãsurilor generale ºi iniþierea terapiei suportive, dacã 
aceasta este necesarã (Tabelele 15 ºi 16).

  Testarea vasoreactivitãþii acute ar trebui efectuatã doar 
în cazul pacienþilor cu HTPA idiopaticã, ereditarã sau 
asociatã cu consumul de droguri sau alte toxice. Pa-
cienþii vasoreactivi ar trebui trataþi cu doze mari (titrate 
progresiv) de blocante de canale de calciu; rãspunsul 
adecvat se confirmã dupã 3-4 luni de tratament (Ta-
belul 17). Pacienþii vasoreactivi, dar care nu rãspund 
adecvat la tratamentul cu blocante de canale de cal-
ciu din punct de vedere clinic, ar trebui trataþi cu me-
dicamente aprobate pentru HTPA, conform strategiei 
adoptate în cazul pacienþilor non-vasoreactivi.

  Pacienþii non-responderi la testul vasoreactivitãþii, aflaþi 
la risc intermediar sau scãzut (Tabelul 13) pot fi trataþi 
fie cu monoterapie iniþialã (Tabelul 18) sau cu terapie 
com binatã iniþialã oralã (Tabelul 19).

  Dacã este aleasã monoterapia iniþialã, în absenþa 
com  paraþiilor directe dintre diferite substanþe, nu poa-
te fi argumentatã alegerea unei monoterapii de primã 
linie. În cazul acesta, alegerea medicamentului depin-
de de mai mulþi factori, cum ar fi: statusul aprobãrii, 
eti  chetarea, calea de administrare, efectele adverse, 
inter acþiuni potenþiale cu alte substanþe, preferinþa 
pa  ci entului, comorbiditãþile, experienþa medicului ºi 
costul medicamentului. 

  Deoarece comparaþiile între combinaþia terapeuticã 
iniþialã ce conþine ambrisentan ºi tadalafil ºi-au dovedit 
superioritate în întârzierea apariþiei simptomatologiei, 
faþã de monoterapia cu ambrisentan sau tadalafil, se 
recomandã a se utiliza aceastã combinaþie iniþialã – 
grad mai înalt de recomandare (Tabelul 19).

  În cazul pacienþilor non-vasoreactivi dar ºi a celor ne-
trataþi, aflaþi la risc înalt (Tabelul 13), combinaþia tera-
peuticã iniþialã ce conþine analogi de prostaciclinã iv 
ar trebui luatã în considerare (Tabelul 19). Utilizarea 
epo prostenolului i.v. trebuie prioritizatã, întrucât redu-
ce mortalitatea la 3 luni la pacienþii cu HTPA cu risc 
înalt, chiar ºi ca monoterapie (Tabelul 18). Pot fi luate 
în considerare ºi alte variante ale terapiei combinate 
iniþiale (Tabelul 19).

  În caz de rãspuns clinic inadecvat la monoterapia sau 
te rapia combinatã iniþialã (Tabelul 14), terapia sec ven-
þialã dublã sau triplã este recomandatã, conform ta-
belului 20. Combinaþia dintre riociguat ºi inhibitori de 
PDE-5 este contraindicatã.

5.2.3 Strategii terapeutice ulterioare

Tabel 21. Recomandãri privind eficacitatea managementului din secþia de terapie intensivã, septostomie atrialã cu 
balon ºi transplant pulmonar pentru hipertensiune pulmonarã arterialã (grupul 1) conform claselor funcþionale 
stabilite de Organizaþiei Mondialã a Sãnãtãþii.

Mãsuri/Tratament
Clasaa –Nivelb

CF-OMS II CF-OMS III CF-OMS IV

Se recomandã spitalizarea în secþia de terapie intensivã la 
pacienþii cu HTP cu frecvenþã cardiacã crescutã (>110/minut), 
tensiune arterialã scãzutã (tensiune arterialã sistolicã <90 
mmHg), debit urinar scãzut ºi creºterea nivelului de lactat 
datorat sau nu comorbiditãþilor.

- - - - I C

Se recomandã suport inotrop în cazul pacienþilor hipotensivi. I C I C

Se recomandã transplant pulmonar imediat în caz de rãspuns 
clinic inadecvat dupã administrarea terapiei medicamentoase 
maximale.

- - I C I C

Se poate lua în considerare septostomia atrialã cu balon 
atunci când aceasta este disponibilã dupã eºecul terapiei 
medicamentoase maximale.

- - IIb C IIb C

HTP = hipertensiune pulmonarã; CF-OMS = clasa funcþionalã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
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  În caz de rãspuns clinic inadecvat la terapia de com-
bi naþie secvenþialã dublã (Tabel 14), trebuie încercatã 
terapia combinatã triplã (Tabel 19 ºi 20).

  Este rezonabilã evaluarea eligibilitãþii pentru trans-
plantul pulmonar dupã rãspuns clinic inadecvat la 
mo noterapie iniþialã sau terapie iniþialã combinatã; se 
recomandã trimiterea pacientului pentru transplant 

pulmonar imediat dupã confirmarea rãspunsului cli-
nic inadecvat, sub combinaþie terapeuticã maximalã 
(Tabel 21). Septostomia atrialã cu balon trebuie con-
sideratã ca o manevrã paliativã sau ca punte pentru 
pacienþii a cãror stare se deterioreazã în pofida trata-
mentului medicamentos maximal.
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6. Subgrupuri specifice de hipertensiune 
pulmonarã (arterialã)
6.1 Hipertensiunea pulmonarã arterialã în 
populaþia pediatricã

Tabelul 22. Recomandãrile privind hipertensiunea pulmonarã pediatricã

Recomandari Clasaa Nivelb

Se recomandã un algoritm de diagnostic al HTP pentru diagnosticul ºi definirea grupului etiologic specific la 
pacienþii cu HTP pediatricãc. I C

Se recomandã un algoritm terapeutic specific-HTPA la pacienþii cunoscuþi cu HTPc. I C

Terapiile combinate pot fi luate în considerare la pacienþii cu HTP pediatricã. IIa C

Se recomandã determinarea riscurilor pediatrice specifice. IIa C
HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; HTP = hipertensiune pulmonarã.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Vezi Ivy D et al. J Am Coll Cardiol 2013;62(25):D117–D126.

6.2 Hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã 
bolilor cardiace congenitale la adult

Tabel 23. Recomandãri pentru corecþia bolilor cardiace congenitale cu ºunturi predominant sistemico-pulmonare

RVPi (UW*m2) RVP (UW) Corectabilc Clasaa Nivelb

<4 <2,3 Da IIa C

>8 >4,6 Nu IIa C

4-8 2,3-4,6 Conform evaluãrii individuale a pacientului în centrele 
dedicate IIa C

RVP = rezistenþa vascularã pulmonarã; RVPi = indexul de rezistenþã vascularã pulmonarã; UW = unitãþi Wood. 
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Chirurgical sau prin proceduri percutane intravasculare.

Tabel 24. Recomandãrile privind hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã bolilor cardiace congenitale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Se recomandã bosentan la pacienþii cu sindrom Eisenmenger în CF-OMS III. I B

Alþi ARE, inhibitori de PDE- 5 ºi prostanoizi trebuie luaþi în considerare la pacienþii cu sindrom Eisenmenger. IIa C

Tratamentul anticoagulant oral trebuie luat în considerare la pacienþii cu trombozã de AP sau semne de 
insuficienþã cardiacã, în absenþa hemoptiziei semnificative. IIb C

Folosirea suplimentarã a O2 terapiei trebuie luatã în considerare în cazurile în care se produce o creºtere 
consistentã a saturaþiei arteriale în O2 ºi se reduc simptomele. IIa C

Dacã sunt prezente simptome de hipervâscozitate, de obicei când hematocritul >65%, trebuie consideratã 
flebotomia cu înlocuire izovolumicã. IIa C

Folosirea tratamentului cu suplimente de fier trebuie luatã în considerare la pacienþii cu nivele plasmatice 
scãzute ale feritinei. IIb C

Terapia combinatã poate fi luatã în considerare la pacienþii cu sindrom Eisenmenger. IIb C

Folosirea BCCa nu este recomandatã la pacienþii cu sindrom Eisenmenger. III C
BCCa = blocant de canal de calciu; ARE = antagoniºti ai receptorilor de endotelinã; O

2
 = oxigen; AP = artera pulmonarã; PDE-5 = fosfodiesterazã tip 5; 

CF–OMS = clasã funcþionalã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
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6.3 Hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã 
bolilor de þesut conjunctiv

Tabelul 25. Recomandãrile privind hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã bolilor de þesut conjunctiv

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii cu HTPA asociatã BÞC, se recomandã un algoritm terapeutic identic cu cel al pacienþilor cu HTPAI. I C

Ecocardiografia de repaus este un test de screening recomandat pacienþilor asimptomatici cu SS, urmatã de 
screening anual bazat pe ecocardiografie, DLCO ºi biomarkeri. I C

CCD este indicat în toate cazurile de suspiciune de HTPA asociatã BÞC. I C

Anticoagularea oralã poate fi luatã în considerare în funcþie de individ ºi în prezenþa unei predispoziþii trom-
bofilice. IIb C

BÞC = boala mixtã de þesut conjunctiv; DLCO = capacitatea de difuzie a monoxidului de carbon; HTPAI = hipertensiunea arterialã pulmonarã idiopaticã; 
HTPA = hipertensiunea arterialã pulmonarã; CCD = cateterism cardiac drept; SS = sclerozã sistemicã
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

6.4 Hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã 
hipertensiunii portale 

Tabelul 26. Recomandãrile privind hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã hipertensiunii portale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Evaluarea ecocardiograficã a semnelor HTP este recomandatã în cazul pacienþilor simptomatici cu boalã 
hepaticã sau hipertensiune portalã ºi a tuturor candidaþilor pentru transplant hepatic. I B

Se recomandã ca toþi pacienþii cu HTPA asociatã hipertensiunii portale sã fie referiþi unor centre specializate 
pentru managementul ambelor comorbiditãþi. I C

Se recomandã ca algoritmul de tratament al pacienþilor cu alte forme de HTPA sã fie aplicat ºi în cazul HTPA 
asociatã hipertensiunii portale, luând în considerare ºi gradul de severitate a bolii hepatice. I C

Tratamentul anticoagulant nu este recomandat pacienþilor cu HTP asociatã hipertensiunii portale. III C

Transplantul hepatic poate fi luat în considerare la pacienþii atent selecþionaþi ºi care rãspund la terapia HTPA. IIb C

Transplantul hepatic este contraindicat în cazul pacienþilor cu HTPA severã sau necontrolatã. III C
HTPA = hipertensiunea arterialã pulmonarã; HTP = hipertensiune pulmonarã
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

6.5 Hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã 
infecþiei cu virusul imunodeficienþei umane

Tabelul 27. Recomandãrile privind hipertensiunea pulmonarã arterialã asociatã infecþiei cu virusul 
imunodeficienþei umane

Recomandãri Clasaa Nivelb

Screening-ul ecocardiografic pentru detectarea HTP la pacienþii asimptomatici cu infecþie HIV nu este reco-
mandat. III C

La pacienþi cu HTPA asociatã infecþiei cu HIV, trebuie luat în considerare acelaºi algoritm de tratament ca în 
cazul celor cu HTPA, þinând cont de comorbiditãþi ºi de interacþiunile medicamentoase. IIa C

Tratamentul anticoagulant nu este recomandat datoritã lipsei de dovezi privind raportul eficacitate/risc. III C
HIV = virusul imunodeficienþei umane; HTPAI = hipertensiunea pulmonarã arterialã idiopaticã; HTPA = hipertensiunea pul-
monarã arterialã
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
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6.6 Boala veno-ocluzivã pulmonarã ºi hemangio-
matoza capilarã pulmonarã

Tabelul 28. Recomandãri privind boala veno-ocluzivã pulmonarã ºi hemangiomatoza capilarã pulmonarã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Diagnosticul de BVOP/HCP se recomandã a se stabili combinând suspiciunea clinicã, examenul fizic, 
modificãrile bronhoscopice ºi radiologice. I C

Identificarea mutaþiei bi-alelice EIF2AK4 se recomandã pentru confirmarea diagnosticului de BVOP/HCP 
ereditarã, fãrã a mai fi nevoie de confirmare histologicã. I B

Transferul pacienþilor cu BVOP/HCP (eligibili) la un centru de transplant pentru evaluare completã trebuie 
efectuat de îndatã ce a fost stabilit diagnosticul. I C

Pacienþii cu BVOP/HCP trebuie trataþi doar în centre de HTP cu experienþã extensivã datoritã riscului de EPA 
asociat terapiei specifice a HTPA. IIa C

HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; HCP = hemangiomatozã capilarã pulmonarã; HTP = hipertensiune pulmonarã; BVOP = boalã veno-
ocluzivã pulmonarã
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

7. Hipertensiunea pulmonarã asociatã 
afecþiunilor cordului stâng (Grupul 2)

Tabelul 29. Exemple de factori ”de risc” sugestivi pentru hipertensiunea pulmonarã asociatã afecþiunii cordului 
stâng

Caracteristici clinice Caracteristici ecocardiografice Alte caracteristici

Vârstã >65 ani Anomalii structurale ale cordului stâng
  Afectarea valvelor cordului stâng
  Dilatare de AS (>42 mm)
  Bombarea SIA spre dreapta
  Disfuncþie de VS
  Hipertrofie concentricã de VS sau/ºi creºterea masei VS

ECG
  HVS sau/ºi HAS
  FlA/ FiA
  BRS
  Prezenþa undelor Q

Simptome de insuficienþã 
ventricularã stângã

Indici Doppler de presiuni de umplere crescute
  Raport E/e’ crescut
  Anomalie de flux transmitral > tip 2-3

Alte modificãri imagistice
  Linii Kerley B
  Pleurezie
  Edem pulmonar
  Dilataþie de AS

Aspecte ale sindromului me-
tabolic

Absenþa
  Disfuncþiei de VD
  Incizurii mezosistolice a fluxului arterei pulmonare
  Pericarditei lichidiene

Istoric de boalã cardiacã (în 
antecedente sau în prezent)

Fibrilaþie atrialã persistentã
FlA = flutter atrial; FiA = fibrilaþie atrialã; ECG = electrocardiogramã; SIA = sept inter-atrial; AS = atriu stâng; HAS = hipertrofie de atriu stâng / dilataþie; 
BRS = bloc de ram stâng; VS = ventricul stâng; HVS = hipertrofie de ventricul stâng; AP = artera pulmonarã; VD = ventricul drept.
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Tabelul 30. Managementul hipertensiunii pulmonare din bolile cordului stâng

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã optimizarea tratamentului bolii de bazã înainte de a se lua în discuþie HTP-BCS (ex. tratarea 
bolii cardiace structurale). I B

Se recomandã identificarea altor cauze de HTP (ex. BPOC, sindrom de apnee în somn, HTPCT) ºi tratarea 
acestora, atunci când este posibil, înainte de a se evalua pentru HTP-BCS. I C

Se recomandã evaluare invazivã a HTP în cazul pacienþilor cu status volemic optim. I C

Pacienþii cu HTP-BCS ºi componentã pre-capilarã severã, indicatã de GPD crescut ºi/sau RVP mare, trebuie 
transferaþi cãtre un centru de referinþã pentru HTP, pentru diagnostic complet ºi strategie individualã de 
tratament.

IIa C

Importanþa ºi rolul testãrii vasoreactivitãþii nu sunt stabilite în HTP-BCS, cu excepþia pacienþilor candidaþi la 
transplant cardiac ºi/sau implantare dispozitiv de asistare a VS. III C

Utilizarea medicamentelor aprobate pentru HTPA nu este recomandatã pentru HTP-BCS. III C
BPOC = bronhopneumopatie obstructivã cronicã; HTPCT = hipertensiunea pulmonarã trombembolicã cronicã; GPD = gradientul presional diastolic; 
BCS = boli ale cordului stâng; VS = ventricul stâng; TEP = trombembolism pulmonar; HTP = hipertensiune pulmonarã; RVP = rezistenþa vascularã 
pulmonarã.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

8. Hipertensiunea pulmonarã asociatã 
bolilor pulmonare sau/ºi hipoxiei 
pulmonare (Grupul 3)

Tabelul 31. Clasificarea hemodinamicã a hipertensiunii pulmonare datoratã bolii pulmonare

Denumire Hemodinamicã (cateterism cardiac drept)

BPOC/FPI/CPFE fãrã HTP PAPm <25 mmHg

BPOC/FPI/CPFE cu HTP PAPm 25 mmHg

BPOC/FPI/CPFE cu HTP severã PAPm >35 mmHg sau PAPm 25 mmHg în prezenþa unui debit cardiac redus (IC <2,5 
L/min, fãrã alte cauze)

IC = index cardiac; BPOC = bronhopneumopatie obstructivã cronicã; CPFE = combinaþia dintre fibrozã pulmonarã ºi emfizem; FPI = fibrozã pulmonarã 
idiopaticã; PAP = presiunea arterialã pulmonarã; PAPm = presiunea arterialã pulmonarã medie; HTP = hipertensiune pulmonarã.

Tabelul 32. Recomandãri pentru HTP asociatã afecþiunilor pulmonare

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ecocardiografia este recomandatã ca metodã de diagnostic non-invazivã în cazul suspiciunii de HTP la 
pacienþii cu boalã pulmonarã. I C

Se recomandã transferul cãtre un centru de referinþã în cazul pacienþilor cu semne ecocardiografice de HTP 
severã ºi/sau disfuncþie severã de VD.c I C

În cazul HTP asociatã afecþiunilor pulmonare, se recomandã tratamentul optim al bolii pulmonare de bazã, 
inclusiv oxigenoterapie pe termen lung la pacienþii cu hipoxemie cronicã. I C

Transferul cãtre un centru de referinþã pentru HTP, pentru tratament individualizat, ar trebui luat în considera-
re la pacienþii cu semne de HTP severã/ disfuncþie severã de VD. IIa C

CCD nu este recomandat pentru suspiciunea de HTP la pacienþii cu afecþiuni pulmonare, cu excepþia unor 
potenþiale implicaþii terapeutice (ex. transplant pulmonar, alternativã de diagnostic, cum ar fi: HTPA sau 
HTPCT, potenþialã includere într-un trial clinic).

III C

Utilizarea medicamentelor specifice pentru HTPA nu este recomandatã ºi în cazul HTP datoratã bolii de 
plãmâni. III C

HTPCT = hipertensiune pulmonarã trombembolicã cronicã; HTPA = hipertensiune arterialã pulmonarã; HTP = hipertensiune pulmonarã; CCD = 
cateterismul cordului drept.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
c Aceastã recomandare nu se aplicã în cazul pacienþilor cu boalã pulmonarã în stadiul terminal, care nu sunt candidaþi pentru transplantul pulmonar.
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9. Hipertensiunea pulmonarã cronicã 
tromboembolicã (Grupul 4.1)
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Tabelul 33. Recomandãri pentru hipertensiunea pulmonarã trombembolicã cronicã

Recomandãri Clasaa Nivelb

În cazul supravieþuitorilor TEP ce prezintã dispnee de efort ar trebui sã se ia în considerare diagnosticul de 
HTPCT. IIa C

Anticoagularea permanentã este recomandatã la toþi pacienþii cu HTPCT. I C

Se recomandã ca la toþi pacienþii cu HTPCT evaluarea privind indicaþia de intervenþie chirurgicalã ºi celelalte 
posibilitãþi de tratament sã fie efectuatã de cãtre o echipã multidisciplinarã de experþi. I C

Pentru pacienþii cu HTPCT se recomandã EAP chirurgicalã în oprire circulatorie cu hipotermie profundã. I C

Riociguatul este recomandat în cazul pacienþilor simptomatici cu HTPCT persistentã/recurentã dupã tra-
tament chirurgical sau HTPCT in-operabilã (evaluaþi de o echipã expertã în HTPCT, inclusiv chirurg cu 
experienþã în EAP).

I B

Se poate lua în considerare utilizarea terapiei specifice aprobatã pentru HTPA în cazurile simptomatice, clasifi-
cate ca inoperabile de cãtre o echipã expertã în HTPCT, inclusiv chirurg cu experienþã în EAP. IIb B

Se poate lua în considerare BPA intervenþionalã la pacienþii tehnic inoperabili sau cu raport risc/beneficiu 
defavorabil pentru EAP. IIb C

Nu se recomandã screening-ul HTPCT la supravieþuitorii TEP asimptomatici. III C
BPA = angioplastie pulmonarã cu balon; HTPCT = hipertensiune pulmonarã trombembolicã cronicã; HTPA = hipertensiune pulmonarã arterialã; TEP 
= trombembolism pulmonar; EAP = endarteriectomie pulmonarã.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.
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10. Definiþia unui centru de referinþã pentru hipertensiunea pulmonarã

Tabelul 34. Recomandãri pentru centrele de referinþã de HTP

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã ca furnizarea îngrijirilor medicale de cãtre centrele de referinþã sã fie asiguratã de cãtre o 
echipã multidisciplinarã (cardiolog, pneumolog, asistent medical specializat, radiolog, suport social ºi psiholo-
gic, serviciu de gardã).

I C

Centrele de referinþã trebuie sã aibã conexiuni directe ºi modalitãþi rapide de transfer a pacienþilor cãtre alte 
centre (cum ar fi: centre pentru BÞC, planificare familialã, EAP, transplant pulmonar, centre pentru bolile cardi-
ace congenitale ale adultului).

I C

Un centru de referinþã ar trebui sã monitorizeze anual cel puþin 50 de pacienþi cu HTPA sau HTPCT ºi sã 
evalueze cel puþin 2 pacienþi noi transferaþi/lunã cu HTPA sau HTPCT documentatã. IIa C

Un centru de referinþã ar trebui sã efectueze cel puþin 20 de testãri ale vasoreactivitãþii, în fiecare an, la 
pacienþi cu HTPAI, HTPAE sau HTPIM. IIa C

Centrele de referinþã ar trebui sã participe la cercetãri clinice privind HTPA care includ studii clinice de faza a 
II-a ºi a III-a. IIa C

BÞC = boalã de þesut conjunctiv; HTPCT = hipertensiunea pulmonarã din trombembolismul pulmonar cronic; HTPM = hipertensiunea pulmonarã 
indusã de medicamente; HTPE = hipertensiune pulmonarã arterialã ereditarã; HTPAI = hipertensiunea pulmonarã arterialã idiopaticã; HTPA = hiper-
tensiune arterialã pulmonarã; EAP = endarteriectomie pulmonarã.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de dovezi.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Hipertensiune Arterialã, Preºedinte: Prof. Dr. Daniela Bartoº, Secre-
tar: Dr. Elisabeta Bãdilã, efectuatã de: Dr. Cristina Japie, Dr. Daniela Peneº, Dr. Andreea Rachieru, Mihai Stancu 
(student), Dr. Adriana Bãlan.
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I. Introducere
Aritmiile supraventriculare (ASV) reprezintã tulburãri de 
ritm ce au originea sau intereseazã nodul sinusal, þesutul 
atrial (tahicardii atriale, flutter atrial), ºi þesutul joncþional 
(tahicardie prin reintrare în nodul atrio-ventricular). Tahi-
cardiile prin reintrare atrioventricularã ºi cele mediate pe 
o cale accesorie sunt, de asemenea, incluse. Aritmiile su-
praventriculare apar la toate grupele de vârstã ºi pot fi 
asociate cu simptome minore, ca palpitaþii, sau cu eve ni-
mente sincopale. În unele cazuri (cele asociate cu con du-
cerea pe cãi accesorii) aritmiile pot fi cu potenþial fatal. Pre-
valenþa tahicardiilor supraventriculare paroxistice (TPSV) 
este de 2-3 cazuri la 1000 de locuitori. În ultimul deceniu, 
prin introducerea ablaþiei prin cateter, s-au fãcut progrese 
importante în tratamentul curativ al aritmiilor.

Scopul acestui capitol este de a sintetiza ghiduri de utili-
zare a medicamentelor ºi procedurilor ablative la pacienþii 
cu tahicardii supraventriculare (TSV). Ghidurile pentru 
tratamentul fibrilaþiei atriale au fost publicate recent de 
aceea acest subiect nu este inclus în aceast capitol. De 
asemenea, tahicardiile supraventriculare la copii nu sunt 
incluse. Ghidurile ACC/AHA/ESC de management al pa-
cienþilor cu fibrilaþie atrialã (2) prezintã dozele de medica-
mente antiaritmice ºi efectele adverse, ºi nu vor fi repetate 
în acest capitol.

Concluziile ghidurilor sunt realizate de o comisie de 
experþi aleasã de Societatea Europeanã de Cardiologie 
(ESC), Colegiul American de Cardiologie (ACC) ºi Aso ciaþia 
Americanã a Inimii (AHA). Decizia finalã a tratamen tului 
unui pacient revine medicului þinând cont de opþiunea 
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2003

*Adaptat dupa Ghidurile CAC/AAI/SEC pentru managementul pacienþilor cu aritmii supraventriculare :Rezumat (European Heart Journal 
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pacientului dupã informarea corectã a acestuia. În unele 
situaþii, anumite abateri de la aceste ghiduri pot fi justifi-
cate.

Recomandãrile sunt incluse în tabele, utilizând urmatoa-
rea clasificare, ce sintetizeazã atât gradul de evidenþã cât 
ºi opinia experþilor:

Clasa I:
Condiþii pentru care existã dovezi ºi/sau acor-
dul unanim asupra beneficiului ºi eficienþei 
unei proceduri diagnostice sau tratament.

Clasa II:
Condiþii pentru care dovezile sunt contradic-
torii sau existã o divergenþã de opinii privind 
utilitatea/eficacitatea tratamentului.

Clasa IIa: Dovezile/opiniile pledeazã pentru beneficiu-
eficienþã.

Clasa IIb: Beneficiile/eficienþa sunt mai puþin conclu-
dente.

Clasa III:

Condiþii pentru care existã dovezi ºi/sau 
acordul unanim cã tratamentul nu este util/
eficient, iar în unele cazuri poate fi chiar 
dãunãtor.

II. Evaluare generalã ºi management:

A. Pacienþi fãrã aritmie documentatã (Figura 1)

Istoric clinic

Diferenþierea între palpitaþii regulate sau neregulate.

  Pauze sau bãtãi de scãpare urmate de o senzaþie de 
bãtaie puternicã pledeazã pentru extrasistole.

  Palpitaþii neregulate pot fi datorate extrasistolelor, fibri-
laþiei atriale sau tahicardiei atriale multifocale.

  Palpitaþiile regulate ºi recurente cu debut ºi sfârºit brusc 
sunt denumite paroxisme (cunoscute ºi ca TPSV). În-
treruperea prin manevre vagale a aritmiei ple dea zã 
pentru tahicardie prin reintrare cu participarea jonc-
þiunii atrioventriculare (TRNAV, TRAV). 

  Tahicardia sinusalã este neparoxisticã cu debut ºi sfâr-
ºit progresiv.

B. Pacienþi cu aritmie documentatã

1. Tahicardie cu complex QRS îngust.

Dacã depolarizarea ventricularã (QRS) este îngustã (mai 
micã de 120 milisecunde [ms]), atunci tahicardia este 
aproape întotdeauna supraventricularã ºi diagnosticul 
diferenþial are la bazã mecanismul aritmiei (Figura 2). Cli-
nicianul trebuie sã determine corelaþia dintre undele P ºi 
complexul ventricular (Figura 3). Rãspunsul tahicardiei cu 
complex QRS îngust la adenozinã (Figura 4) sau masaj 
de sinus carotidian poate ajuta la diagnosticul diferenþial 
al aritmiei.

2. Tahicardie cu complex QRS larg

În unele cazuri, pacientul se va prezenta cu tahicardie cu 
complex QRS larg (mai mare de 120 ms), clinicianul trebu-
ind sã diferenþieze între:

a) TSV cu bloc de ramurã (BR) (sau conducere aberan-
tã),

b) TSV cu conducere AV mediatã de o cale accesorie,

c) Tahicardie ventricularã (TV).

Diagnosticarea tipului de tahicardie va þine cont atât 
de relaþia P-QRS cât ºi de aspectul morfologic al QRS in 
derivaþiile precordiale (Figura 5).

3. Management

Dacã diagnosticul de tahicardie supraventricularã nu 
poate fi dovedit, pacientul va fi tratat ca ºi cum diagnos-
ticul ar fi de TV. Medicaþia pentru TSV (verapamil, diltia-
zem) poate precipita colapsul hemodinamic la un pacient 
cu TV. În situaþii speciale (tahicardii prin preexcitatie ºi TV 
datoratã toxicitatii digitalice) pot fi necesare alte meto-
de de tratament. Cardioversia externã de urgenþã este 
mãsura de tratament pentru orice tahicardie cu instabi-
litate hemodinamicã.

Când ne adresãm unui specialist ritmolog?

  Pentru toþi pacienþii cu sindrom Wolff-Parkinson-Whi-
te (WPW) (preexcitaþie + aritmii).

  Pentru toþi pacienþii ce prezintã simptome severe, ca 
sincope sau dispnee, în timpul crizelor de palpitaþii.

  Tahicardie cu complex QRS larg prin mecanism ne-
cunoscut.

  Tahicardie cu complex QRS îngust cu rezistenþã sau 
intoleranþã la medicamente sau opþiunea pacientului 
de a nu urma o medicaþie.
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Recomandãri pentru tratamentul acut al tahicardiilor regulate ºi stabile hemodinamic

ECG Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Tahicardie cu complex QRS îngust Manevre vagale
Adenozinã
Verapamil, diltiazem
Betablocante
Amiodaronã
Digoxin

I
I
I
II b
II b
II b

B
A
A
C
C
C

Tahicardie cu complex QRS larg

  TSV ºi BR
  TSV sau FA cu preexcitaþie †

  Tahicardie cu complex QRS larg 
cu origine necunoscutã

Vezi mai sus
Flecainidã ‡
Ibutilidã ‡
Procainamidã ‡
Cardioversie electricã 

Procainamidã ‡
Sotalol ‡
Amiodaronã
Lidocainã
Adenozinã §
Betablocante ¶
Verapamil **
Cardioversie electricã

I
I
I
I

I
I
I
II b
II b
III
III
I

B
B
B
C

B
B
B
B
C
C
B
B

Tahicardie cu complex QRS larg cu 
origine necunoscutã la pacienþi cu 
functie sistolicã alteratã.

Amiodaronã
Lidocainã
Cardioversie electricã

I

I

B

B

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. 
Citiþi textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru manage-
mentul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).Toate medicamentele prezentate sunt administrate intravenos. †Vezi secþiunea IIID, referinþa 1. ‡Trebuie evitate 
la pacienþii cu funcþie sistolicã scazutã. § Adenozina trebuie utilizatã cu precauþie la pacienþii cu boalã coronarianã severã deoarece vasodilataþia pe 
care o produce în vasele coronare normale poate accentua ischemia in teritoriile vulnerabile. Ea poate fi folositã doar în prezenþa unui echipament de 
resuscitare complet. ¶Betablocantele pot fi utilizate de primã intenþie la pacienþii cu tahicardie sensibilã la catecolamine, cum ar fi tahicardia de tract de 
ejecþie ventricul drept. ** Verapamilul poate fi utilizat de primã intenþie la pacienþii cu tahicardie ventricularã fascicularã. FA-fibrilaþie atrialã; BR-bloc de 
ramurã; ECG-electrocardiogramã; QRS-depolarizare ventricularã pe ECG; TSV- tahicardie supraventricularã. 

III. Aritmii specifice

A. Tahicardia sinusalã inadecvatã

Tahicardia sinusalã inadecvatã este definitã ca o creºtere 
persistentã, neadecvatã a frecvenþei cardiace de repaus în 
raport cu efortul fizic, emoþiile, stãrile patologice ºi stresul 
farmacologic al pacientului. În aproximativ 90% din situaþii 
apare la femei. Simptomele variazã de la asimptomatic 
pânã la intens simptomatic.

Pentru diagnostic se folosesc urmãtoarele criterii:

  Înregistrarea Holter pe 24 de ore aratã tahicardie sinu-
sa lã persistentã (frecvenþa cardiacã>100 bpm) în tim-
pul zilei, cu o creºtere exageratã a frecvenþei la efort 
dar cu normalizarea ritmului pe durata repausului 
noc turn. 

  Tahicardia cât ºi simptomele nu au caracter paroxistic.

  Morfologia undei P identicã cu cea din ritmul sinusal.

  Excluderea unei cauze sistemice secundare (hipertiroi-
dism, feocromocitom, decondiþionarea fizicã).

Tratament

Tratamentul este indicat în cazurile simptomatice. Modifi-
carea prin cateter ablaþie a nodului sinusal are o ratã de 
succes pe termen lung de aproximativ 66%. Înainte de a 
indica ablaþia prin cateter ca metodã de tratament trebuie 
fãcut diagnosticul diferenþial cu sindromul tahicardiei pos-
turale ortostatice (STPO).
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Recomandãri pentru tratamentul tahicardiei sinusale inadecvatã:

Tratament Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Medicamentos
Betablocante I C

Verapamil, Diltiazem II a C

Intervenþional Ablaþie prin cateter a nodului sinusal– modulare/ablaþie 
totalã* II b C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi 
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managemen-
tul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).*Doar ca ultimã opþiune.

B. Tahicardie prin reintrare în nodul atrio-ventri-
cular (TRNAV)

TRNAV este o tahicardie prin reintrare nodalã ce ia 
naºtere la nivelul nodului atrioventricular ºi a þesutului pe-
rinodal atrial. Calea rapidã este localizatã lângã porþiunea 
superioarã a nodului atrioventricular în timp ce calea 
lentã se gãseºte de-a lungul marginii septale a inelului 
valvei tricuspide. În TRNAV tipicã (85-90%), conducerea 
ante rogradã se face pe calea lentã cu traversarea jonc þiu-
nii atrioventriculare, iar conducerea retrogradã are loc pe 
calea rapidã. În TRNAV atipicã circuitul de reintrare este 
invers, rezultând o tahicardie cu interval R-P lung ºi cu 
unde P negative în DIII si aVF ce preced complexul QRS.

Tratament

Tratamentul standard include medicamente ce blocheazã 
conducerea la nivelul joncþiunii atrioventriculare (betablo-
cante, blocante de canale de calciu, adenozinã). Ablaþia 
prin cateter a cãii lente intranodale s-a dovedit a fi o 
metodã alternativã eficientã ºi sigurã de tratament a arit-
miei. Factorii care contribuie la alegerea unui tratament 
sunt frecvenþa tahicardiei, simptomatologia ºi opþiunea 
pacientului pentru medicamente sau tratament invaziv. 
Pacientul trebuie sã cunoascã ºi sã accepte riscul foarte 
mic (<1%) de bloc atrioventricular ce impune implantarea 
ulterioarã a unui stimulator cardiac. 
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Recomandãri de tratament cronic la pacienþii cu TRNAV

Tablou clinic Tratament Clasa Nivel de 
evidenþã

TRNAV prost toleratã cu degradare 
hemodinamicã

Ablaþie prin cateter I B

Verapamil, diltiazem, betablocante, 
sotalol, amiodaronã II a C

Flecainidã* propafenonã* II a C

TRNAV recurentã simptomaticã

Ablaþie prin cateter I B

Verapamil I B

Diltiazem, betablocante I C

Digoxin † II b C

TRNAV recurentã fãrã rãspuns la betablo-
cante sau blocante de canale de calciu sau 
dacã pacientul refuzã ablaþia prin cateter

Flecainidã*, propafenona*, sotalol II a B

Amiodaronã II b C

TRNAV cu episoade rare la pacienþii care 
doresc controlul complet al aritmiei. Ablaþie prin cateter I B

TPSV documentatã doar cu dualitate 
nodalã sau o singurã bãtaie eco nodalã în 
timpul studiului electrofiziologic fãrã alta 
cauzã decelabilã a aritmiei. 

Verapamil, diltiazem, betabolcante, 
Flecainidã*, propafenonã* I C

Ablaþie prin cateter‡ I B

TRNAV cu crize rare, bine toleratã

Fãrã medicaþie I C

Manevre vagale I B

“Pilula în buzunar” I B

Verapamil,diltiazem,betablocante I B

Ablaþie prin cateter I B

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi 
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managemen-
tul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2). *Contraindicaþie relativa la pacienþii cu boalã coronarianã, disfuncþie sistolica de VS, sau altã boala cardiaca severã. 
†Digoxinul este frecvent ineficient deoarece efectele sale farmacologice sunt contracarate de tonusul simpatic crescut.‡ Decizia se va lua în funcþie de 
severitatea simptomelor. BR-bloc de ramurã; VS – ventricul stâng; TRNAV – tahicardie prin reintrare în nodul atrioventricular; TPSV –tahicardie paroxisticã 
supraventricularã
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C. Tahicardie joncþionalã focalã ºi neparoxisticã

1. Tahicardie joncþionalã focalã

Tahicardia joncþionalã focalã, cunoscutã ºi ca tahicardie 
joncþionalã ectopicã sau automatã, este datoratã unui fo-
car ectopic situat în nodul atrioventricular sau fasciculul 
His. Frecvenþa cardiacã variazã între 110 ºi 250 bpm cu 
complexe QRS înguste sau bloc de ramurã (BR) tipic cu di-
sociere atrioventricularã. Uneori ritmul poate fi neregulat 
fiind confundat cu fibrilaþia atrialã. Este o aritmie rarã, de 
obicei întalnitã la persoanele tinere, formele persistente 
conducând la insuficienþã cardiacã congestivã. Terapia 
medicamentoasã este utilã în puþine cazuri, iar ablaþia 
prin cateter este însoþitã de risc de bloc atrioventricular în 
5–10 % din cazuri.

2. Tahicardia joncþionalã neparoxisticã

Tahicardia joncþionalã neparoxisticã este o aritmie be-
nignã caracterizatã electrocardiografic printr-o tahicardie 
cu complex QRS îngust cu frecvenþa între 70 si 120 bpm. 
Aritmia este datoratã unui automatism anormal sau unei 
activitãþi declanºate ºi de obicei are ca substrat: toxi citatea 
digitalicã, chirurgia cardiacã, hipokaliemia sau ische-
mia miocardicã. Tratamentul vizeazã corecþia factorilor 
deteminanþi.

Recomandãri pentru tratamentul tahicardiei joncþionale focale sau neparoxistice

Prezentare clinicã Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Tahicardie joncþionalã focalã

Betablocante II a C

Flecainidã II a C

Propafenonã* II a C

Sotalol* II a C

Amiodaronã* II a C

Ablaþie prin cateter II a C

Tahicardie joncþionalã 
neparoxisticã

Tratamentul toxicitaþii digitalice I C

Corectarea hipokaliemiei I C

Tratamentul ischemiei miocardice I C

Betablocante, blocante de canale de calciu II a C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. 
Citiþi textul pentru mai multe detalii.Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru manage-
mentul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).
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D. Tahicardie prin reintrare atrioventricularã 
mediatã pe cale accesorie extranodalã

Cãile accesorii tipice sunt fascicule extranodale ce leagã 
miocardul atrial de cel ventricular intersectând inelul AV. 
Cãile accesorii cu conducere exclusiv retrogradã sunt de-
numite “oculte” în timp ce cele cu conducere anterogradã 
sunt “manifeste”, cu prezenþa preexcitaþiei pe ECG stan-
dard. Termenul de sindrom WPW este rezervat pacienþilor 
ce prezintã preexcitaþie însoþitã de tahiaritmii.

Pot apãrea mai multe tipuri de tahicardii:

  TRAV ortodromicã (cea mai frecventã, 95% din TRAV) 
cu conducere anterogradã pe calea normalã, traver-
sând nodul atrioventricular ºi conducere retrogradã 
pe calea accesorie.

  TRAV antidromicã cu conducere anterogradã pe ca-
lea accesorie ºi conducere retrogradã prin nodul atri-
oventricular (sau mai rar printr-o a doua cale acceso-
rie) fiind prezente pe ECG complexe QRS preexcitate.

  Tahicardie cu preexcitaþie la pacienþii cu tahicardie 
atrialã sau flutter atrial mediatã printr-o cale accesorie 
bystander (neimplicatã în menþinerea circuitului de 
reintrare).

  Fibrilaþie atrialã cu preexcitaþie, cea mai periculoasã 
formã, apare la 30% din pacienþii cu sindrom WPW.

  TROI (tahicardie reciprocã ortodromicã incesantã) - 
un sindrom clinic rar care presupune o cale accesorie 
ocultã posteroseptalã, cu conducere retrogradã lentã, 
caracterizat printr-o tahicardie incesantã, cu interval 
RP lung ºi unde P negative în DII, DIII ºi aVF. 

Moartea cardiacã subitã ºi stratificarea riscului în 
sindromul WPW

Criterii pentru identificarea pacienþilor cu risc crescut: 1) 
Fibrilaþie atrialã cu preexcitaþie cu interval R-R mai mic de 
250 ms. 2) Istoric de tahicardie simptomaticã. 3) Cãi acce-
sorii multiple. 4) Boala Ebstein. Riscul de moarte cardiacã 
subitã la pacienþii cu sindrom WPW este de 0,15-0,39% 
pe o perioadã de 3–10 ani.

Pacienþi asimptomatici cu cãi accesorii

Studiul electrofiziologic are o predictivitate pozitivã prea 
micã ca sã justifice evaluarea de rutinã a pacienþilor asimp-
tomatici. Ablaþia prin cateter a cãii accesorii la pacienþii cu 
profesii cu risc înalt (ºoferi de autobuz, piloþi, sportivi) se va 
face dupã considerente clinice individualizate.

Tratament

Tratamentul acut al tahicardiilor cu preexcitaþie

Medicamentele care blocheazã nodul atrioventricular nu 
sunt eficiente iar adenozina poate induce fibrilaþie atrialã 
cu ritm ventricular rapid. Sunt indicate antiaritmicele care 
previn conducerea rapidã prin calea accesorie (flecainida, 
procainamida, sau ibutilida) chiar dacã nu convertesc în-
totdeuna aritmia atrialã.

Tratamentul pe termen lung

Medicaþia antiaritmicã reprezintã o opþiune terapeuticã 
pentru pacienþii cu aritmii mediate de cãi accesorii, dar 
care este înlocuitã din ce în ce mai mult de ablaþia prin 
cateter. La pacienþii cu episoade rare ºi bine tolerate de 
tahicardie se pot adapta scheme terapeutice ce vor fi fo-
losite doar în cazul recurenþei aritmiei.

La unii pacienþi cu episoade rare de tahicardie se poate 
opta pentru tratamentul în crizã “pilula în buzunar”. Paci-
entul va lua un medicament antiaritmic doar în momentul 
declanºãrii crizelor de tahicardie. Acest tip de tratament va 
fi rezevat doar pacienþilor cu tahicardie fãrã preexcitaþie 
cu crize bine tolerate hemodinamic.

Ablaþia prin cateter a cãii accesorii este însoþitã de succes 
în aproximativ 95 % din cazuri, fiind o tehnicã eficientã ºi 
cu riscuri mici. Ea este indicatã la pacienþii simptomatici, ca 
terapie iniþialã, la pacienþii care nu tolereazã medicamen-
tele antiaritmice sau cu recurenþa aritmiei sub tratament. 
Complicaþiile ce pot apare în timpul procedurii depind de 
poziþia fasciculului accesor. Incidenþa blocului atrioven-
tricular total variazã de la 0,17–1% fiind asociat cu cãile 
accesorii septale ºi posteroseptale. Incidenþa efectelor ad-
verse majore este de 1,8–4% incluzând riscul de deces de 
0,08–0,13%. 
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Recomandãri pentru tratamentul pe termen lung al aritmiilor mediate prin cãi accesorii 

Tipul de aritmie Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Sindrom WPW (preexcitaþie ºi aritmii), 
bine tolerat

Ablaþie prin cateter I B

Flecainidã, propafenonã II a C

Sotalol, amiodaronã, betablocante II a C

Verapamil, diltiazem, digoxin III C

Sindrom WPW (cu fibrilaþie atrialã 
ºi conducere rapidã sau TRAV prost 
toleratã)

Ablaþie prin cateter I B

TRAV prost toleratã fãrã preexcitaþie

Ablaþie prin cateter I B

Flecainidã, propafenonã II a C

Sotalol, amiodaronã II a C

Betablocante II b C

Verapamil, diltiazem, digoxin III C

TRAV cu episoade rare (fãrã 
preexcitaþie)

Fãrã tratament I C

Manevre vagale I B

“Pilula în buzunar” 
Verapamil, diltiazem, betablocante I B

Ablaþie prin cateter II a B

Sotalol, amiodaronã II b B

Flecainidã, propafenonã II b C

Digoxin III C

Preexcitaþie fãrã simptome
Fãrã tratament I C

Ablaþie prin cateter II a B

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi 
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managemen-
tul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2). TRAV – tahicardie atrialã prin reintrare atrioventricularã WPW –Wolff-Parkinson-White.
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E. Tahicardia atrialã focalã (TAF)

Tahicardia atrialã focalã se caracterizeazã prin prezenþa 
unui focar ectopic ce realizeazã depolarizarea radiarã, 
instantanee, a endocardului atrial, neextinsã pe toata 
lungimea de ciclu a tahicardiei. Frecvenþa atrialã este de 
obicei între 100 ºi 250 bpm (rar 300 bpm). Mecanisme-
le incriminate în declanºarea aritmiei sunt automatismul 
anormal sau crescut, activitatea declanºatã (triggered 
activity) (postdepolarizãri tardive) sau microreintrarea. 
Dacã tahicardia se iniþiazã progresiv (warm-up) ºi/sau se 
opreºte progresiv (cool-down) este sugestiv pentru me-
canism de automatism anormal. Aproximativ 10 % din 
pacienþi prezintã tahicardie atrialã multifocalã. Tahicardia 
atrialã focalã poate fi incesantã determinând tahicardio-
miopatie.

Tratament

Opþiunile terapeutice cuprind medicamente ce contro-
leazã frecvenþa (betablocante, blocante de canele de cal-
ciu, sau digoxin) sau suprimã focarul ectopic aritmogen. 
De asemenea antiaritmicele de clasa Ia sau Ic (flecainida 
sau propafenona) pot fi eficiente.

Studiile recente sugereazã folosirea adenozinei, betablo-
cantelor sau blocantelor de calciu în administrare intra-
venoasã pentru tratamentul acut, de conversie la ritm sinu-
sal, sau mai frecvent pentru a obþine controlul frecvenþei 
TAF. Cardioversia electricã este rareori încununatã de suc-
ces la pacienþii cu TAF cu automatism anormal, dar este 
utilã la cei cu microreintrare sau cu activitate declanºatã, 
ºi este indicatã la pacienþii cu aritmie rezistentã la medi-
camente.

Tratamentul pe termen lung utilizeazã medicamente ce 
blocheazã conducerea atrioventricularã, acestea fiind efi-
ciente si cu efecte adverse minime. În cazul în care acestea 
nu sunt eficiente se pot utiliza agenþi mai puternici. Ablaþia 
prin cateter a tahicardiei atriale focale se realizeazã prin 
distrugerea focarului ectopic ce genereazã aritmia. Este 
o manevrã cu o ratã de succes de 80-90% pentru foca-
rele atriale drepte ºi de 70–80% pentru cele stângi. Com-
plicaþiile majore au o incidenþã scãzutã, de 1-2%. Abla þia 
unor focare de tahicardie din septul atrial sau triun ghiul 
lui Koch se poate complica cu bloc atrioventricular.

F. Tahicardia atrialã multifocalã (TAM)

Se caracterizeazã prin prezenþa de unde P cu cel puþin 
trei morfologii la frecvenþe diferite ale ritmului. Ritmul este 
neregulat ºi de acceea este confundat des cu fibrilaþia 
atrialã. Este caracteristicã pacienþilor cu boalã pulmonarã 
cronicã, dar poate apare ºi în tulburãri metabolice ºi elec-
trolitice. Tratamentul se adreseazã corecþiei dezechilibre-
lor subiacente, dar deseori este necesarã adminstrarea 
unui blocant de canal de calciu. Cardioversia electricã, 
medicamentele antiaritmice ºi ablaþia prin cateter sunt lip-
site de utilitate în acest tip de aritmie.

G. Tahicardia atrialã prin macrointrare

Flutter-ul atrial este o aritmie caracterizatã printr-o activita-
te atrialã regulatã cu frecvenþã înaltã, între 250-350 bpm, 
datoratã unui circuit de reintrare în jurul inelului tricuspi-
dian. Forma comunã este determinatã de un circuit de 
reintrare ce implicã istmul cavotricuspidian (ICT). Cel mai 
frec vent flutterul este antiorar (unde de flutter negative 
în derivaþiile inferioare) dar poate fi ºi de tip orar (unde 
pozitive în derivaþiile inferioare).

Flutter-ul atrial nonistmodependent este mai puþin frec-
vent ºi este datorat adesea unei cicatrici postchirurgicale 
care acþioneazã ca un obstacol central pentru circuitul de 
reintrare. La pacienþii cu flutter nonistmodependent, prin 
mapping cardiac, se pot pune în evidenþa arii întinse de 
þesut cicatriceal, ce pot fi substratul circuitelor de reintrare 
multiple. Clinic simptomatologia poate fi modestã (disp-
nee de efort) pânã la agravarea insuficienþei cardiace. 
Pa cienþii se prezintã cel mai frecvent cu flutter, cu condu-
cere atrioventricularã 2:1, care, netratat, poate conduce 
la cardiomiopatie.

Tratament

În tratamentul acut al pacienþilor cu flutter atrial se vor 
lua în considerare atât statusul clinic al pacientului cât ºi 
pa  tologia cardiopulmonarã subiacentã. Dacã aritmia este 
înso þitã de insuficenþã cardiaca acutã, ºoc sau ischemie 
mio  cardicã se va efectua de urgenþa cardioversia elec-
tri cã. Pacingul atrial (sau esofagian) rapid ºi cardioversia 
cu energie micã sunt de obicei foarte eficiente în între-
ruperea flutterului atrial. Totuºi, în marea majoritate a ca-
zurilor, pacienþii cu flutter atrial sunt stabili hemodinamic 
ºi necesitã doar medicamente ce blocheazã nodul atrio-
ventricular pentru controlul frecvenþei ventriculare.

Acest lucru este important mai ales la pacienþii care 
urmeazã sa primeascã medicaþie antiaritmicã, deoarece 
scãderea frecvenþei flutterului cu medicamente antiarit-
mice (în special cele din clasa Ic) se poate însoþi, în mod 
paradoxal, de o creºtere a frecvenþei ventriculare. Dacã 
flutterul atrial persistã mai mult de 48 de ore, atunci cardi-
oversia electricã sau medicamentoasã se va realiza dupã 
ce pacientul va urma un tratament anticoagulant timp 
de cel puþin 3–4 sãptãmâni sau dupã efectuarea unei 
ecocardiografii transesofagiene care sã evidenþieze lipsa 
trombilor intracavitari. Aceste recomandãri sunt identice 
cu cele pentru managementul fibrilaþiei atriale. Atât medi-
camentele ce acþioneazã asupra nodului atrioventricular 
cât ºi amiodarona nu sunt eficiente în conversia flutteru-
lui atrial. Ibutilida intravenos este cel mai eficient medica-
ment în conversia flutterului atrial, cu o ratã de succes 
între 38–76%, fiind mai eficientã decât administrarea de 
medicamente antiaritmice din clasa Ic intravenos.

Antiaritmicele de clasa III, ºi în special dofetilida, sunt efi-
ciente în tratamentul pe termen lung al flutterului atrial 
(ratã de rãspuns de 73%). Tratamentul pe termen lung nu 
este necesar la pacienþii la care s-a obþinut ritm sinusal ºi la 
care flutterul atrial a fost secundar unei afecþiuni acute.
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Recomandãri de tratament în tahicardia atrialã focalã *

Tablou clinic Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Tratament acut †

A. Cardioversie

Pacient instabil hemodinamic Cardioversie electricã I B

Pacient stabil hemodinamic

Adenozinã II a C

Betablocante II a C

Verapamil, diltiazem II a C

Procainamidã II a C

Flecainidã, propafenonã II a C

Amiodaronã, sotalol II a C

B. Controlul frecvenþei (în 
absenþa terapiei cu digitalã)

Betablocante I C

Verapamil, diltiazem I C

Digoxin II b C

Tratament profilactic

TA recurentã simptomaticã

Ablaþie prin cateter I B

Betablocante, blocante de canale de calciu I C

Disopiramidã ‡ II a C

Flecainidã, propafenonã ‡ II a C

Sotalol, amiodaronã II a C

TA incesantã simptomaticã sau 
asimptomaticã Ablaþie prin cateter I B

TA nesusþinutã si 
asimptomaticã

Fãrã tratament I C

Ablaþie prin cateter III C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare. Citiþi 
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managemen-
tul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2).* Sunt excluºi pacienþii cu TAM la care betablocantele ºi sotalol sunt frecvent contraindicate datoritã bolii pulmonare. 
† Toate medicamentele pentru tratamentul acut sunt cu administrare intravenoasã. ‡ Flecainida, propafenona, si disopiramida trebuie utilizate doar in 
combinaþie cu un blocant al nodului atrioventricular. TA - tahicardie atrialã, TAM – tahicardie atrialã multifocalã.
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Ablaþia prin cateter a istmului cavotricuspidian este o 
me todã sigurã ºi eficientã de tratament al pacienþilor 
cu flutter atrial istmodependent. Pacienþii cu flutter atrial 
non istmodependent trebuie direcþionaþi cãtre un centru 

spe cializat, fiind datorat de obicei mai multor circuite de 
reintrare. Rata de succes variazã între 50–88% în funcþie 
de complexitatea leziunilor. 

Recomandãri de tratament acut al pacienþilor cu flutter atrial

Tablou clinic / Recomandare Tratament Clasa Nivel de 
evidenþã

Prost tolerat

Cardioversie Cardioversie electricã I C

Controlul frecvenþei

Betablocante II a C

Verapamil, diltiazem II a C

Digitalã † II b C

Amiodaronã II b C

Flutter stabil

Cardioversie

Pacing atrial sau transesofagian I A

Cardioversie electricã I C

Ibutilidã ‡ II a A

Flecainidã § II b A

Propafenonã § II b A

Sotalol II b C

Procainamidã § II b A

Amiodaronã II b C

Controlul frecvenþei

Diltiazem sau verapamil I A

Betablocante I C

Digitalã † II b C

Amiodaronã II b C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.Citiþi 
textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru managemen-
tul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2). Cardioversia trebuie efectuatã doar la pacienþii anticoagulaþi (INR optim intre 2 ºi 3), la cei cu aritmie cu vechime 
mai micã de 48 de ore, sau la cei la care se demonstreazã lipsa trombilor intracavitari prin ecocardiografie transesofagian. Toate medicamentele listate 
sunt cu administare intravenoasã. †Digitala este utilã pentru controlul frecvenþei cardiace la pacienþii cu insuficienþã cardiacã. ‡Ibutilida trebuie evitatã la 
pacienþii cu funcþie sistolicã scãzutã. §Flecainida, propafenona, ºi procainamida trebuie utilizate doar in combinaþie cu un blocant de nod atrioventricular. 
INR = international normalized ratio
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Recomandãri pentru tratamentul pe termen lung al flutterului atrial 

Tablou clinic / Recomandare Tratament Clasa Nivel de 
evidenþã

Primul episod 
de flutter atrial, bine tolerat

Cardioversie I B

Ablaþie prin cateter * II a B

Flutter atrial recurent, bine tolerat

Ablaþie prin cateter * I B

Dofetilida II a C

Amiodaronã, Sotalol, Flecainidã †‡, 
Chinidinã†‡, Propafenonã †‡, 
Procainamidã †‡, Disopiramidã†‡ II b C

Flutter atrial prost tolerat Ablaþie prin cateter * I B

Flutter atrial indus de tratamentul 
fibrilaþiei atriale cu antiaritmice de 
clasa Ic sau amiodaronã

Ablaþie prin cateter * I B

Înlocuirea medicamentului II a C

Flutter atrial nonistmodependent 
rezistent la tratamentul cu antiarit-
mice Ablaþie prin cateter * II a B

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.
Citiþi textul pentru mai multe detalii. Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru manage-
mentul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã(2). * Ablaþia prin cateter a joncþiunii atrioventriculare cu implantarea unui pacemaker poate fi utilã la pacienþii fãrã 
raspuns la medicaþie ºi la care nu este posibilã ablaþia prin cateter a aritmiei. † Aceste medicamente nu trebuie folosite la pacienþii cu anomalii structurale 
cardiace. Utilizarea anticoagulantelor se va face identic ca pentru fibrilaþia atrialã. ‡ Flecainida, propafenona, procainamida, chinidina si disopiramida 
trebuie administrate doar in combinaþie cu un blocant de nod atrioventricular.

H. Cazuri speciale

1. Sarcina

Aritmiile supraventriculare, ce survin în timpul sarcinii, pot 
fi în mod particular o problemã dificilã. Acest lucru este 
în legaturã cu efectele hemodinamice la mamã precum 
ºi la fãt, pe de o parte, pe de alta parte ca urmare a efec-
telor secundare ale medicaþiei la fãt. Trebuie menþionate 
cateva probleme. 1) aritmiile tratabile prin radiofrecvenþã 
ar trebuie adresate ablaþiei înainte ca pacienta sã iºi 
doreascã sarcina 2) cele mai multe aritmii reprezentate de 
extrasistole atriale sau ventriculare nu necesitã medicaþie 

3) terapia acutã a aritmiilor ar trebui sã fie bazatã pe me-
tode nonfarmacologice (de exemplu manevre vagale). 
Adenozina iv ºi cardioversia electricã externã s-au demon-
strat a fi sigure. Problema principalã a tratamentului anti-
aritmic în timpul sarcinii rãmâne potenþialul pentru efecte 
adverse asupra fãtului. În primele opt sãptãmâni dupã 
concepþie riscul teratogen este cel mai mare. Riscurile ma-
jore în trimestrul al doilea ºi al treilea sunt reprezentate de 
efecte adverse asupra creºterii ºi dezvoltãrii fãtului. Tera-
pia antiaritmicã trebuie indicatã numai dacã simptome-
le sunt severe sau dacã tahicardia cauzeazã degradare 
hemodinamicã.
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Recomandãri de tratament a pacienþilor cu TSV în timpul sarcinii

Tipul de tratament Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Conversia acutã a TPSV

Manevre vagale I C

Adenozinã I C

Cardioversie electricã I C

Metoprolol, propanolol II a C

Verapamil II b C

Profilaxie

Digoxin I C

Metoprolol * I B

Propanolol * II a B

Sotalol *, flecainidã † II a C

Chinidinã, propafenonã †, verapamil II b C

Procainamidã II b B

Ablaþie prin cateter II b C

Atenolol ‡ III B

Amiodaronã III C

Ordinea în care recomandãrile apar în acest tabel cu clasele corespunzãtoare de evidenþã nu reflectã o anumitã secvenþa preferatã de administrare.
Citiþi textul pentru mai multe detalii.Pentru detalii despre dozele corespunzãtoare fiecãrui medicament puteþi citi ghidul ACC/AHA/ESC pentru mana-
gementul pacienþilor cu fibrilaþie atrialã (2). * Beta-blocantele ar trebui evitate în primul trimestru. † Trebuie luat în considerare folosirea blocantelor de 
nod atrioventricular în combinaþie cu flecainida ºi propafenona la anumite categorii de tahicardii (vezi secþiunea VII) ‡ Atenololul este încadrat în clasa 
C (clasificarea medicamentelor folosite în timpul sarcinii) de autoritaþile legale din unele state europene. TPSV- tahicardie paroxisticã supraventricularã

2. Adulþii cu boalã cardiacã congenitalã

Tratamentul TPSV la pacienþii adulþi cu boalã cardiacã 
congenitalã, corectatã sau nu, este adesea complicat ºi 
trebuie efectuat numai în centre cu experienþa. Tahicardi-
ile supraventriculare sunt o importantã cauzã de morbidi-
tate ºi, la anumiþi pacienþi, de mortalitate. Aceºti pacienþi 
au adesea mecanisme sau circuite atriale multiple res-
ponsabile de aritmii. Aritmiile atriale pot determina dete-

riorarea funcþiei hemodinamice care în anumite cazuri 
impun investigaþii specifice ºi tratament rapid. Coexistenþa 
disfuncþiei de nod sinusal este obiºnuitã, necesitând im-
plant de stimulator cardiac pentru a permite tratamentul 
TPSV. Malformaþiile cardiace cresc dificultatea implantului 
de stimulator cardiac ºi a procedurii ablative. În plus te-
rapia aritmiei fie prin ablaþie prin radiofrecvenþa, fie prin 
medicaþie antiaritmicã, trebuie sã fie adaptatã contextului 
intervenþiei chirurgicale.
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Recomandãri pentru tratamentul TSV la pacienþii adulþi cu boli cardiace congenitale

Condiþie clinicã Recomandãri Clasa Nivel de 
evidenþã

Tahicardie atrialã fãrã rãspuns la antiaritmi-
ce simptomaticã:

  DSA corectat

  Corectarea transpozþiei de vase mari 
prin tehnica Mustard sau Senning

Ablaþia prin cateter în centre speciali-
zate.

Ablaþia prin cateter în centre speciali-
zate.

I

I

C

C

DSA semnificativ hemodinamic cu flutter 
atrial*.

Închiderea DSA-ului si ablaþia istmului 
cavotricuspidian. I C

TPSV ºi boala Ebstein cu indicaþie 
hemodinamicã de corecþie chirurgicalã.

Ablaþie prin cateter sau chirurgicalã a 
cãilor accesorii, þinând cont ca pot fi 
gãsite mai multe cãi accesorii in momen-
tul operator într-un centru specializat.

I C

*Cardioversia ºi tratamentul antiaritmic sunt aceleaºi ca la flutterul atrial. DSA = defect septal atrial. TPSV = tahicardie supraventricularã.

Figura 1. Evaluarea iniþialã a pacienþilor cu suspiciune de tahicardie

TRAV = tahicardie prin reintrare atrioventricularã; ECG = electrocardiogramã; FA = fibrilaþie atrialã; TAM = tahicardie atrialã multifocalã.
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Figura 2. Diagnosticul diferenþial al tahicardiilor cu complex QRS îngust

Pacienþii cu tahicardie joncþionalã focalã pot mima aspectul TRNAV cu conducere de tip lent-rapid si pot prezenta disociaþie AV ºi/sau ritm joncþional ne-
regulat. AV = atrioventricular; TRNAV = tahicardie prin reintrare în nodul atrioventricular; TRAV = tahicardie prin reintrare atrioevntricularã; TAM = Tahicar-
die atrialã multifocalã ; ms = milisecunde; TROI = tahicardie prin reintrare ortodromicã incesantã; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã.

Figura 3. ECG cu derivaþie DI, DII, DIII arãtând un interval RP mai lung decât intervalul PR.

Undele P diferã de undele P sinusale. ECG = electrocardiogramã
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Figura 4. Rãspunsul tahicardiilor cu complex QRS îngust la adenozinã

TA = tahicardie atrialã; AV = atrioventricular; TRNAV = tahicardie atrioventricularã prin reintrare în nodul atrioventricular‚ TRAV = tahicardie prin reintrare 
atrioventricular; IV = intravenos; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã; TV = tahicardie ventricularã.

Figura 5. Diagnosticul diferenþial al tahicardiilor cu complex QRS larg (mai mare de 120 ms) 

Un QRS larg în ritm sinusal, când este diponibil pentru comparaþie, reduce importanþa analizãrii morfologiei complexului QRS. Adenozina trebuie utilizatã 
cu prudenþã, când diagnosticul nu este cert, deoarece poate induce FV la pacienþii cu boala coronarianã ºi FA cu frecvenþa ventricularã rapidã în tahi-
cardiile cu preexcitaþie.Tipurile de rãspuns la adenozinã sunt prezentate în figura 6.* Toate derivaþiile precordialele au fie deflexiuni pozitive fie negative. 
Complexele de fuziune sunt diagnostice pentru TV. † În tahicardiile cu preexcitaþie complexul QRS este de obicei mai larg (mai preexcitat) decât in ritm 
sinusal. A = atrial; FA = fibrilaþie atrialã; TA = tahicardie atrialã; AV = atrioventricular; TRAV = tahicardie prin reintrare atrioventricularã; BR = bloc de ramurã; 
BRS = bloc de ramurã stangã; ms = milisecunde; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã; BRD = bloc de ramurã dreaptã; RS = ritm sinusal; 
TSV = tahicardie supraventricularã; V = ventricul; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = tahicardie ventricularã.
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Figura 6. Tratamentul acut al pacienþilor stabili hemodinamic cu tahicardie regulatã

* Pentru diagnostic este necesara o electrocardiogramã în 12 derivaþii în ritm sinusal.†Adenozina trebuie utilizatã cu precauþie la pacienþii cu boalã 
coronarianã severã ºi poate induce FA, care poate determina un ritm ventricular rapid la pacienþii cu preexcitaþie. ** Ibutilida este în special utilã la 
pacienþii cu flutter atrial, dar trebuie evitatã la pacienþii cu fracþie de ejecþie mai micã de 30% datoritã riscului crescut de TV polimorfã. FA = fibrilaþie 
atrialã; AV = atrioventricular; BR = bloc de ramurã; ECG = electrocardiogramã; iv = intravenos; QRS = activarea ventricularã pe electrocardiogramã; TSV 
= tahicardie supraventricularã; TV = tahicardie ventricularã.

Figura 7. Managementul flutterului atrial în funcþie de stabilitatea hemodinamicã 

Tentativa de conversie a flutterului atrial la ritm sinusal trebuie precedatã ºi continuatã de anticoagulare, la fel ca pentru fibrilaþia atrialã. FA = fibrilaþie 
atrialã; AV = atrioventricular; ICC = insuficieþã cardiacã congestivã; IM = infarct miocardic.
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Clase de recomandare

Clasã de recomandare Definiþie Formulãri indicate

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã tratamentul sau 
procedura sunt benefice, utile, eficiente

Este recomandatã/este indicatã

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie 
cu privire la utilitatea/ eficacitatea tratamentului 
sau a procedurii

 Clasa IIa Dovezile/opiniile experþilor sunt în favoarea 
utilitãþii/eficacitãþii

Ar trebui luat în considerare

 Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea sunt mai puþin susþinute de 
dovezi/opinii ale experþilor

Poate fi luat in considerare

Clasa III Dovezi sau acord general cã tratamentul sau pro-
cedura nu sunt folositoare/eficiente ºi pot dãuna 
în unele cazuri

Nu este recomandat

Nivel de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din multiple studii clinice randomizate sau metaanalize

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur studiu clinic randomizat sau din studii mari 
nerandomizate

Nivel de evidenþã C Consensul opiniilor experþilor ºi/sau studii mici, studii retrospective, registre
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1. Introducere
Fibrilaþia atrialã (FA) este cea mai frecventã aritmie cardia-
cã susþinutã, rata de apariþie fiind de 1-2% în populaþia 
ge ne ralã. Peste 6 milioane de europeni suferã de aceastã 
arit mie, prevalenþa ei fiind estimatã cã va creºte la o valoa-
re de cel puþin 2,5 ori mai mare în urmãtorii 50 de ani, o 
datã cu îmbãtrânirea populaþiei.

FA are complicaþii frecvente ºi severe, principalul scop în 
mana gementul FA fiind acela de a preveni aceste com-
plicaþii. În Tabelul 1 sunt prezentate principalele compli ca-
þii la pacienþii cu FA.

Tabelul 1. Evenimentele clinice la pacienþii cu FA

Eveniment Modificarea relativã la pacienþii cu FA

1. Mortalitate Rata mortalitãþii se dubleazã

2. Accident vascular cerebral (inclusiv cel hemoragic ºi alte 
forme de hemoragii cerebrale)

Risc crescut de accident vascular cerebral. FA este asociatã cu 
accidente vasculare cerebrale mai severe

3. Spitalizãri Spitalizãrile sunt frecvente la pacienþii cu FA ºi pot contribui la 
reducerea calitãþii vieþii

4. Calitatea vieþii ºi capacitatea de efort Variaþii mari de la lipsa oricãrui efect, la reducere semnificativã. 
FA poate cauza neplãceri prin palpitaþii ºi alte simptome aso-
ciate.

5. Funcþia ventriculului stâng Variaþii mari de la lipsa oricãrui efect, la tahicardiomiopatie cu 
insuficienþã cardiacã acutã.

Urmãtoarele afecþiuni concomitente pot cauza sau favo-
riza progresia FA. Acestea ar trebui consemnate ºi tratate 
adecvat la pacienþii cu FA.

  Hipertensiunea arterialã

  Insuficienþa cardiacã simptomaticã (clasele NYHA II-IV), 
inclusiv tahicardiomiopatia

  Valvulopatiile

  Cardiomiopatiile, inclusiv bolile cardiace electrice primare

  Defectul septal atrial si alte defecte cardiace congenitale

  Boala cardiacã coronarianã

  Disfuncþiile tiroidiene manifeste ºi subclinice

  Obezitatea

  Diabetul zaharat

  Bronhopneumopatia cronicã obstructivã (BPCO) ºi apneea 
de somn

  Boala cronicã de rinichi

2. Diagnosticul ºi managementul iniþial
Pentru confirmarea diagnosticului este necesarã docu-
men  tarea (ECG sau înregistrare electronicã) FA.

FA se defineºte ca aritmia cardiacã ce prezintã urmãtoarele 
caracteristici:
1. Electrocardiograma de suprafaþã evidenþiazã intervale R-R 

total neregulate, aceste intervale nealcãtuind o succesiune 
repetitivã.

2. Nu apar unde P distincte pe ECG-ul de suprafaþã. Aparent se 
poate vizualiza activitate atrialã regulatã în unele derivaþii, cel 
mai frecvent în V1.

3. Lungimea ciclului atrial (atunci când este vizibil), reprezintã 
intervalul dintre douã activãri atriale ºi este de obicei variabilã, 
<200 ms (>300 bãtãi pe minut [bpm])

La pacienþii cu FA suspectatã, dar nedocumentatã, poate 
fi necesarã monitorizarea intensã a ritmului. Tipul FA tre-
buie specificat. Episoadele de FA asimptomaticã (“silenþi-
oa sã”) sunt frecvente chiar ºi la pacienþii simptomatici. Pe 
baza datelor care demonstreazã un risc crescut de AVC la 
pa cienþii cu FA nediagnosticatã, silenþioasã, se reco man-
dã screening de rutinã la toþi indivizii cu vârste de peste 
65 ani.

Tipurile de FA

FA este o boalã cronicã, progresivã. Cele 5 tipuri de FA 
descrise aici cuprind practic trecerea de la episoadele ne-
diagnosticate, la primul episod diagnosticat ºi de la epi-
soade paroxistice rare, la FA persistentã de lungã duratã 
ºi în final la FA permanentã (Figura 1).

Orice pacient care se prezintã pentru prima datã cu FA, 
este considerat ca având FA nou diagnosticatã, indiferent 
de durata aritmiei sau de prezenþa ºi severitatea simpto-
matologiei.

FA paroxisticã reprezintã forma de FA autolimitatã, care 
în cepe ºi se terminã de obicei într-un interval de 48 de 
ore. Deºi episoadele de FA paroxisticã pot continua pânã 
la 7 zile sau mai mult, limita de 48 de ore este importantã 
din punct de vedere clinic. Dupã aceastã perioadã rata 
con versiei spontane la ritm sinusal (RS) este micã ºi trebuie 
luat în considerare tratamentul anticoagulant.

FA persistentã este prezentã atunci când un episod de FA 
fie dureazã mai mult de 7 zile, fie necesitã oprire prin car-
dioversie electricã (CE) sau medicamentoasã.

FA persistentã de lungã duratã reprezintã FA ce dureazã 
de un an sau mai mult la momentul adoptãrii strategiei 
de control al ritmului.
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FA permanentã reprezintã forma de aritmie care a fost 
acceptatã de pacient (ºi de medic). Prin urmare, la aceºti 
pacienþi nu se fac demersuri pentru controlul ritmului. 
Dacã este adoptatã o strategie de control al ritmului, arit-
mia este reincadratã ca FA persistentã de lungã duratã.

Managementul acut al FA ar trebui sã se concentreze pe 
ameliorarea simptomatologiei ºi pe evaluarea factorilor 
de risc asociaþi. Evaluarea clinicã trebuie sã includã de-

terminarea scorului pentru simptomatologie elaborat de 
EHRA (Tabelul 2). Managementul iniþial include:

  Controlul acut al frecvenþei ventriculare

  Evaluarea rapidã a necesitãþilor de anticoagulare

  Decizia de primã intenþie de asociere a tratamentului 
de control al ritmului la managementul bazat pe 
simptomatologie (poate fi reevaluatã mai târziu)

  Tratamentul bolii cardiace de fond

Tabelul 2: Scorul EHRA al simptomatologiei la pacienþii cu FA

Clasificarea simptomelor datorate FA (scorul EHRA)

Clasa EHRA Precizare

EHRA I Fãrã simptome

EHRA II Simptome uºoare; activitatea zilnicã de rutinã nu este afectatã

EHRA III Simptome severe; activitatea zilnicã de rutinã este afectatã

EHRA IV Simptome dizabilitante; activitatea zilnicã de rutinã este întreruptã

FA = fibrilaþie atrialã; EHRA = Societatea Europeanã de Ritmologie

De obicei, FA este o boalã care progreseazã de la epi-
soade de scurtã duratã ºi rare, la episoade cu duratã mai 

lungã ºi mai frecvente, iar riscurile legate de FA se pot 
schimba de-a lungul timpului (Figura 2).



Secþiunea XV: Aritmii

465

Astfel, dupã diagnosticarea FA trebuie elaboratã o stra-
tegie terapeuticã eficientã pe termen lung, care totodatã 
sã previnã atât complicaþiile bolii, cât ºi potenþialele com-
plicaþii ale tratamentului.

Pentru strategia pe termen lung în tratamentul FA, trebu-
ie luate în considerare urmãtoarele aspecte:

  Este necesarã terapia anticoagulantã la momentul 
res pectiv? Au apãrut noi factori de risc sau nu 
mai este nevoie de medicaþie anticoagulantã, de 
exemplu post-cardioversie la un pacient cu risc 
cardioembolic scã zut?

  Simptomatologia pacientului s-a îmbunãtaþit 
sub tratamentul actual? Dacã nu, trebuie luat în 
considerare un nou tratament?

  Existã efecte proaritmice sau risc proaritmic cu medi-
caþia actualã? Dacã da, ar trebui reduse dozele 
de me di caþie antiaritmicã sau ar trebui schimbat 
tratamen tul?

  FA paroxisticã a progresat spre forma persistentã/per-
ma nentã, în ciuda tratamentului antiaritmic; în cazul 
acesta ar trebui luatã în considerare schimbarea 
terapiei?

  Este eficient controlul frecvenþei, în conformitate cu 
îmbu nãtãþirea scorului EHRA ºi a funcþiei ventriculului 
stâng (ecocardiografic)? A fost atinsã frecvenþa 
cardiacã þintã în repaus ºi la efort fizic?
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Recomandãri pentru diagnosticul ºi managementul iniþial

Recomandãri Clasãa Nivelb

Diagnosticul de FA necesitã documentarea ECG a aritmiei. I B

La pacienþii cu suspiciune de FA, ar trebui efectuatã o înregistrare ECG atunci când apar simptomele 
sugestive de FA. I B

Scorul EHRA este recomandat pentru cuantificarea simptomelor datorate FA. I B

Examenul clinic ºi anamneza antecedentelor cardiace ºi aritmice trebuie efectuate la toþi pacienþii cu FA. I C

La pacienþii cu simptomatologie severã, cu boalã cardiacã documentatã sau suspectatã, sau cu factori de 
risc, trebuie efectuatã o ecocardiografie. I B

La pacienþii cu tratament antiaritmic, trebuie efectuat periodic, pe parcursul urmãririi lor, un ECG cu 12 
derivaþii. I C

La pacienþii cu vârstã 65 ani, este recomandat un screening adecvat pentru FA prin palparea pulsului 
urmatã de un ECG, pentru a permite detectarea precoce a FA. I B

La pacienþii cu suspiciune de FA simptomaticã, ar trebui efectuatã monitorizarea ECG pentru documen-
tarea aritmiei. IIa B

La pacienþii care au prezentat complicaþii legate de prezenþa FA ar trebui efectuatã monitorizarea ECG 
pentru detectarea FA “silenþioase”. IIa B

La pacienþii cu FA ºi tratament pentru controlul frecvenþei, ar trebui efectuatã monitorizarea Holter ECG 
pentru aprecierea controlului frecvenþei sau depistarea bradicardiei. IIa C

La pacienþii tineri, activi, care prezintã FA ºi au tratament pentru controlul frecvenþei, ar trebui efectuat 
testul de efort pentru a stabili eficienþa controlului alurii ventriculare. IIa C

La pacienþii cu FA documentatã sau cu suspiciune de FA ar trebui consideratã efectuarea ecocardiogra-
fiei. IIa C

Pacienþii cu FA simptomaticã sau care au complicaþii secundare aritmiei, ar trebui trimiºi cãtre un cardio-
log. IIa C

Un plan de urmãrire elaborat de cãtre un cardiolog, este adesea util pentru medicul generalist sau medi-
cul de familie. IIa C

La pacienþii cu management de control al ritmului, monitorizarea ECG repetatã poate fi efectuatã pentru 
evaluarea eficienþei tratamentului. IIb B

Majoritatea pacienþilor cu FA pot beneficia de urmãrire periodicã de catre un medic specialist. IIb C

FA = fibrilaþie atrialã; ECG = electrocardiogramã; EHRA = Societatea Europeanã de Ritmologie
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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Managementul pe termen lung al FA cuprinde terapia 
antitromboticã, controlul frecvenþei cardiace, controlul rit-
mului (atunci când este necesar) ºi tratamentul bolii de 
bazã, care induce FA, precum ºi consecinþele FA asupra 
sistemului cardiovascular (Figura 3).

3. Terapia antitromboticã
FA reprezintã un factor de risc major pentru accidentul 
vascular cerebral (AVC) ºi accidentele tromboembolice. 
La pacienþii cu FA ºi AVC, riscul de mortalitate, morbidita-
te, cât ºi rata de recurenþã a AVC sunt mai mari decât la 
pacienþii cu AVC de altã cauzã. Cu toate acestea riscul de 
AVC la pacienþii cu FA nu este unul omogen, iar o parte 
importantã a managementului FA implicã atât evaluarea 
riscului de AVC, cât ºi folosirea adecvatã a tromboprofi-
laxiei.

Ghidurile actuale de practicã medicalã nu mai utilizeazã 
clasificarea riscului de AVC în “scãzut”, “moderat” sau 
“înalt”, aceasta având o valoare predictivã scãzutã, iar o 
strategie bazatã pe factorii de risc încurajeazã evaluarea 
mai detaliatã a riscului de AVC, terapia antitromboticã 
fiind recomandatã în funcþie de prezenþa sau absenþa 
acestora.

Evaluarea riscului de AVC sau de sângerare

Aproape toþi pacienþii cu FA sunt la risc pentru a face un 
AVC, însã tratamentul anticoagulant poate reduce acest 
risc. Acest ghid medical recomandã ferm orientarea prac-
ticii medicale cãtre identificarea pacienþilor cu FA care au 

cu „adevãrat un risc scãzut“ (ex. vârsta <65 ani ºi FA izo latã 
– indiferent de sex – sau scorul CHA

2
DS

2
-VASc = 0, care 

nu au nevoie de terapie antitromboticã), în locul iden ti-
ficãrii pacienþilor cu risc crescut. Scorul CHA

2
DS

2
-VASc 

(vezi Tabelul 3) are o acurateþe mai mare în identificarea 
pa cienþilor cu FA cu „risc cu adevãrat scãzut“ ºi este cel 
puþin la fel de bun – sau chiar mai bun – decât scorul 
CHADS

2
, în identificarea pacienþilor la risc de a face AVC 

sau accidente tromboembolice. 

Pacienþilor cu FA, care au 1 factor de risc pentru AVC, 
le este recomandat un tratament de prevenire al AVC efi-
cient, care constã in tratament anticoagulant oral (ACO), 
fie cu un antagonist de vitamina K (AVK) (cu menþinerea 
INR terapeutic = 2-3, pe o perioadã cât mai lungã pe 
par  cursul tratamentului – cel puþin 70% din timp), fie cu 
unul dintre anticoagulantele orale noi (ACON) (Tabelele 
3 ºi 4, Figura 4). De notat cã, eficacitatea tratamentul de 
prevenþie a AVC cu aspirinã este scãzutã, putând fi chiar 
dãunãtor, din moment ce riscul de hemoragii majore (ºi 
hemoragii intracraniene) la aspirinã nu diferã cu mult faþã 
de cel cu ACO, în mod special la vârstnici sau la pacienþii 
care iau ACON. Folosirea terapiei antiagregante plache-
tare (precum combinaþia aspirinã-clopidogrel sau mai 
puþin eficient – monoterapia cu aspirinã, pentru cei care 
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nu pot tolera combinaþia aspirinã-clopidogrel) pentru 
prevenirea AVC la pacienþii cu FA, ar trebui limitatã doar 
la cei care refuzã orice formã de tratament ACO.

Scorul HAS-BLED permite clinicienilor sã realizeze o 
evaluare cât mai exactã asupra riscului de sângerare al 
pacienþilor ºi mai important decât atât, îi ajutã sã identifice 
factorii de risc pentru sângerare care pot fi corectaþi. La 
pacienþii cu scor HAS-BLED 3, se recomandã precauþie ºi 

reevaluare periodicã, totodatã cu corectarea factorilor de 
risc pentru sângerare potenþial reversibili. Un scor HAS-
BLED crescut nu trebuie sã excludã folosirea terapiei ACO 
la aceºti pacienþi.

Necesitatea profilaxiei trombembolice trebuie sã facã par-
te din planul terapeutic, indiferent de tipul de FA (paroxis-
ticã, persistentã sau permanentã).

Tabelul 3

a) Evaluarea factorilor de risc cu ajutorul scorului CHA2DS2-VASc
(Notã: valoarea maximã a scorului este 9, vârsta putând contribui cu 0, 1 sau 2 puncte)

Factori de risc Scor

Insuficienþã cardiacã congestivã/Disfuncþie de VS 1

Hipertensiune arterialã 1

Vârstã 75 ani 2

Diabet zaharat 1

AVC/AIT/TE 2

Boalã vascularã3 1

Vârstã 65-74 ani 1

Sexul feminin 1

Scor maxim 9

b) Riscul de accident vascular cerebral ajustat dupã CHA2DS2-VASc

Scorul CHA
2
DS

2
-VASc Pacienþi (n=73538) Rata evenimentelor de AVC sau TE dupã o 

perioadã de urmãrire de 1 an (%)

0 6369 0,78

1 8203 2,01

2 12771 3,71

3 17371 5,92

4 13887 9,27

5 8942 15,26

6 4244 19,74

7 1420 21,50

8 285 22,38

9 46 23,64

VS = ventricul stâng; AIT = accident ischemic tranzitoriu; TE = trombembolism
a infarct miocardic în antecedente, boalã vascularã perifericã, arterosclerozã aorticã.
Vezi text pentru definiþii. Riscul de AVC poate fi diferit la cohortele contemporane faþã de aceste estimãri.
AVC, AIT sau embolia sistemicã ºi vârsta 75 de ani, sunt consideraþi drept factori de risc major, în timp ce ceilalþi sunt consideraþi factori de risc non-major 
cu relevanþa clinicã.
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În afara evaluãrii riscului de AVC, trebuie luat în conside-
rare ºi riscul de sângerare al pacientului, fiind recomandat 
un scor nou, uºor de utilizat, scorul HAS-BLED (Tabelul 
4). Riscul de accidente tromboembolice dupã cardiover-

sie este cunoscut a fi crescut, fiind recomandatã profilaxia 
tromboembolicã, fie cã este aplicatã convenþional sau 
ghidatã de ecografia transesofagianã (strategie ghidatã 
ETE) (Figura 5).
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Tabelul 4: Caracteristici clinice incluse în scorul de risc pentru hemoragii HAS-BLED

Litera Caracteristici clinice* Puncte

H Hipertensiune arterialã 1

A Disfuncþie renalã ºi hepaticã (1 punct fiecare) 1 sau 2

S AVC 1

B Tendinþã sau predispoziþie la sângerare 1

L INR labil (în prezenþa terapiei anticoagulante AVK) 1

E Vârstã înaintatã (>65 ani) 1

D Medicamente (aspirinã sau AINS concomitent) sau alcool (1 punct fiecare) 1 sau 2

Maxim 9 puncte

“Hipertensiunea arterialã” este definitã drept tensiune arterialã necontrolatã (ex. valoare sistolicã >160 mmHg). “Disfuncþia renalã” înseamnã dializã 
cronicã, transplant renal sau creatininã sericã 200 μmol/L. “Disfuncþia hepaticã” înseamnã boalã hepaticã cronicã (ex. cirozã) sau markeri biochimici 
de afectare hepaticã severã (ex. bilirubinã >2x limita superioarã a normalului, în asociere cu AST/ALT/ALKP >3x limita superioarã a normalului etc.). 
”Sângerare” se referã la antecedentele de sângerare sau predispoziþie la sângerare (de ex diateze hemoragice, anemie, etc.). ”INR labil” se referã la INR 
instabil/ valori crescute ale INR-ului sau perioade scurte de valori terapeutice (<60%). ”Medicamentele/consumul de alcool” concomitent se referã la me-
dicamente precum antiagregante/antiinflamatoare nesteroidiene sau abuzul de alcool etc. AST/ALT/ALP = aspartat/alanin aminotransferaza/fosfataza 
alcalinã; INR = international noralized ratio; AINS = antiinflamatoare nesteroidiene.

Cardioversia FA necesitã de obicei anticoagulare eficientã 
care sã preceadã procedura cu 3 sãptãmâni ºi sã fie 
continuatã cel puþin 4 sãptãmâni postprocedural. Dupã 

conversie, trebuie reevaluatã indicaþia de anticoagulare 
pe termen lung, pe baza factorilor de risc descriºi mai sus 
(Tabelul 3).
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Recomandãrile pentru prevenþia accidentelor tromboembolice – general

Recomandãri Clasãa Nivelb

Terapia antitromboticã este recomandatã pentru toþi pacienþii cu FA, cu excepþia acelora (bãrbaþi ºi 
femei) care au risc scãzut (vârstã <65 ani, FA izolatã) sau cu contraindicaþii. I A

Tipul de terapie antitromboticã trebuie sã fie ales în funcþie de riscul absolut de AVC/accident trombo-
embolic ºi sângerare ºi de beneficiul clinic net pentru fiecare pacient în parte. I A

Pentru pacienþii cu FA ºi valve mecanice, se recomandã tratamentul ACO cu AVK, cu menþinerea unui 
INR þintã în funcþie de tipul ºi poziþia protezei – INR cel puþin 3 pentru protezã în poziþie mitralã ºi cel 
puþin 2,5 pentru protezã în poziþie aorticã.

I B

Terapia antitromboticã la pacienþii cu flutter atrial trebuie sã fie asemãnãtoare cu cea a celor cu FA. I C

Scorul CHA
2
DS

2
-VASc este recomandat sã se utilizeze ca metodã de evaluare a riscului de AVC la 

pacienþii cu FA non-valvularã. I A

Pentru pacienþii cu scor CHA
2
DS

2
-VASc = 0 (ex. vârstã <65 ani cu FA izolatã) care au risc scãzut ºi nu au 

nici un factor de risc, nu se recomandã terapie antitromboticã. I B

La pacienþii cu scor CHA
2
DS

2
-VASc 2, terapia ACO cu:

• dozã ajustatã de AVK în funcþie de INR (þinta = 2-3); sau
• inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• inhibitor oral de factor Xa (ex. rivaroxaban, apixabanc)
 ...este recomandat, în lipsa oricãrei contraindicaþii.

I A

La pacienþii cu scor CHA
2
DS

2
-VASc = 1, terapia ACO cu:

• dozã ajustatã de AVK în funcþie de INR (þinta = 2-3); sau
• inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• inhibitor oral de factor X a (ex. rivaroxaban, apixabanc)
 ...ar trebui luatã în considerare, pe baza unei evaluãri a riscului de complicaþii hemoragice ºi de 

preferinþa pacientului.

IIa A

Femeile cu vârsta <65 de ani ºi cu FA izolatã (dar care totuºi au scorul CHA
2
DS

2
-VASc = 1, atribuit sexu-

lui feminin) au risc scãzut ºi nu vor primi nici un fel de terapie antitromboticã. IIa B

Selectarea terapiei antitrombotice se va face pe aceleaºi criterii, independent de tipul de FA (paroxisticã, 
persistentã sau permanentã). IIa B

Atunci când pacienþii refuzã terapia cu ACO (fie AVK, fie ACON), trebuie luatã în considerare folosirea 
terapiei antiagregante plachetare, constând în combinaþia dintre aspirinã 75-100 mg ºi clopidogrel 75 
mg zilnic (când este un risc scãzut de sângerare) sau – mai puþin eficient – doar aspirinã 75-325 mg/zi.

IIa B

Trebuie efectuatã o reevaluare periodicã a riscurilor, beneficiilor ºi necesitãþii terapiei antitrombotice. IIa C

ACON = anticoagulant nou; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K
FA = fibrilaþie atrialã; CHA

2
DS

2
-VASc = insuficienþã cardiacã congestivã, hipertensiune arterialã, vârsta 75 ani (dublat), diabet, AVC (dublat), boalã 

vascularã,vârsta = 65-74, sexul feminin
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã;
c Apixaban (aºteaptã aprobarea EMA ºi FDA)

Recomandãrile pentru prevenþia accidentelor tromboembolice - ACON

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu FA la care sunt recomandate ACO, atunci când nu se poate folosi doza ajustatã de AVK cu 
menþinerea INR între 2-3, din cauza dificultãþii menþinerii anticoagulãrii în limite terapeutice, ca urmare a 
efectelor adverse ale AVK sau din cauza imposibilitãþii monitorizãrii INR-ului în mod constant, este recoman-
dat unul dintre urmãtoarele ACON:

• un inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• un inhibitor oral de factor Xa (ex.: rivaroxaban, apixabanc).

I B

Acolo unde ACO sunt recomandate, unul dintre urmãtoarele ACON: 
• un inhibitor direct de trombinã (dabigatran); sau
• un inhibitor oral de factor Xa (ex.: rivaroxaban, apixabanc)
 ...ar trebui administrat, în locul dozei ajustate de AVK (INR þinta = 2-3), la majoritatea pacienþilor cu FA 

non-valvularã, pe baza beneficiului dovedit clinic.

IIa A
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La majoritatea pacienþilor la care se prescrie dabigatran, ar trebui utilizatã doza de 150 mg de douã ori/zi în 
loc de 110 mg de douã ori/zi, doza din urmã fiind recomandatã la:

• pacienþii vârstnici 80 de ani
• folosirea concomitentã a unor medicamente care interacþioneazã cu dabigatranul (ex.: verapamil)
• risc crescut de sângerare (scorul HAS-BLED 3)
• disfuncþie renalã moderatã (ClCr = 30-49 ml/min).

IIa  B

La majoritatea pacienþilor la care se prescrie rivaroxaban, ar trebui utilizatã doza de 20 mg o datã/zi în loc 
de 15 mg o datã/zi, doza din urmã fiind recomandatã la cei cu:

• risc crescut de sângerare (scorul HAS-BLED 3)
• afectare renalã moderatã (ClCr = 30-49 ml/min)).

IIa C

Evaluarea standard ºi ulterioarã a funcþiei renale (prin ClCr) este recomandatã la pacienþii la care s-a iniþiat 
tratament cu ACON, trebuind efectuatã anual sau mai frecvent la pacienþii cu afectare renalã moderatã 
prin evaluarea ClCr de 2-3 ori/an.

IIa B

ACON (dabigatran, rivaroxaban ºi apixaban) nu sunt recomandate la pacienþii cu afectare renalã severã 
(ClCr <30 ml/min). III A

FA = fibrilaþie atrialã; ClCr = clearance la creatininã; HAS-BLED = Hipertensiune arterialã, Afectarea funcþiei renale/hepatice (1 punct fiecare), Accident 
vascular cerebral, Hemoragii în antecedente sau predispoziþie spre sângerare, INR labil (în cazul tratamentului cu cumarinice), Vârstnic (ex. vârsta >65 de 
ani), medicamente (aspirinã, AINS, etc.)/consum de alcool concomitent (1 punct fiecare); INR = international normalized ratio; ACON = anticoagulant 
oral nou; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K;
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã;
c Apixaban (aºteaptã aprobarea EMA ºi FDA)

Recomandãrile pentru prevenþia accidentelor tromboembolice – sângerare ºi substituþie

Recomandãri Clasãa Nivelb

În cazul necesitãþii terapiei antitrombotice (fie cu AVK, ACON, aspirinã ºi clopidogrel sau numai 
aspirinã), se recomandã evaluarea riscului de sângerare I A

Scorul HAS-BLED ar trebui utilizat pentru evaluarea riscului de sângerare, un scor  3 indicând un 
risc înalt de sângerare ºi ar trebui ca terapia antitromboticã fie cu ACO, fie cu aspirinã, sã fie urmãritã 
cu precauþie (Nivel de evidenþã = A).

Factorii de risc corectabili pentru sângerare (ex. tensiune arterialã necontrolatã, INR labil la pacienþii 
aflaþi sub tratament cu AVK, folosirea concomitentã de medicamente [aspirinã, AINS, etc.], alcool, 
etc.) ar trebui referiþi (Nivel de evidenþã = B).

Scorul HAS-BLED ar trebui folosit pentru a identifica factorii de risc corectabili pentru sângerare, 
fãrã a fi însã un criteriu unic pentru selectarea pacienþiilor care sã urmeze tratament ACO (Nivel de 
evidenþã = B).

IIa A B

Riscul de sângerãri majore la cei cu tratament antiagregant plachetar (cu combinaþia aspirinã-
clopidogrel sau – în special la vârstnici – monoterapia cu aspirinã) ar trebui considerat ca fiind similar 
cu cel al pacienþilor aflaþi în terapie cu ACO.

IIa B

La pacienþii cu FA care nu au proteze valvulare mecanice sau care nu au risc tromboembolic crescut 
ºi care urmeazã sã efectueze manevre chirurgicale sau diagnostice sângerânde, întreruperea ACO 
(cu anticoagulare subterapeuticã pânã la 48 de ore) poate fi efectuatã fãrã substituþie cu heparinã ca 
terapie de „legãturã”.

IIa C

La pacienþii cu FA cu proteze valvulare mecanice sau cu risc tromboembolic crescut, care urmeazã 
sã efectueze manevre chirurgicale sau diagnostice sângerânde, trebuie sã se efectueze substituþia cu 
doze terapeutice de HGMM sau heparinã nefracþionatã pe perioada întreruperii temporare a ACO.

IIa C

Dupã procedurile chirurgicale, reluarea ACO se poate poate efectua cu doza de întreþinere (fãrã o 
dozã de încãrcare) în seara de dupã intervenþie (sau în dimineaþa urmãtoare), presupunând cã s-a 
efectuat hemostazã adecvatã.

IIa B

Când procedurile chirurgicale necesitã întreruperea tratamentului cu ACO, pentru o perioadã mai 
lungã de 48 de ore la pacienþii cu risc tromboembolic crescut, trebuie sa se efectueze heparinã 
nefracþionatã sau HGMM subcutanat.

IIb C

FA = fibrilaþie atrialã; HAS-BLED = Hipertensiune arterialã, Afectarea funcþiei renale/hepatice (1 punct fiecare), Accident vascular cerebral, Hemoragii în 
antecedente sau predispoziþie spre sângerare, INR labil (în cazul tratamentului cu cumarinice), Vârstnic (ex. vârsta >65 de ani), Medicamente (aspirinã, 
AINS, etc.)/consum de alcool concomitent (1 punct fiecare); INR = international normalized ratio; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; 
ACON = anticoagulant oral nou; AINS = antiinflamatorii nesteroidiene; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K.
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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Recomandãrile pentru prevenþia secundarã a accidentelor tromboembolice

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu FA care se prezintã cu AVC acut sau AIT, controlul valorilor tensionale ar trebui efectuat 
înaintea iniþierii terapiei antitrombotice ºi de asemenea, pentru a exclude hemoragia cerebralã, este 
indicatã efectuarea tomografiei computerizate sau a rezonanþei magnetice nucleare.

IIa C

În absenþa hemoragiei, ACO ar trebui reluatã dupã aproximativ douã sãptãmâni de la AVC, dar în 
prezenþa hemoragiei, nu se mai administreazã tratament anticoagulant. IIa C

Dacã accidentul vascular cerebral ischemic este de dimensiuni mari, reluarea anticoagulãrii ar trebui 
temporizatã, din cauza riscului de transformare hemoragicã a infarctului cerebral. IIa C

La pacienþii cu FA ºi AIT acut trebuie iniþiatã ACO cât mai curând posibil, în absenþa infarctului cerebral 
sau a hemoragiei. IIa C

La pacienþii cu FA care prezintã AVC ischemic sau embolie sistemicã ºi sunt pe tratament anticoagulant 
cu AVK de intensitate uzualã (INR cu valori între 2 ºi 3), se poate creºte INR þintã la maxim 3-3,5 mai 
degrabã decât adãugarea unui antiagregant plachetar.

IIb C

FA = fibrilaþie atrialã; INR = international normalized ratio; ACO = anticoagulant oral; AIT = accident ischemic tranzitoriu; AVK = antagonist de vitamina K.
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru închiderea/ ocluzia/ excizia UAS

Recomandãri Clasãa Nivelb

Închiderea AAS pe cale intervenþionalã, percutanatã, poate fi efectuatã la pacienþii cu risc crescut de AVC 
ºi cu contraindicaþii pentru tratamentul ACO pe termen îndelungat. IIb  B

Excizia pe cale chirurgicalã a AAS, poate fi efectuatã la pacienþii care urmeazã sã sufere o intervenþie 
chirurgicalã pe cord deschis. IIb C

ACO = anticoagulant oral; AVC = accident vascular cerebral; AAS = auriculul atriului stâng
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru terapia antitromboticã la pacienþii cu FA ºi SCA/PCI

Recomandãri Clasãa Nivelb

Dupã PCI electivã la pacienþii cu FA ºi boalã coronarianã stabilã sunt recomandate BMS, stenturile active 
farmacologic trebuind sã fie evitate sau sã fie folosite strict unde situaþia clinicã sau anatomicã o impune 
(ex. leziuni lungi, vase mici, diabet, etc.) sau când se aºteaptã un beneficiu major în comparaþie cu BMS.

IIa C

Dupã PCI electivã, terapia cu triplã asociere (AVK, aspirinã, clopidogrel) ar trebui administratã pe termen 
scurt, fiind urmatã pe termen lung (pânã la un an) de AVK plus clopidogrel 75 mg/zi (sau alternativ, 
aspirinã 75-100 mg/zi plus protecþie gastricã cu inhibitori de pompã de protoni - IPP, antagoniºti de 
receptori H2 sau antiacide)).

IIa C

Dupã PCI electivã, clopidogrelul ar trebui administrat împreunã cu AVK ºi aspirinã minim o lunã dupã 
implantarea unui BMS, mai multînsã pe o perioadã mai îndelungatã dupã implantarea unui stent activ 
farmacologic (cel puþin 3 luni pentru stenturile cu sirolimus ºi cel puþin 6 luni pentru cele cu paclitaxel). 
Dupã acest interval se recomandã administrarea de ACO ºi clopidogrel zilnic (sau alternativ, aspirinã 
75-100 mg/zi plus protecþie gastricã cu inhibitori de pompã de protoni - IPP, antagoniºti de receptori H2 
sau antiacide)).

IIa C

La pacienþii cu FA, dupã un SCA cu sau fãrã PCI, tripla asociere (AVK, aspirinã, clopidogrel) ar trebui 
administratã pe termen scurt (3-6 luni) sau mai mult, la pacienþii selecþionaþi, cu risc hemoragic scãzut, 
pe o perioadã mai îndelungatã, urmând ulterior tratament cu AVK plus clopidogrel 75 mg/zi (sau alter-
nativ, aspirinã 75-100 mg/zi plus protecþie gastricã cu inhibitori de pompã de protoni - IPP, antagoniºti de 
receptori H2 sau antiacide)).

IIa C

La pacienþii anticoagulaþi, cu risc foarte mare de accidente trombembolice, se preferã terapia 
neîntreruptã cu AVK ºi abord de primã intenþie pe artera radialã chiar ºi în cazul unei anticoagulãri 
terapeutice (INR cu valori între 2 ºi 3).

IIa C

Când AVK este asociatã cu clopidogrel sau aspirinã în dozã micã, trebuie reglatã cu atenþie doza de 
anticoagulant, astfel încât INR-ul sã fie menþinut între 2 ºi 2,5. IIb C
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Dupã revascularizarea chirurgicalã la pacienþii cu FA, se administreazã AVK plus un singur antiagregant 
plachetar pentru primele 12 luni, însã aceastã strategie nu a fost evaluatã în întregime ºi este asociatã cu 
un risc crescut de sângerare.

IIb C

La pacienþii cu boalã vascularã stabilã (>1 an fãrã evenimente acute), monoterapia cu AVK poate fi luatã 
în considerare ºi nu ar mai trebui prescris un antiagregant plachetar în absenþa unui eveniment cardio-
vascular suprapus.

IIb C

AVK = antagonist de vitamina K; BMS = stent metalic, inactiv farmacologic; FA = fibrilaþie atrialã
INR = international normalized ratio; IPP = inhibitor de pompã de protoni; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; SCA = sindrom coronarian acut
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru anticoagularea peri-cardioversie

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pentru pacienþii cu FA cu duratã de 48 ore sau mai mult sau când durata FA nu este cunoscutã, 
ACO (ex. AVK cu INR = 2-3 sau dabigatran) se recomandã pentru cel puþin 3 sãptãmâni înainte ºi 4 
sãptãmâni dupã cardioversie, indiferent de metodã (electricã sau farmacologicã p.o/i.v).

I B

La pacienþii cu FA ce necesitã cardioversie imediatã/de urgenþã din cauza instabilitãþii hemodinamice, 
se recomandã utilizarea heparinei (heparinã nefracþionatã bolus i.v., urmatã de perfuzie continuã sau 
HGMM în dozã ajustatã în funcþie de greutate).

I C

Dupã cardioversia imediatã/de urgenþã la pacienþii cu FA de 48 de ore sau mai mult sau când durata 
FA nu este cunoscutã, se recomandã terapia anticoagulantã oralã cel puþin 4 sãptãmâni, similar cu 
pacienþii ce urmeazã cardioversie de elecþie.

I B

La pacienþii cu FA <48 ore ºi risc crescut de AVC, se recomandã administrarea peri-cardioversie de 
heparinã nefracþionatã sau HGMM în dozã ajustatã în funcþie de greutate, urmatã de ACO cu AVK (INR 
þintã = 2-3) sau ACON pe termen lung.

I B

La pacienþii cu flutter atrial la care se efectueazã cardioversie, se recomandã terapie anticoagulantã 
asemenea celor cu fibrilaþie atrialã. I C

La pacienþii cu factori de risc pentru AVC sau risc de recurenþã a FA, terapia ACO – fie cu doze ajus-
tate de AVK (INR þintã = 2-3), fie cu ACON – ar trebui continuatã toatã viaþa, indiferent de aparenta 
menþinere a ritmului sinusal dupã cardioversie.

I B

Pentru pacienþii cu durata FA certã <48 ore ºi fãrã factori de risc tromboembolici, se poate administra 
peri-cardioversie heparinã nefracþionatã i.v. sau HGMM în dozã ajustatã în funcþie greutate, fãrã a admi-
nistra ACO dupã cardioversie.

IIb C

FA = fibrilaþie atrialã; INR = international normalized ratio; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist 
de vitamina K; AVC = accident vascular cerebral; ACON = anticoagulant oral nou.
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru cardioversia ghidatã prin ETE

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ca o alternativã la anticoagulare înaintea cardioversiei, se recomandã ETE pentru a exclude prezenþa 
unui tromb în atriul stâng sau în auriculul atriului stâng. I B

La pacienþii la care se efectueazã ETE ºi nu au tromb vizibil, se recomandã cardioversia imediatã dupã an-
ticoagulare cu heparinã nefracþionatã i.v. sau cu HGMM în dozã ajustatã în funcþie greutate. Aceasta va fi 
menþinutã pânã la ACO eficientã, terapie care va fi continuatã cel puþin 4 sãptãmâni dupã cardioversie.

I B

La pacienþii la care se efectueazã ETE ºi se vizualizeazã tromb, se recomandã terapie anticoagulantã cu 
AVK timp de cel puþin 3 sãptãmâni (INR cu valori între 2 ºi 3), urmând o reevaluare prin ETE pentru certi-
tudinea dispariþiei trombului.

I C

Dacã se evidenþiazã dispariþia trombului la repetarea ETE, ar trebui efectuatã cardioversia urmatã de 
terapie ACO timp de 4 sãptãmâni sau toatã viaþa (dacã sunt prezenþi factori de risc). IIa C

Dacã trombul persistã la reevaluarea ETE, se poate lua în considerare altã strategie (ex. controlul 
frecvenþei). IIb C

ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K; ETE = ecocardiografie transesofagianã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; 
INR = international normalized ratio
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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4. Managementul acut al frecvenþei ºi 
ritmului

Managementul acut al frecvenþei cardiace

La pacienþii stabili hemodinamic, controlul alurii ventricu-
lare poate fi efectuat prin administrarea oralã de beta-blo-
cante sau blocanþi ai canalelor de calciu non-dihidropi-
ridinici. La pacienþii aflaþi în stare severã, verapamilul sau 
me toprololul administrate i.v., pot determina o reducere 
ra pidã a conducerii la nivelul nodului atrioventricular 
(NAV). În urgenþã, þinta frecvenþei ventriculare este de 
obi cei 80-100 bpm. La anumiþi pacienþi se poate utiliza 
amio daronã în urgenþã (pacienþi cu disfuncþie sistolicã VS 
se verã).

Cardioversia farmacologicã

Cardioversia farmacologicã este consideratã a avea efi ci-
enþã maximã dacã este iniþiatã în decurs de pânã la 7 zile 
dupã instalarea aritmiei, caz în care reintrarea în ritm sinu-
sal poate fi obþinutã la aproximativ 50-70% dintre pacienþi. 
Alegerea medicamentului antiaritmic potrivit pentru car-
dioversia FA depinde de boala cardiacã subiacentã (Fi-
gura 6). Pentru cardioversie se folosesc de obicei formele 
injectabile i.v. de antiaritmice, în special pentru FA cu de-
but recent (Tabel 5).

Propafenona ºi flecainida sunt recomandate pentru cardi-
oversia FA recent instalate, la pacienþii fãrã boalã cardiacã 

structuralã sau cu o minimã afectare, fiind în acelaºi timp 
contraindicate la pacienþii cu antecedente de insuficienþã 
cardiacã, infarct miocardic, boalã coronarianã ºi în mod 
special la cei la care s-au evidenþiat ischemie miocardicã 
tranzitorie ºi hipertrofie ventricularã stângã semnificativã. 
Administrarea oralã a unei singure doze de încãrcare cu 
flecainidã sau propafenonã este de asemenea eficientã 
(strategia „pill in the pocket” – pastila la purtãtor), dupã 
ce eficacitatea ºi siguranþa tratamentului au fost evaluate 
în spital.

Ibutilida poate fi folositã la pacienþii cu boalã cardiacã 
structuralã moderatã, însã fãrã insuficienþã cardiacã, iar 
fo losirea ei este limitatã de riscul de torsadã a vârfurilor. 
Car dioversia cu amiodaronã se face cu o întârziere de 
8-24 de ore, însã este singurul medicament recomandat 
la pacienþii cu boalã cardiacã structuralã semnificativã, în 
mod special cu insuficienþã cardiacã.

Un nou medicament, vernakalant, poate fi folosit pentru 
cardioversia rapidã a FA la pacienþii cu boalã cardiacã 
structuralã moderatã, însã nu în prezenþa hipotensiunii 
<100 mmHg, a insuficienþei cardiace clasa III sau IV NYHA, 
a sindromului coronarian acut recent (<30 de zile) sau a 
stenozei aortice severe. Vernakalantul ar trebui folosit cu 
precauþie la pacienþii stabili hemodinamic, cu insuficienþã 
cardiacã clasa I sau II NYHA, ca urmare a riscului crescut 
de hipotensiune.

Tabelul 5: Medicamentele ºi dozele utilizate pentru cardioversia farmacologicã a FA recent instalate

Medicament Doza Doza de 
întreþinere

Eficacitate Efecte adverse acute

Amiodarona 5 mg/kg i.v. în o orã 50 mg/h 35-90% (efectul este 
întârziat cu 8-24 de 
ore)

Hipotensiune, bradicardie, alun-
girea intervalului QT, (însã risc 
proaritmic scãzut), flebitã

Flecainida 2 mg/kg i.v. în 10 min 
sau 200-300 mg p.o.

N/A 55-85% Hipotensiune, flutter atrial cu 
alurã ventricularã rapidã (con-
ducere ventricularã 1:1 – 2:1), 
alungirea duratei QRS

Ibutilida 1 mg i.v. în 10 min 1 mg i.v. în 10 min, 
dupã aproximativ 
10 min

31-44% Alungirea intervalului QT, torsa-
da vârfurilor, bradicardie

Propafenona 2 mg/kg i.v. în 10 min 
sau 450-600 mg p.o.

N/A 52-85% Hipotensiune, flutter atrial cu 
alurã ventricularã rapidã (con-
ducere ventricularã 1:1 – 2:1), 
alungirea duratei QRS

Vernakalant 3 mg/kg i.v. în 10 min A doua administrare 
de 2 mg/kg i.v. în 10 
min, dupã 15 min

48-62% Hipotensiune (în special în 
prezenþa insuficienþei cardiace), 
alungirea intervalului QT (însã 
fãrã risc proaritmic), bradicardie

FA = fibrilaþie atrialã; i.v. = intravenos; N/A = neaplicabil; p.o. = per os.
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Recomandãrile pentru cardioversia farmacologicã a FA

Recomandãri Clasãa Nivelb

Când se preferã cardioversia farmacologicã ºi când boala cardiacã structuralã este absentã sau 
minimã, se recomandã utilizarea flecainidei, a propafenonei, a ibutilidei sau a vernakalantului i.v. I A

La pacienþii cu FA ºi boalã cardiacã structuralã, se recomandã utilizarea amiodaronei i.v. I A

La pacienþii care prezintã FA cu debut recent ºi recurenþe simptomatice de FA mai puþin frecvente 
(una pe lunã sau mai puþin), însã fãrã boalã cardiacã structuralã semnificativã, o singurã dozã 
oralã de încãrcare de flecainidã (200-300 mg) sau propafenonã (450-600 mg) – strategia „pastilei 
la purtãtor” – ar trebui utilizatã. Acest tip de tratament s-a dovedit eficient ºi sigur în testãrile prece-
dente într-un cadru medical specializat.

IIa B

La pacienþii cu FA cu debut recent ºi boalã cardiacã structuralã moderatã, dar fãrã hipotensiune 
sau insuficienþã cardiacã manifestã, se poate utiliza ibutilida pentru cardioversia farmacologicã. 
Ionograma ºi intervalul QTc trebuie sã fie în limite normale, iar pacienþii trebuie sã fie monitorizaþi 
atent în timpul ºi la 4 ore dupã administrare, din cauza riscului proaritmic.

IIb B

La pacienþii cu FA 7 zile ºi boalã cardiacã structuralã moderatã (dar fãrã hipotensiune <100 
mmHg, insuficienþã cardiacã clasa III sau IV NYHA, SCA recent [<30 de zile] sau stenozã aorticã 
severã), se poate utiliza vernakalant i.v. Vernakalantul ar trebui utilizat cu precauþie la pacienþii cu 
insuficienþã cardiacã clasa I-II NYHA.

IIb B

Vernakalantul i.v. poate fi utilizat pentru cardioversia postoperatorie a FA 3 zile la pacienþii 
operaþi pe cord. IIb B

Digoxinul (Nivel de evidenþã A), verapamilul, sotalolul, metoprolul (Nivel de evidenþã B), ajmalina 
ºi alte medicamente beta-blocante (Nivel de evidenþã C), nu sunt eficiente pentru conversia la 
ritm sinusal a FA cu debut recent ºi nu sunt recomandate.

III A B C

FA = fibrilaþie atrialã; i.v. = intravenos; NYHA = New York Heart Association; SCA = sindrom coronarian acut
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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5. Managementul pe termen lung 

Abordarea generalã

Abordarea clinicã a pacienþilor cu FA implicã urmãtoarele 
cinci obiective:

1. Prevenþia accidentelor tromboembolice
2. Ameliorarea simptomatologiei
3. Managementul optim al bolii cardiace asociate
4. Controlul frecvenþei ventriculare
5. Controlul ritmului.

Controlul ritmului ºi al frecvenþei ventricula-
re

Controlul frecvenþei ventriculare este necesar la pacienþii 
cu FA dacã alura ventricularã nu este lentã spontan. Con-
trolul ritmului poate fi adãugat terapiei de control al frec-
venþei cardiace dacã pacientul rãmâne simptomatic în 
ciuda controlului adecvat al alurii ventriculare sau dacã 
stra te gia de control al ritmului este aleasã ca urmare a 
pre zen þei unor factori precum severitatea simptomelor, 
pacienþi tineri sau activitate intensã. FA permanentã im-
pune controlul frecvenþei ventriculare. Simptomele severe 
determinate de FA sau alterarea funcþiei VS sunt motive 
pentru restaurarea ºi menþinerea ritmului sinusal la paci-
enþi selectaþi. Abordarea FA paroxistice presupune, de re-
gulã, strategia de control al ritmului, mai ales dacã este 
simpto maticã ºi în absenþa unei boli cardiace structurale. 
De cizia de adãugare a tratamentului de control al ritmu-
lui la managementul FA necesitã abordare individualã ºi 
deci rãmâne o discuþie deschisã (Figura 7).

Cardioversia electricã directã

CE este o metodã eficace pentru conversia FA la ritm si-
nusal. Folosirea defibrilatoarelor externe bifazice cu plasa-
re antero-posterioarã a electrozilor s-a dovedit superioarã 

faþã de defibrilarea cu plasare antero-lateralã. Riscurile 
ºi complicaþiile CE sunt evenimentele tromboembolice, 
aritmiile ºi riscurile asociate anesteziei generale. Terapia 
anterioarã cu medicamente antiaritmice creºte posibilita-
tea convertirii la ritm sinusal. 

Recomandãrile pentru cardioversia electricã directã a FA

Recomandãri Clasãa Nivelb

CE imediatã este recomandatã la pacienþii cu FA ºi alurã ventricularã rapidã care nu rãspund la terapia 
farmacologicã ºi prezintã semne de ischemie miocardicã, hipotensiune arterialã simptomaticã, anginã 
pectoralã sau insuficienþã cardiacã.

I C

CE imediatã este recomandatã pacienþilor cu FA condusã cu preexcitaþie, determinând alurã ventricularã 
rapidã sau instabilitate hemodinamicã. I B

CE electivã poate fi luatã în considerare pentru iniþierea unei strategii de control al ritmului pe termen 
lung la pacienþii cu FA. IIa B

Terapia pre-conversie cu amiodaronã, flecainidã, propafenonã, ibutilidã sau sotalol ar trebui efectuatã 
pentru creºterea ratei de succes a cardioversiei electrice ºi pentru a preveni recurenþa FA. IIa B

CE repetatã poate fi utilizatã la pacienþii intens simptomatici refractari la altã terapie. IIb C

Pre-terapia cu beta blocante, diltiazem sau verapamil poate fi consideratã pentru controlul frecvenþei 
ventriculare, deºi eficienþa acestor agenþi farmacologici în creºterea ratei de succes a CE sau în prevenirea 
recurenþelor timpurii este incertã.

IIb C

CE este contraindicatã la pacienþii cu intoxicaþie digitalicã. III C

CE = cardioversie electricã; FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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6. Controlul frecvenþei cardiace
Pacienþii cu FA permanentã, dar fãrã simptome severe din 
cauza alurii ventriculare înalte, pot fi trataþi prin controlul 
moderat al frecvenþei (alura ventricularã de repaus <110 
bpm). Controlul strict al frecvenþei cardiace (AV de reapus 
<80 bpm ºi creºterea controlatã a frecvenþei ventricula-

re la efort moderat) este necesar doar la pacienþii care 
rãmân simptomatici (Figura 8).

O gamã largã de agenþi farmacologici pot fi utilizaþi pen-
tru controlul frecvenþei, dar aceºtia trebuie aleºi cu atenþie 
în funcþie de boala cardiovascularã de fond (Figura 9). 
Dozele indicate sunt cuprinse în Tabelul 6.

Recomandãrile pentru controlul ritmului ºi al frecvenþei ventriculare

Recomandãri Clasãa Nivelb

Controlul frecvenþei ventriculare ar trebui sã fie primul obiectiv la pacienþii vârstnici cu FA ºi paucisimpto-
matici (scor EHRA 1). I A

Controlul frecvenþei ventriculare ar trebui continuat în paralel cu strategia de control al ritmului, pentru a 
asigura un control optim al frecvenþei ventriculare în cazul recurenþelor FA. I A

Controlul ritmului este indicat la pacienþii cu FA simptomaticã (scor EHRA 2) în ciuda unui control 
adecvat al frecvenþei ventriculare. I B

La pacienþii cu FA ºi fenomene de insuficienþã cardiacã secundare FA ar trebui controlat ritmul pentru 
ameliorarea simptomatologiei. IIa B

Controlul ritmului ar trebui indicat pacienþilor cu FA secundarã unui substrat sau patologii declanºatoare 
corectabile (ex. ischemie, hipertiroidie). IIa C

Controlul ritmului ar trebui indicat de primã intenþie la pacienþii tineri, simptomatici, la care terapia prin 
ablaþie nu a fost exclusã. IIa C

EHRA = European Heart Rhythm Association; FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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Tabelul 6: Medicamentele pentru controlul frecvenþei ventriculare

Administrare intravenoasã Doza oralã uzualã pentru întreþinere

Beta blocante

Metoprolol CR/XL 2,5-5 mg bolus la intervale de 2 min; 
pânã la 3 doze

100-200 mg o datã/zi (EP)

Bisoprolol N/A 2,5-10 mg o datã/zi

Atenolol N/A 25-100 mg o datã/zi

Esmolol 50-200 μg/kg/min N/A

Propranolol 0,15 mg/kg, cu repetare la 1 min 10-40 mg de trei ori/zi

Carvedilol N/A 3,125-25 mg de douã ori/zi

Blocante ale canalelor de calciu non-dihidropiridinice

Verapamil 0,0375-0,15 mg/kg, cu repetare la 2 min 40 mg de douã ori/zi pânã la 360 mg o datã/zi (EP)

Diltiazem N/A 60 mg de trei ori/zi pânã la 360 mg o datã/zi (EP)

Glicozide digitalice

Digoxin 0,5-1 mg 0,125-0,25 mg o datã/zi

Digitoxin 0,4-0,6 mg 0,05-0,1 mg o datã/zi

Altele

Amiodaronã 5 mg/kg în 1 orã, apoi 50 mg/orã dozã 
de întreþinere

100-200 mg o datã/zi

EP = formule cu eliberare prelungitã; N/A = neaplicabil

Recomandãrile pentru controlul acut al frecvenþei cardiace

Recomandãri Clasãa Nivelb

În urgenþã ºi în absenþa preexcitaþiei se recomandã administrarea i.v. a beta-blocantelor sau blocantelor 
canalelor de calciu non-dihidropiridinice pentru scãderea frecvenþei ventriculare, având prudenþã la 
pacienþii cu hipotensiune sau insuficienþã cardiacã.

I A

În urgenþã se recomandã administrarea i.v. de amiodaronã sau digitalã la pacienþii cu FA ºi insuficienþã 
cardiacã sau în prezenþa hipotensiunii, pentru controlul frecvenþei cardiace. I B

În prezenþa preexcitaþiei, se preferã flecainida, propafenona sau amiodarona. I C

În prezenþa FA cu pre-excitaþie sunt contraindicate beta-blocantele, blocantele canalelor de calciu non-di-
hidropiridinice, digoxinul ºi adenozina. III C

FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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Recomandãrile pentru controlul pe termen lung al frecvenþei cardiace

Recomandãri Clasãa Nivelb

Controlul frecvenþei cardiace cu agenþi farmacologici (beta-blocante, blocante ale canalelor de calciu 
non-dihidropiridinice, digitalã sau o combinaþie între acestea) este recomandat pentru pacienþii cu FA 
paroxisticã, persistentã sau permanentã. Alegerea terapiei trebuie individualizatã, iar dozele ajustate, pen-
tru a evita bradicardia.

I B

În cazul pacienþilor cu FA simptomaticã la efort, evaluarea controlului frecvenþei cardiace se face în timpul 
efortului, iar terapia ar trebui ajustatã pentru a obþine un rãspuns cronotrop fiziologic ºi pentru a evita 
bradicardia.

I C

La pacienþii cu FA cu preexcitaþie sau cu istoric de FA cu preexcitaþie, medicamentele de elecþie pentru 
controlul frecvenþei cardiace sunt flecainida, propafenona sau amiodarona. I C

Este rezonabilã iniþierea tratamentului în vederea obþinerii unui control moderat al frecvenþei cardiace în 
repaus <110 bpm. IIa B

Este indicat controlul strict al frecvenþei cardiace (<80 bpm în repaus ºi <110 bpm la efort) când simptome-
le persistã sau dacã se instaleazã tahicardiomiopatia în ciuda controlului moderat al frecvenþei cardiace. 
Dupã ce se obþine controlul strict al frecvenþei, se recomandã monitorizarea Holter pe 24 de ore pentru 
confirmare. 

IIa B

Digoxinul se recomandã pacienþilor cu insuficienþã cardiacã ºi disfuncþie VS, precum ºi pacienþilor seden-
tari (inactivi). IIa C

Controlul frecvenþei cardiace poate fi obþinut prin administrarea oralã de amiodaronã când alte mãsuri 
eºueazã sau sunt contraindicate. IIb C

Digoxinul nu se utilizeazã ca terapie unicã pentru controlul alurii ventriculare la pacienþii cu FA paroxisticã. III B

bpm = bãtãi pe minut; FA = fibrilaþie atrialã; VS = ventricul stâng
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Ablaþia nodului atrio-ventricular

Ablaþia nodului atrio-ventricular (NAV) asigurã un control 
foarte eficient al frecvenþei ventriculare la pacienþii cu FA. 
Ablaþia nodului AV este o procedurã paleativã ireversibilã, 

fiind recomandatã exclusiv pacienþilor la care controlul 
ritmului nu este indicat ºi controlul farmacologic al alurii 
ventriculare, inclusiv prin combinaþii de medicamente an-
tiaritmice, a eºuat. Prin urmare, ablaþia nodului AV este o 
procedurã valoroasã, dar rar indicatã. 

Recomandãrile pentru ablaþia nodului AV la pacienþii cu FA

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ablaþia nodului AV ar trebui efectuatã atunci când frecvenþa cardiacã nu poate fi controlatã farmacologic 
ºi FA nu poate fi prevenitã prin medicaþia antiaritmicã sau se asociazã cu efecte adverse importante, iar 
ablaþia prin cateter sau ablaþia chirurgicalã a FA nu este indicatã, a eºuat sau este respinsã.

IIa B

Ablaþia nodului AV ar trebui efectuatã la pacienþii cu FA permanentã ºi cu indicaþie de TRC (clasã 
funcþionalã NYHA III sau NYHA IV în ambulator, în ciuda terapiei medicale optime, FEVS 35%) ºi durata 
QRS 130 ms.

IIa B

Ablaþia nodului AV ar trebui indicatã pacienþilor care nu rãspund la TRC ºi la care FA împiedicã stimularea 
biventricularã eficientã, iar amiodarona este ineficientã sau contraindicatã. IIa C

La pacienþii cu orice tip de FA, cu funcþie VS sever deprimatã (FEVS 35%) ºi simptome severe de 
insuficienþã cardiacã (clasa III sau IV NYHA) ar trebui consideratã stimularea biventricularã dupã ablaþia 
nodului AV.

IIa C

Ablaþia nodului AV pentru controlul frecvenþei cardiace poate fi efectuatã dacã se suspecteazã o tahicar-
diomiopatie, iar frecvenþa ventricularã nu poate fi controlatã prin agenþi farmacologici, iar ablaþia FA este 
contraindicatã, a eºuat sau este respinsã.

IIb C
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Ablaþia nodului AV cu implantare ulterioarã de TRC poate fi luatã în considerare la pacienþii cu FA 
permanentã, FEVS 35% ºi simptome de clasã I-II NYHA cu terapie medicalã optimã, când terapia 
farmacologicã de control al frecvenþei este insuficientã sau determinã efecte adverse.

IIb C

Ablaþia prin cateter a nodului AV nu trebuie efectuatã fãrã a încerca în prealabil terapia farmacologicã sau 
ablaþia prin cateter a FA, pentru a obþine controlul frecvenþei cardiace. III C

AV = atrioventricular; FA = fibrilaþie atrialã; FEVS = fracþia de ejecþie a VS; NYHA = New York Heart Association; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; 
VS = ventricul stâng
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandãrile pentru cardiostimulare dupã ablaþia nodului AV

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu orice tip de FA ºi funcþie VS moderat alteratã (FEVS 45%), simptome uºoare de insuficienþã 
cardiacã (clasa II NYHA), implantarea unui dispozitiv de TRC cu funcþie de pacemaker poate fi luatã în 
considerare dupã ablaþia nodului AV.

IIb C

La pacienþii cu FA paroxisticã ºi funcþie VS normalã, implantarea unui pacemaker dublucameral (DDD) cu 
funcþie de ”comutator” poate fi luatã în considerare dupã ablaþia nodului AV. IIb C

La pacienþii cu FA persistentã sau permanentã ºi funcþie VS normalã, implantarea unui pacemaker unica-
meral (VVIR) poate fi luatã în considerare dupã ablaþia nodului AV. IIb C

AV = atrioventricular; FA = fibrilaþie atrialã; FEVS = fracþia de ejecþie a VS; NYHA = New York Heart Association; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; 
VS = ventricul stâng
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

7. Controlul ritmului - medicamente 
antiaritmice
Principii pentru menþinerea ritmului sinusal prin terapie 
farmacologicã la pacienþii cu FA:

1. Obiectivul terapiei este de a ameliora simptomato-
logia legatã de FA

2. Eficacitatea medicamentelor antiaritmice în menþi-
ne rea ritmului sinusal este modestã

3. Tratamentul antiaritmic farmacologic cu eficaci-
tate clinicã mai degrabã reduce, decât eliminã re-
cu renþa FA

4. Dacã un medicament antiaritmic eºueazã, un rãs-
puns clinic acceptabil poate fi obþinut cu un alt 
agent

5. Efectele proaritmice sau extracardiace ale medica-
þiei antiaritmice sunt frecvente

6. Siguranþa primeazã asupra eficacitãþii în alegerea 
unui agent antiaritmic.

Fiecare medicament ºi efectele sale adverse sunt detaliate 
în Tabelul 7.
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Tabelul 7: Doze sugerate ºi principalele                  

Medicament Dozã Eficacitatea la 1 an Pricipalele contraindicaþii

Disopiramidã 100-250 mg de 3 ori/zi 54% Contraindicatã în insuficienþa cardiacã sistolicã, în 
fãrã peacemaker.

Prudenþã dacã se utilizeazã concomitent alte

Flecainidã
Flecainidã XL

100-200 mg de 2 ori/zi
200 mg o datã/zi

Pânã la 77% Contraindicatã la un clearance al creatininei 
cardiacã. Prudenþã în prezenþa tulburãrilor de

Propafenonã
Propafenonã SR

150-300 mg de 3 ori/zi
225-425 mg de 2 ori/zi

40-75% Contraindicatã în boala cardiacã ischemicã ºi
Prudenþã în prezenþa tulburãrilor de conducere ºi

d, l sotalol 40-160 mg de 2 ori/zi 30-50%; în studiile anteri-
oare pânã la 70%

Contraindicat în prezenþa HVS semnificative, 
disfuncþiei renale semnificative

Amiodaronã 600 mg o datã/zi, timp 
de 4 sãptãmâni, apoi 
400 mg o datã/ zi 4 
sãptãmâni, apoi 200 mg 
o datã/zi

52-70% Precauþie când se utilizeazã concomitent cu 
prezenþa insuficienþei cardiace. Dozele de

trebuie reduse.
Creatinina, enzimele hepatice, hormonii tiroidieni

Dronedaronã 400 mg de 2 ori/zi 33-40% Contraindicatã în insuficienþa cardiacã clasa 
 concomitentã cu medicaþie care alungeºte

la un clearance al creatininei <30 mg/ml. Nu este 
decât dacã nu existã altã alternativã. Precauþie la 

digoxin/digitoxin trebuie reduse. 
Creºteri de 0,1-0,2 mg/dl ale creatininei

AV = atrioventricular; bpm = bãtãi pe minut; FA = fibrilaþie atrialã; FEVS = fracþia de ejecþie a VS; NYHA = New York Heart Association; CYP = citocrom P;                     

Alegerea medicamentelor antiaritmice

Algoritmul de alegere al medicamentelor antiaritmice 
este prezentat în Figura 10. La pacienþii cu boalã cardiacã 
structuralã minimã sau absentã, medicamentele sunt ale-
se în primul rând în funcþie de profilul de siguranþã. La 

pacienþii cu boalã cardiacã structuralã, alegerea antiaritmi-
cului este determinatã de patologia cardiacã subiacentã. 
Trebuie sã se þinã cont de faptul cã dronedarona nu 
este indicatã pacienþilor cu insuficienþã cardiacã ºi/sau 
disfuncþie de VS.
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                   dezavantaje ale antiaritmicelor uzuale

ºi precauþii Monitorizare ECG Încetinirea condu-
cerii prin nodul AV

boala de nod sinusal, BAV grad II ºi BAV grad III

medicamente care alungesc intervalul QT

Intervalul QT Nu

<50 mg/ml, în boala cardiacã ischemicã, insuficienþa
conducere ºi în disfuncþia renalã

Creºterea duratei QRS >25% faþã 
de momentul iniþierii terapiei

Nu

în insuficienþa cardiacã.
a disfuncþiei renale

Creºterea duratei QRS >25% faþã 
de momentul iniþierii terapiei

Uºoarã

insuficienþei cardiace sistolice, QT alungit, hipopotasemiei, Interval QT alungit >500 ms Similarã dozelor mari 
de beta-blocante

medicaþie ce determinã alungirea QT ºi în
digoxin/digitoxin sau de antagoniºti de vitaminã K

ar trebui monitorizate.

Interval QT alungit >500 ms 10-12 bpm în FA

III-IV NYHA sau insuficienþa cardiacã instabilã, în administrarea
intervalul QT sau inhibitori potenþi ai CYP 3A4,
indicatã în alte forme de insuficienþã cardiacã
utilizarea în boala cardiacã ischemicã. Dozele de
Monitorizarea periodicã a funcþiei hepatice.
serice sunt obiºnuite ºi nu semnificã alterarea funcþiei renale.

Interval QT alungit >500 ms 10-12 bpm în FA

                     VS = ventricul stâng

Recomandãri în alegerea unui medicament antiaritmic pentru controlul FA

Recomandãri Clasãa Nivelb

Urmãtoarele medicamente antiaritmice sunt indicate pentru controlul ritmului la pacienþii cu FA, în funcþie de boala cardiacã de 
fond:

• Amiodarona I A

• Dronedarona I A

• Flecainida I A

• Propafenona I A

• d, l sotalol I A

Amiodarona este mai eficientã în menþinerea ritmului sinusal decât sotalolul, propafenona, flecainida 
(prin analogie) sau dronedarona (Nivel de evidenþã A), dar din cauza toxicitãþii ar trebui folositã doar 
atunci când alþi agenþi au eºuat sau sunt contraindicaþi (Nivel de evidenþã C).

I A C

Dronedarona este recomandatã la pacienþii cu FA recurentã, ca agent antiaritmic moderat eficient în 
menþinerea ritmului sinusal. I A

La pacienþii fãrã boalã cardiacã structuralã semnificativã, terapia antiaritmicã iniþialã ar trebui sã se efectu-
eze cu dronedaronã, flecainidã, propafenonã sau sotalol. I A

La pacienþii cu insuficienþã cardiacã, amiodarona ar trebui sã fie medicamentul de elecþie. I B

Beta-blocantele sunt recomandate pentru prevenþia FA mediatã adrenergic. I C

Dacã un medicament antiaritmic se dovedeºte ineficient în reducerea recurenþei FA la un nivel clinic 
acceptabil, ar trebui consideratã utilizarea altui antiaritmic. IIa C

Dronedarona ar trebui administratã la pacienþii cu FA non-permanentã ºi factori de risc cardiovascular 
pentru reducerea ratei spitalizãrilor de cauzã cardiovascularã. IIa B

Beta blocantele ar trebui utilizate pentru controlul ritmului (ºi al frecvenþei cardiace) la pacienþii aflaþi la 
primul episod de FA. IIa C
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Dupã cardioversie, terapia anitaritmicã pe termen scurt (4 sãptãmâni) ar trebui administratã la pacienþii 
selectaþi (ex. cei cu risc crescut de a prezenta complicaþii asociate terapiei). IIb B

Dronedarona nu este recomandatã pentru tratamentul FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa III-IV 
NYHA sau la cei cu insuficienþã cardiacã clasa II NYHA instabilã (decompensatã în ultima lunã). III B

Dronedarona nu este recomandatã la pacienþii cu FA permanentã. III B

Farmacoterapia antiaritmicã nu este recomandatã pentru menþinerea ritmului sinusal la pacienþii cu 
boalã de nod sinusal avansatã sau cu disfuncþie de nod AV, cu excepþia cazului în care beneficiazã de 
implantarea unui pacemaker permanent.

III C

FA = fibrilaþie atrialã; NYHA = New York Heart Association 
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

8. Controlul ritmului – ablaþia la nivelul 
atriului stâng
Strategiile de ablaþie cu cateter, care vizeazã substratul pri-
mar ºi/sau elementele declanºatoare pentru FA, au fost 
stabilite în ultimii ani. Identificarea pacienþilor care pot obþi-
ne un beneficiu maxim cu riscuri minime este esenþialã 
pentru a recomanda acest tip de terapie. Pacienþii asim-
pto ma tici nu trebuie luaþi în considerare pentru ablaþie la 
acest moment (Figura 11).

În orice caz, un numãr din ce în ce mai mare de studii 
su gereazã cã ablaþia cu cateter este cel puþin la fel de efi-
cientã ºi probabil chiar mai bunã decât medicamentele 
antiaritmice; aceastã abordare este folositã din ce în ce 
mai mult ca strategie de primã linie în centrele cu expe-
rienþã în managementul de control al ritmului la pacienþii 
cu FA paroxisticã.
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Recomandãrile pentru ablaþia la nivelul atriului stâng

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ablaþia cu cateter a FA paroxistice simptomatice este recomandatã la pacienþii care prezintã recurenþe 
simptomatice ale FA deºi aflaþi sub tratament antiaritmic (amiodaronã, dronedaronã, flecainidã, 
propafenonã, sotalol) ºi care preferã terapie de control al ritmului, când poate fi efectuatã de cãtre un 
electrofiziolog bine instruit, într-un centru cu experienþã.

I A

Ablaþia de flutter atrial tipic este recomandatã ca parte din procedura de ablaþie pentru FA, dacã acesta 
survine anterior sau în timpul ablaþiei pentru FA. I B

Ablaþia cu cateter a FA trebuie sã vizeze izolarea venelor pulmonare. IIa A

Ablaþia cu cateter a FA ar trebui consideratã ca terapie de primã linie la pacienþii cu FA paroxisticã 
simptomaticã, ca o alternativã la terapia antiaritmicã medicamentoasã, luând în considerare alegerea 
pacientului, beneficiile ºi riscurile.

IIa B

Ablaþia pentru FA simptomaticã persistentã ar trebui efectuatã la pacienþii care nu rãspund la terapia 
medicamentoasã. IIa B

Când FA reapare în decurs de 6 sãptãmâni de la ablaþia prin cateter, se preferã terapia de control al ritmu-
lui de tipul „priveºte ºi aºteaptã”. IIa B

Când ablaþia cu cateter a FA este stabilitã, se recomandã continuarea anticoagulãrii orale cu AVK în timpul 
procedurii, cu menþinerea unui INR de 2,0. IIa B

Post-ablaþie se recomandã administrarea de HGMM sau heparinã nefracþionatã ca „punte terapeuticã” 
pânã la reluarea tratamentului cu ACO care trebuie continuat minimum trei luni. IIa C

Continuarea terapiei ACO dupã 3 luni post-ablaþie se va efectua în acord cu ghidurile standard. IIa B

Ablaþia cu cateter a FA poate fi o opþiune la pacienþii simptomatici cu FA persistentã de lungã duratã, 
refractarã la medicamente antiaritmice. IIb C

Ablaþia cu cateter a FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã poate fi o opþiune dacã simptomatologia nu se 
remite sub medicaþie antiaritmicã, inclusiv amiodaronã. IIb B

ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K; FA = fibrilaþie atrialã; INR = international normalized ratio
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

9. Controlul ritmului – ablaþia 
chirurgicalã
Restaurarea ritmului sinusal amelioreazã evoluþia dupã 
chi rugia cardiacã. Ablaþia chirugicalã constã in forma-

rea unor leziuni în peretele atrial dupã un anumit mo-
del, care prin cicatrizare vor bloca propagarea circuitelor 
de reintrare, cu conservarea conducerii normale. Poate 
fi rea lizatã prin tehnici de tãiere ºi coasere sau cu surse 
alter native de energie.

Recomandãri pentru ablaþia chirurgicalã a FA

Recomandãri Clasãa Nivelb

Ablaþia chirurgicalã a FA este indicatã pacienþilor cu FA simptomaticã ºi supuºi intervenþiilor chirugicale 
cardiace. IIa A

Ablaþia chirugicala a FA poate fi efectuatã pacienþilor cu FA asimptomaticã supuºi interventiilor chirurgi-
cale cardiace, cât timp riscurile procedurale sunt minime. IIb C

Ablaþia chirurgicalã minim invazivã a FA, farã intervenþie chirurgicalã cardiacã concomitentã, poate fi 
efectuatã la pacienþii cu FA simptomaticã dupã eºecul ablaþiei prin cateter. IIb C

FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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10. Terapia de substrat
Terapia de substrat, utilizatã pentru a preveni ºi întârzia 
remo delarea miocardicã asociatã cu hipertensiunea arte-
rialã, insuficienþa cardiacã sau inflamaþia (ex: dupã o inter-
venþie chirurgicalã cardiacã) poate preveni apariþia FA 
(prevenþie primarã) sau, o datã instalatã, poate scãdea 
rata de recurenþã sau progresia spre FA permanentã (pre-
venþie secundarã). Tratamentul cu inhibitori ai enzimei de 
conversie a angiotensinei (IECA), blocanti ai receptorilor 
de angiotensinã (BRA), antialdosteronice, statine ºi acizi 
graºi omega-3 polinesaturaþi (PUFA) fac parte din arsena-
lul terapiei de substrat a FA. 

În ciuda dovezilor asupra potenþialului antiaritmic al aces-
tor medicamente obþinute în urma studiilor pe animale, 
da tele clinice rãmân controversate. Cele mai concluden te 
dovezi s-au obþinut în legaturã cu eficienþa IECA ºi BRA 
pentru prevenþia primarã a FA la cei cu IC ºi cu utiliza-
rea statinelor la pacienþii cu FA postoperatorie. Este po-
sibil însã, ca IECA, BRA sau statinele sã nu fie suficient de 
eficiente pentru prevenþia secundarã a recurenþei FA la 
pacienþii farã sau cu o uºoarã afectare cardiacã struc tu-
ralã. În prezent nu existã dovezi solide pentru utilizarea 
PUFA în prevenþia primarã sau secundarã a FA.

Recomandãri pentru prevenþia primarã a FA prin terapie de substrat

Recomandãri Clasãa Nivelb

IECA ºi BRA ar trebui folosiþi pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii cu IC-FES. IIa A

IECA ºi BRA ar trebui folosiþi pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii hipertensivi, în special la cei cu 
hipertrofie ventricularã stângã. IIa B

Statinele ar trebui utilizate pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii post by-pass aorto-coronarian izolat 
sau asociat cu intervenþii valvulare. IIa B

Statinele pot fi utilizate pentru prevenþia FA cu debut recent la pacienþii cu boalã cardiacã subiacentã, 
îndeosebi cu insuficienþã cardiacã. IIb B

Terapiile cu IECA, BRA ºi statine nu sunt recomandate pentru prevenþia primarã a FA la pacienþii fãrã 
boalã cardiovascularã. III C

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; FA = fibrilaþie atrialã; BRA = blocanþi ai receptorilor de angiotensinã; IC-FES = insuficienþã car-
dia cã cu fracþie de ejecþie scãzutã.
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandari pentru prevenþia secundarã a FA prin terapie de substrat

Recomandãri Clasãa Nivelb

Tratamentul cu IECA ºi BRA poate fi luat în considerare la pacienþii cu FA recurentã. IIb B

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; FA = fibrilaþie atrialã; BRA = blocanþi de receptori de angiotensinã.
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

11. Insuficienþa cardiacã
Abordarea FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã este 
similarã cu mãsurile generale, dar utilizarea anumitor dro-
guri este restricþionatã, îndeosebi datoritã efectelor secun-
dare inotrop negative. Controlul frecvenþei ventriculare 
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã se face, de preferat, 

cu beta-blocante, dar adãugarea digoxonului la schema 
de tratament poate fi necesarã uneori. Singurul antiarit-
mic utilizat pentru controlul ritmului pe termen lung, la 
pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa III-IV NYHA, este 
amiodarona. Dronedarona nu ar trebui administratã la 
pacienþii cu insuficienþã cardiacã moderatã sau severã 
ºi ar trebui evitatã la pacienþii cu insuficienþã cardiacã 
uºoarã, în cazul în care nu existã alte alternative adecvate.
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Recomandãri pentru controlul frecvenþei ventriculare a FA în insuficienþa cardiacã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Beta-blocantele sunt recomandate ca terapie de primã linie pentru controlul frecvenþei ventriculare la 
pacientii cu IC-FES. I A

Atunci când monoterapia nu asigurã un control adecvat, ar trebui adãugat digoxinul. I B

La pacienþi instabili hemodinamic, cu insuficienþã cardiacã acutã ºi IC-FES, se recomandã ca tratament de 
primã intenþie amiodarona. I B

Dacã se exclude prezenþa unei cãii accesorii, digoxinul este recomandat ca alternativã la amiodaronã 
pentru controlul frecvenþei în cazul pacienþilor cu FA ºi IC-FES acutã. I C

Ablaþia nodului AV poate fi luatã în considerare pentru controlul frecvenþei cardiace atunci când alte 
mãsuri se dovedesc ineficiente sau sunt contraindicate la pacienþii cu FA permanentã care au indicaþie 
pentru TRC (clasa III-IV NYHA, FEVS 35%, QRS 130ms).

IIa C

La pacienþii cu IC-FEC se poate administra un blocant al canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic. IIB C

Un beta-blocant poate constitui o alternativã la blocantul canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic în 
cazul pacienþilor cu IC-FEC. IIb C

Blocanþii canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic nu sunt indicaþi pentru controlul frecvenþei cardia-
ce la pacienþii cu IC-FES. III C

FA = fibrilaþie atrialã; CA = cale accesorie; AV = atrioventricular; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; IC-FEC = insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie 
conservatã; IC-FES = insufucienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie scãzutã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA = New York Heart Association
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

Recomandãri pentru controlul ritmului în FA la pacienþii cu insuficienþã cardiacã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Atunci când frecvenþa ventricularã înaltã nu rãspunde la terapia farmacologicã la pacienþii cu FA ºi se 
asociazã cu ischemie miocardicã, hipotensiune simptomaticã sau simptome de congestie pulmonarã, se 
recomandã CE.

I C

La pacienþii cu FA ºi insuficienþã cardiacã severã (clasa III-IV NYHA) sau cu insuficienþã cardiacã instabilã 
recent (în ultimele 4 saptãmâni) ºi/sau funcþie alteratã a VS (FE 35%), utilizarea terapiei antiaritmice pentru 
menþinerea ritmului sinusal ar trebui sã se limiteze la amiodaronã.

I C

Administrarea amiodaronei este o opþiune terapeuticã rezonabilã pentru cardioversia farmacologicã a FA 
sau pentru facilitarea cardioversiei electrice a FA. IIa B

La pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi FA persistentã simptomaticã, în ciuda controlului adecvat al frecvenþei 
ventriculare, se pot lua în considerare cardioversia electricã ºi controlul ritmului. IIb B

Ablaþia prin cateter (izolarea venelor pulmonare) poate fi luatã în considerare la pacienþii cu insuficienþã 
cardiacã ºi FA simptomaticã refractarã. IIb B

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã; VS = ventricul stâng; NYHA = New York Heart Association
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã.

12. Sportivii de performanþã
Activitatea de anduranþã se asociazã cu o prevalenþã mai 
mare a FA. Controlul adecvat al frecvenþei ventriculare la 
sportivi este mai dificil (beta-blocantele pot sã nu fie tolera-

te sau pot fi interzise), dar este esenþial pentru participarea 
în siguranþã la diferite sporturi. Flutter-ul atrial (spontan 
sau indus de antiaritmicele din clasa I) poate determina 
com promitere hemodinamicã ce necesitã prevenþie.
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Recomandãri pentru tratamentul FA la sportivii de performanþã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Dacã se adoptã strategia ”pastilei la purtãtor” cu blocante de canale de sodiu, activitatea sportivã ar trebui 
întreruptã atâta timp cât aritmia persistã ºi pânã când a trecut o datã sau dublul timpului de înjumãtãþire al 
drogului ales.

IIa C

Ablaþia istmului ar trebui efectuatã la sportivii de performanþã sau amatori la care s-a documentat flutter 
atrial, mai ales dacã se intenþioneazã folosirea terapiei cu flecainidã sau propafenonã. IIa C

În cazuri selecþionate ar trebui tentatã ablaþia FA pentru prevenirea recurenþelor la sportivi. IIa C

Când se depisteazã o cauzã declanºatoare a FA la sportivi (de ex. hipertiroidismul), participarea la eveni-
mente sportive de performanþã sau divertisment, trebuie temporizatã pânã la corecþia cauzei de bazã. III C

Activitatea sportivã nu trebuie permisã atunci când sunt prezente simptome generate de alterarea 
hemodinamicã (ameþealã). III C

FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã.

13. Bolile cardiace valvulare
FA însoþeºte frecvent valvulopatiile ºi apariþia FA este un 
argument în favoarea intervenþiei chirurgicale precoce. 
Abordarea terapeuticã urmãreºte recomandãrile genera-

le, deºi strategia de control a frecvenþei ventriculare este 
adoptatã de obicei din cauza posibilitãþii reduse de men-
þinere a ritmului sinusal. Principalele probleme sunt ri di-
cate de riscul crescut de accidente tromboembolice ºi se 
recomandã, în general, anticoagulare.

Recomandãri pentru abordarea FA ala pacienþii cu boli cardiace valvulare

Recomandãri Clasãa Nivelb

ACO cu AVK (INR 2-3) este indicatã pacienþilor cu stenozã mitralã ºi FA (paroxisticã, persistentã sau 
permanentã). I C

ACO cu AVK (INR 2-3) se recomandã pacienþilor cu FA ºi regurgitare mitralã clinic semnificativã. I C

Valvulotomia mitralã percutanatã cu balon ar trebui luatã în considerare la pacienþii asimptomatici cu 
stenozã mitralã moderatã sau severã cu o anatomie valvularã adecvatã, cu debut recent al FA, în absenþa 
trombilor în AS.

IIa C

Chirurgia precoce a valvei mitrale ar trebui luatã în considerare în regurgitarea mitralã severã cu funcþie VS 
conservatã ºi debut recent al FA, chiar ºi la pacienþii asimptomatici, mai ales când repararea valvularã este 
procedural posibilã.

IIa C

FA = fibrilaþie atrialã; INR = International Normalised Ratio; AS = atriu stâng; VS = ventricul stâng; ACO = anticoagulant oral; AVK = antagonist de vitamina K
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

14. Sindroamele coronariene acute
FA survine la 2-21% dintre pacienþii cu SCA, deºi incidenþa 
este în scãdere ca urmare a utilizãrii frecvente a PCI ºi a 
mãsurilor de prevenþie secundarã. FA este mai frec-
vent întâlnitã la pacienþii vârstnici ºi la cei cu insuficienþã 
cardiacã ºi se asociazã cu mortalitate crescutã ºi risc de 
accident vascular cerebral ischemic.
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Recomandãri pentru abordarea FA în sindroamele coronariene acute

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu SCA ºi FA sever compromiºi hemodinamic sau cu ischemie persistentã sau atunci când nu 
se poate obþine un control adecvat al frecvenþei cardiace prin administrarea de agenþi farmacologici se 
recomandã CE.

I C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA se recomandã administrarea 
intravenoasã a amiodaronei. I C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA se recomandã administrarea 
intravenoasã a beta-blocantelor. I C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA ºi semne clinice de insuficienþã 
cardiacã ar trebui luatã în considerare administrarea intavenoasã de blocante ale canalelor de calciu de tip 
non-dihidropirinic (verapamil, diltiazem).

IIa C

Pentru reducerea frecvenþei ventriculare rapide a FA la pacienþii cu SCA care asociazã insuficienþã cardiacã 
ar putea fi administrat intravenos digoxin. IIb C

Administrarea de flecainidã sau propafenonã nu se recomandã pacienþilor cu FA ºi SCA. III B

SCA = sindrom coronarian acut; FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

15. Diabetul zaharat
Diabetul zaharat ºi FA coexistã frecvent. Studii generale 
au demonstrat cã diabetul zaharat este prezent la 13% 
dintre pacienþii cu FA ºi cã acesta este un factor de risc 
independent pentru apariþia FA. 

Diabetul este un factor de risc independent pentru acci-
dent vascular cerebral la pacienþii cu FA ºi se recomandã 
urmãrirea riguroasã a ghidurilor standard în ceea ce pri-
veºte tratamentul anticoagulant.

Recomandãri pentru pacienþii cu diabet zaharat ºi FA

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu FA se recomandã evaluarea completã ºi managementul tuturor factorilor de risc cardiovas-
cular, inclusiv hipertensiunea arterialã, dislipidemia, etc. I C

FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

16. Vârstnicii
Prevalenþa FA este de aproximativ 10% la pacienþii cu vâr-
sta de 80 de ani ºi de 17,8% la pacienþii de ºi peste 85 de 
ani. Este indicat screening-ul de rutinã de cãtre medical 

de familie pentru depistarea FA. Pacienþii vârstnici au frec-
vent comorbiditãþi multiple, polipragmazie ºi risc crescut 
de accidente tromboembolice sau hemoragice. Mai mult, 
aceºtia pot prezenta simptomatologie atipicã ºi pot fi mai 
sensibili la efectele proaritmice ale medicamentelor.

Recomandãri privind abordarea FA la vârstnici

Recomandãri Clasãa Nivelb

La toþi pacienþii cu vârsta de ºi peste 65 de ani, care se prezintã la MF, se evalueazã pulsul ºi se efectueazã 
ECG în caz de puls neregulat. I B

ECG = electrocardiogramã; MF = medic de familie
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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17. Sarcina
FA este rarã la gravidele fãrã FA instalatã anterior sarcinii ºi 
este în general bine toleratã în absenþa bolilor congenita-
le, valvulare sau miocardice. Prezenþa bolii cardiace asoci-
ate cu FA presupune o colaborare strânsã între cardiolog 
ºi obstretician.

Recomandãri pentru FA în sarcinã

Recomandãri Clasãa Nivelb

CE poate fi realizatã în siguranþã în orice etapã a sarcinii ºi se recomandã pacientelor care sunt instabile he-
modinamic datoritã FA, ºi în orice situaþie în care persistenþa FA determinã risc crescut pentru mamã sau fãt. I C

Prevenþia accidentelor tromboembolice se recomandã pe toatã durata sarcinii la pacientele cu FA ºi cu risc 
tromboembolic crescut; alegerea agentului farmacologic (heparinã sau warfarinã) se face în funcþie de 
stadiul sarcinii.

I C

Administrarea de AVK oral se recomandã din trimestrul II de sarcinã pânã în penultima lunã a sarcinii. I B

Administrarea subcutanã de HGMM în doze ajustate în funcþie de greutate se recomandã în primul tri-
mestru ºi în ultima lunã de sarcinã. Alternativa o constituie HNF administratã în funcþie de timpul parþial de 
tromboplastinã care trebuie sã fie de 1,5 ori faþã de control.

I B

Dacã este necesar controlul frecvenþei, se poate utiliza un beta-blocant sau un blocant al canalelor de 
calciu de tip non-dihidropiridinic. În primul trimestru de sarcinã, utilizarea beta-blocantelor trebuie pusã în 
balanþã cu potenþialul risc de efecte negative asupra fãtului.

IIa C

La pacientele stabile hemodinamic, cu cord structural normal, se poate lua în considerare administrarea 
intranvenoasã de flecainidã sau ibutilidã pentru a converti FA instalatã recent, în cazul în care conversia 
este absolut necesarã ºi CE nu este considerã adecvatã. 

IIb C

Dacã se impune controlul frecvenþei ventriculare, iar beta-blocantele ºi blocantele canalelor de calciu de tip 
non-dihidropiridinic sunt contraindicate, se poate administra digoxin. IIb C

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; HNF = heparinã nefracþionatã; AVK = antagonist de 
vitaminã K
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã 

18. Fibrilaþia atrialã postoperatorie
FA este cea mai obiºnuitã aritmie dupã o intervenþie chi-
rur  gicalã cardio-toracicã. Incidenþa maximã este în zilele 
2-4 postoperator ºi se asociazã cu risc mai înalt de AVC, 
costuri crescute, duratã prelungitã de spitalizare, evoluþie 

ne satisfãcãtoare. În absenþa instabilitãþii hemodinamice 
care necesitã cardioversie electricã, scopul tratamentului 
este de a controla frecvenþa ventricularã prin adminis tra-
rea de beta-blocante, sotalol sau amiodaronã. Se con-
siderã cã administrarea de statine ºi corticosteroizi perio-
perator scade incidenþa FA postoperatorie. 

Recomandãri pentru abordarea FA postoperatorii

Recomandãri Clasãa Nivelb

În absenþa contraindicaþiilor, beta-blocantele orale se recomandã pentru prevenþia FA postoperatorii la 
pacienþii supuºi intervenþiilor chirurghicale cardiace. I A

Dacã se iniþiazã administrarea beta-blocantelor (sau o oricãror medicamente antiaritmice pentru controlul 
FA), se recomandã continuarea lor pânã în ziua intervenþiei chirurgicale. I B

La pacienþii cu FA stabili hemodinamic se recomandã controlul frecvenþei ventriculare. I B

La pacienþii cu FA postoperatorie care sunt instabili hemodinamic se recomandã restaurarea ritmului 
sinusal prin CE. I C

Amiodarona ar trebui administratã preoperator ca terapie profilacticã la pacienþii cu risc crescut de a dez-
volta FA postoperator. IIa A
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În absenþa contraindicaþiilor, ar trebui administratã medicaþie antitromboticã/anticoagulantã atunci când 
FA dureazã de 48 de ore. IIa A

Dacã se obþine conversia la ritm sinusal, durata anticoagulãrii trebuie sã fie de minimum 4 sãptãmâni ºi 
chiar mai lungã în prezenþa factorilor de risc pentru AVC. IIa B

Medicaþia antiaritmicã ar trebui administratã în cazul FA postoperatorii recurente sau refractare în încerca-
rea de a menþine ritmul sinusal. IIa C

Sotalolul poate fi administrat pentru prevenirea FA postoperator, dar se asociazã cu risc proaritmic. IIb A

Vernakalantul intravenos poate fi utilizat pentru cardioversia FA postoperatorie 3 zile la pacienþii operaþi 
pe cord. IIb B

Stimularea biatrialã poate fi utilizatã pentru prevenirea FA postchirurgie cardiacã. IIb A

Corticosteroizii pot fi utilizaþi pentru a reduce incidenþa FA dupã chirurgia cardiacã, dar prezintã riscuri. IIb B

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

19. Hipertiroidia
FA este frecventã la pacienþii cu hipertiroidie; tratamentul 
este, în primul rând, cel al bolii de bazã, având drept scop 
restabilirea statusului eutiroidian care se poate însoþi de 
cardioversia la ritm sinusal.

Recomandãri pentru abordarea FA în hipertiroidie

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu boalã tiroidianã activã, terapia antitromboticã se recomandã în funcþie de prezenþa altor 
factori de risc pentru AVC. I C

În absenþa contraindicaþiilor, administrarea beta-blocantelor este recomandatã pentru controlul frecvenþei 
ventriculare la pacienþii cu FA indusã de tireotoxicozã. I C

În cazurile în care beta-blocantele nu pot fi utilizate, se recomandã administrarea unui blocant al canalelor 
de calciu de tip non-dihidropiridinic (diltiazem sau verapamil), pentru controlul frecvenþei ventriculare la 
pacienþii cu FA ºi tireotoxicozã.

I C

Dacã se doreºte o strategie de control al ritmului, este necasarã normalizarea funcþiei tiroidiene înaintea 
cardioversiei altfel riscul de recurenþã este ridicat. I C

Dupã restabilirea statusul eutiroidian, recomandãrile pentru profilaxia antitromboticã sunt aceleaºi ca 
pentru pacienþii farã hipertiroidie. I C

FA = fibrilaþie atrialã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

20. Sindromul Wolf-Parkinson-White
FA determinã un risc crescut de aritmii potenþial fatale, la 
pacienþii care au conducere anterogradã pe o cale acce-
sorie, ºi care poate fi eliminatã prin ablaþie cu cateter.
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Recomandãri pentru abordarea FA la pacienþii cu sindrom WPW

Recomandãri Clasãa Nivelb

La pacienþii cu cale accesorie manifestã ºi FA se recomandã ablaþia cu cateter a cãii accesorii în scopul 
prevenirii MSC. I A

Pacientul cu MSC resuscitatã ºi cale accesorie manifestã trebuie îndrumat de urgenþã cãtre un centru cu 
posibilitate de realizare a ablaþiei cu cateter. I C

Ablaþia cu cateter a unei CA care nu determinã simptome, dar care este evidentã pe ECG de suprafaþã, 
este indicatã pacienþilor cu profesii la risc înalt (ex: piloþi, soferi pe vehicule de transport în comun). I B

La pacienþii cu risc mare de dezvoltare a FA în prezenþa unei CA manifeste pe ECG de suprafaþã, dar care 
nu produce simptome, se recomandã ablaþia cu cateter. I B

La pacienþii asimptomatici la care CA este manifestã, dar nu produce simptome trebuie luatã in conside-
rare ablaþia cu cateter, numai dupã explicaþii complete ºi consiliere adecvatã. IIa B

FA = fibrilaþie atrialã; CA = cale accesorie; ECG = electrocardiogramã; MSC = moarte subitã cardiacã;WPW = Wolf-Parkinson-White
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

21. Cardiomiopatia hipertroficã
Pacienþii cu cardiomiopatie hipertroficã prezintã un risc 
mai mare de dezvoltare a FA în comparaþie cu populaþia 
generalã. Aproximativ 20-25% dintre aceºtia dezvoltã FA, 
cu o incidenþã anualã de 2%. Instalarea FA este principala 
cauzã a deteriorãrii clinice.

Recomandãri pentru abordarea FA în cardiomiopatia hipertroficã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Conversia la ritm sinusal prin CE sau farmacologicã se recomandã pacienþilor cu CMH ºi FA cu debut 
recent. I B

Pacienþilor cu CMH care dezvoltã FA se recomandã ACO cu AVK (INR 2-3), în absenþa contraindicaþiilor. I B

Amiodarona (sau disopiramida plus beta-blocant) ar trebui administratã pentru conversia ºi menþinerea la 
ritm sinusal a pacienþiilor cu CMH. IIa C

Ablaþia cu cateter a FA ar trebui efectuatã la pacienþii cu FA simptomaticã refractarã la tratamentul farma-
cologic. IIa C

Procedura de ablaþie (cu miomectomie septalã concomitentã, dacã prezintã indicaþie), poate fi efectuatã 
la pacienþii cu CMH ºi FA refractarã. IIb C

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã; CMH = cardiomiopatie hipertroficã; ACO = anticoagulante orale; AVK = antagonist de vitaminã K
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã

22. Bolile pulmonare
FA este obiºnuitã la pacienþii cu boalã pumonarã cronicã 
obstructivã ºi are implicaþii prognostice negative. Terapia 
antiaritmicã ºi cardioversia electricã sunt frecvent inefici-
ente dacã nu se corecteazã boala pulmonarã. Pentru te-
ra pia anticoagulantã se aplicã recomandãrile standard.
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Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aritmii, Electrofiziologie ºi Dispozitive Implantabile, Preºedinte:
Dr. Radu Vãtãºescu, Secretar: Dr. Alexandru Deutsch, realizatã de cãtre Dr. Cristian Blãnaru, Dr. Alice David.

Recomandãri pentru abordarea FA în bolile pulmonare

Recomandãri Clasãa Nivelb

Corectarea hipoxemiei ºi acidozei este recomandatã ca primã mãsurã la pacienþii care dezvoltã FA în 
cursul unei boli pulmonare acute sau al unei exacerbãri a unei boli pulmonare cronice. I C

La pacienþii cu boalã pulmonarã ºi instabilitate hemodinamicã determinatã de prezenþa FA trebuie tentatã 
CE. I C

Pentru a controla frecvenþa ventricularã la pacienþii cu boalã pulmonara cronicã obstructivã care dezvoltã 
FA se poate utiliza un blocant al canalelor de calciu de tip non-dihidropiridinic (verapamil sau diltiazem). IIa C

Beta 1-blocantele selective (ex. bisoprolol) în doze mici pot fi considerate o alternativã pentru controlul 
frecvenþei ventriculare. IIa C

Teofilina ºi antagoniºtii beta-adrenergici nu sunt recomandaþi pacienþilor cu boalã pulmonarã 
bronhospasticã care dezvoltã FA. III C

Beta-blocantele neselective, sotalolul, propafenona ºi adenozina nu se recomandã pacienþilor cu boalã 
pulmonarã obstructivã care dezvoltã FA. III C

FA = fibrilaþie atrialã; CE = cardioversie electricã
a Clasã de recomandare;
b Nivel de evidenþã
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1. Definiþie, clasificare ºi fiziopatologie, 
epidemiologie, prognostic ºi impact 
asupra calitãþii vieþii 

Definiþie

Sincopa este o pierdere tranzitorie a stãrii de conºtientã, 
datoratã unei hipoperfuzii globale cerebrale, tranzitorii, 
caracterizatã prin debut rapid, duratã scurtã ºi recuperare 
completã, spontanã.

MSC=moarte subitã cardiacã
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Clasificare ºi fiziopatologie

Sincopa de cauzã reflexã (sincopa mediatã neural)
Vasovagalã 
Situaþionalã 
Sincopa din hipersensibilitatea de sinus carotidian 
Forme atipice (fãrã un factor declanºator decelabil ºi/sau cu forme atipice de prezentare) 

Sincopa secundarã hipotensiunii ortostatice
Insuficienþã primarã a sistemului nervos autonom 
Insuficienþã secundarã a sistemului nervos autonom 
Hipotensiune ortostaticã indusã de medicamente 
Hipovolemie 

Sincopa cardiacã (cardiovascularã)
Cauze primare aritmice 
Boli cardiace structurale 

 
SNA=sistem nervos autonom; TA=tensiune arterialã

Epidemiologie
  Sincopa este des întâlnitã în populaþia generalã 
  Doar un mic procent din pacienþii cu sincopã se adre-
seazã serviciilor medicale 

  Din punct de vedere etiologic, cel mai frecvent tip de 
sincopã întâlnit în populaþia generalã este sincopa de 
cauzã reflexã, în special la persoanele tinere 

  Sincopa de cauzã cardiovascularã este a doua ca frec-
venþã. Numãrul de pacienþi cu sincopã cardiacã variazã 
larg, în funcþie de diversele studii observaþionale; pro-
porþii mai mari au fost observate în unitãþile de primiri 
urgenþe, mai ales la pacienþi vârstnici, ºi în unitãþile me-
dicale cu secþii de cardiologie 

  Sincopa secundarã hipotensiunii ortostatice este rarã la 
pacienþi cu vârstã sub 40 ani, dar este frecventã la pa-
cienþii foarte vârstnici
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Este figuratã reprezentarea schematicã a distribuþiei pe grupe de vârstã ºi incidenþã cumulatã a primului episod sinco-
pal în populaþia generalã, la pacienþi cu vârste pînã la 80 de ani.

Prognosticul ºi impactul asupra calitãþii vieþii 
  Bolile cardiace structurale reprezintã principalul factor 
de risc pentru moartea subitã cardiacã (MSC), precum 
ºi pentru mortalitatea totalã la pacienþii cu sincopã 

  Cel mai important predictor al recurenþei sincopei este 
numãrul de episoade sincopale suferite de pacient de-a 
lungul vieþii, mai ales în anul anterior 

  Morbiditatea este mare la pacienþii vârstnici 
  Sincopele recurente influenþeazã major calitatea vieþii

2. Evaluarea iniþialã, stratificarea riscului 
ºi diagnostic 

Evaluarea iniþialã 

Prima evaluare a unui pacient care relateazã o piedere 
tem porarã a stãrii de conºtientã, constã într-o anamnezã 
atentã, un examen clinic riguros, incluzând mãsurarea 
ten siunii arteriale ºi electrocardiogramã (ECG) standard. 
În funcþie de rezultatele obþinute, se mai pot efectua: 

  masajul sinusului carotidian la pacienþii peste 40 ani 
  ecocardiografie la pacienþii cu boalã cardiovascularã 
cunoscutã sau la pacienþii la care se suspicioneazã 
o boalã cardiacã structuralã sau o sincopã cardiacã

  monitorizare ECG de urgenþã la pacienþii cu suspi-
ciune de sincopã prin aritmii

  evaluarea intoleranþei ortostatice (mãsurarea tensiu-
nii arteriale în clinostatism ºi ortostatism, testul mesei 
înclinate) când sincopa a survenit în ortostatism sau 
se suspicioneazã un mecanism reflex

  alte investigaþii, mai puþin specifice, cum ar fi un 
exa  men clinic neurologic sau teste sanguine, sunt 
in di  cate doar dacã existã suspiciunea unei pierderi 
tran  z i  torii a stãrii de conºtienþã ne-sincopalã

Evaluarea iniþialã ar trebui sã rãspundã la 3 întrebãri: 
  A fost sau nu un episod sincopal? 
  Care este etiologia? 
  Existã informaþii sugestive pentru evenimente cardio-
vasculare cu risc înalt sau moarte? 
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ECG=electrocardiogramã

Stratificarea riscului

Factorii de risc înalt imediat, care impun internare de urgenþã sau evaluare rapidã

Boalã cardiacã structuralã severã sau boalã coronarianã severã (insuficienþã cardiacã, FEVS scãzutã sau infarct miocardic 
în antecedente)

Date clinice sau electrocardiografice sugestive pentru sincopa de etiologie aritmicã
  Sincopa survenitã în timpul efortului fizic sau în clinostatism 
  Palpitaþii resimþite în orice moment al sincopei 
  Istoric familial de moarte subitã cardiacã 
  Tahicardie ventricularã nesusþinutã (TVNS) 
  Bloc bifascicular (bloc de ramurã stângã sau bloc de ramurã dreaptã, însoþit de hemibloc stâng anterior sau hemibloc stâng 

posterior) sau alte tulburãri de conducere intraventriculare exprimate printr-o duratã a complexului QRS 120 ms 
  Bradicardie sinusalã inadecvatã (< 50 bpm) sau bloc sino-atrial în absenþa unei medicaþii cronotrop negative sau a exerciþiului 

fizic 
  Complexe QRS cu aspect de pre-excitaþie 
  Interval QT lung sau scurt 
  Bloc incomplet de ramurã dreaptã, cu supradenivelare ST în derivaþiile V1-V3 (sindrom Brugada) 
  Unde T negative în derivaþiile precordiale drepte, unde epsilon ºi potenþiale ventriculare tardive, sugestive pentru cardiomiopatia 

aritmogenã de ventricul drept

Co-morbiditãþi importante
  Anemie severã
  Dezechilibre electrolitice

bpm=bãtãi pe minut; FEVS=fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; TVNS=tahicardie ventricularã nesusþinutã.
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Recomandãri: Criterii de diagnostic la evaluarea iniþialã Clasaa Nivelb

Se stabileºte diagnosticul de sincopã vasovagalã, dacã aceasta este precipitatã de stres emoþional sau de ortos-
tatism prelungit sau dacã este precedatã de prodrom tipic

I C

Se stabileºte diagnosticul de sincopã situaþionalã, dacã aceasta apare în timpul sau imediat dupã factori 
declanºatori specifici, precum: tuse, strãnut, stimulare gastrointestinalã, micþiune, dupã efort, post-prandial etc.

I C

Se stabileºte diagnosticul de sincopã ortostaticã, dacã aceasta survine dupã mobilizarea în ortostatism ºi dacã 
existã hipotensiune ortostaticã documentatã

I C

Se stabileºte diagnosticul de sincopã de cauzã aritmicã, dacã pe traseul ECG se pune în evidenþã: 
  Bradicardie sinusalã persistentã <40 bpm în stare de veghe sau perioade de bloc sino-atrial repetate sau 

pauze sinusale 3 sec 

  Bloc atrioventricular grad II tip Mobitz II sau bloc atrioventricular grad III 

  Bloc de ramurã dreaptã alternând cu bloc de ramurã stângã 

  Tahicardie ventricularã sau tahicardie supraventricularã paroxisticã 

  Episoade de tahicardie ventricularã polimorfã nesusþinutã ºi intervale QT alungite sau scurte 

  Disfuncþie de pacemaker sau de DCI cu asistolã

I C

Se stabileºte diagnosticul de sincopã având ca ºi cauzã ischemia cardiacã, dacã sincopa este însoþitã de înregis-
trare ECG sugestivã pentru ischemie acutã cu sau fãrã semne de infarct miocardic

I C

Se stabileºte diagnosticul de sincopã cardiovascularã, dacã aceasta survine la pacienþi cu mixom atrial care 
prolabeazã în ventriculul stâng, stenozã aorticã severã, hipertensiune pulmonarã, embolie pulmonarã sau 
disecþie acutã de aortã 

I C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã
bpm=bãtãi pe minut; ECG=electrocardiografie; DCI=cardiodefibrilator implantabil

Trãsãturi clinice care orienteazã diagnosticul la evaluarea iniþialã

Sincopa mediatã neural
  Absenþa unei boli cardiace
  Istoric îndelungat de sincope recurente
  Sincopa survenitã dupã contactul cu un stimul neplãcut (vizual, olfactiv, auditiv) sau dupã durere
  Ortostatism prelungit; locaþii aglomerate, supraîncãlzite
  Sincopa asociatã cu senzaþie de greaþã sau stare de vomã
  Sincopa survenitã în timpul mesei sau post-prandial
  Sincopa survenitã la miºcarea de rotire a capului sau la compresia sinusului carotidian (prin tumori, în timpul bãrbieritului, 

gulere prea strâmte)
  Sincopa survenitã dupã efort fizic

Sincopa datoratã hipotensiunii ortostatice
  Suvenitã la mobilizarea în ortostatism 
  Consecutivã hipotensiunii datorate începerii administrãrii sau creºterii dozelor de medicamente hipotensoare 
  Ortostatism prelungit, mai ales în locaþii aglomerate, supraîncãlzite 
  Boalã Parkinson sau neuropatii vegetative 
  Mobilizarea în ortostatism dupã efort fizic 

Sincopa de cauzã cardiovascularã
  Boalã cardiacã structuralã 
  Istoric familial de moarte subitã sau canalopatii 
  În timpul efortului fizic sau în clinostatism 
  Modificãri electrocardiografice 
  Sincopa survenitã imediat dupã debutul brusc al unui episod de palpitaþii 
  Modificãri electrocardiografice sugestive pentru sincopã aritmicã: 

 - bloc bifascicular (bloc de ramurã stânga sau bloc de ramurã dreaptã, însoþit de hemibloc stâng anterior sau hemibloc stâng 
posterior) 

 - alte tulburãri de conducere intraventricularã (durata complexului QRS 0,12 s) 
 - bloc atrioventricular de grad II tip Mobitz I 
 - bradicardie sinusalã inadecvatã (<50 bpm) asimptomaticã, bloc sino-atrial sau pauze sinusale 3 sec în absenþa unei 

medicaþii cronotrop negative 
 - tahicardie ventricularã nesusþinutã (TVNS) 
 - complexe QRS cu aspect de pre-excitaþie 
 - interval QT alungit sau scurt 
 - repolarizare precoce 
 - bloc incomplet de ramurã dreaptã, cu supradenivelare ST în derivaþiile V1-V3 (sindrom Brugada) 
 - unde T negative în derivaþiile precordiale drepte, unde epsilon ºi potenþiale ventriculare tardive, sugestive pentru 

cardiomiopatia aritmogenã de ventricul drept 
 - unde Q sugestive pentru infarct miocardic

bpm=bãtãi pe minut
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Teste diagnostice

Recomandãri: masajul sinusului carotidian Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Masajul sinusului carotidian este indicat la pacienþii peste 40 ani cu sincopã de etiologie neprecizatã, dupã 

evaluarea iniþialã 

  Masajul sinusului carotidian trebuie evitat la pacienþii cu istoric de accidente ischemice tranzitorii sau 
accidente vasculare cerebrale în ultimele 3 luni ºi la pacienþii cu sufluri carotidiene (cu excepþia celor la care 
ecografia Doppler de artere carotide exclude o stenozã semnificativã) 

I

III

B

C

Criterii de diagnostic
  Masajul sinusului carotidian are rol diagnostic dacã sincopa este reprodusã în prezenþa unei asistole cu 

duratã mai mare de 3 sec ºi/sau scãdere a tensiunii arteriale sistolice >50 mmHg

I B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã

Recomandãri: evaluarea tensiunii arteriale în ortostatism Clasaa Nivelb

Indicaþii 
  Mãsurarea manualã intermitentã, cu tensiometrul, a tensiunii arteriale în clinostatism ºi, ulterior, în ortosta-

tism, timp de 3 minute este indicatã, ca ºi primã investigaþie dacã se suspecteazã hipotensiune ortostaticã 

  Monitorizarea continuã, neinvazivã, a tensiunii arteriale poate fi utilã

I

IIb

B

C

Criterii de diagnostic
  Testul are valoare diagnosticã dacã existã o scãdere simptomaticã a tensiunii arteriale sistolice 20 mmHg 

faþã de valoarea iniþialã sau a tensiunii arteriale diastolice 10 mmHg sau dacã tensiunea arterialã sistolicã 
scade <90 mmHg 

  Testul ar trebui sã fie considerat pozitiv dacã existã o scãdere asimptomaticã a tensiunii arteriale sistolice 20 
mmHg faþã de valoare iniþialã sau a tensiunii arteriale diastolice 10 mmHg sau dacã tensiunea arterialã 
sistolicã scade <90 mmHg

I

IIa

C

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã

Recomandãri: testul mesei inclinate (Tilt test) Clasaa Nivelb

Metoda de lucru
  Se recomandã o perioadã de relaxare timp de cel puþin 5 minute, cu pacientul în poziþie de supinaþie, 

când nu se face abord venos periferic, înainte de ridicarea planºei la 60 grade sau perioadã de relaxare de 
cel puþin 20 minute în caz de abord venos periferic prezent 

  Se recomandã un unghi de înclinare a planºei la 60-70 de grade faþã de poziþia supinã 
  Se recomandã o fazã pasivã de minimum 20 minute ºi maximum 45 minute 
  În cazul testului facilitat farmacologic cu nitroglicerinã, se recomandã administrarea unei doze fixe de 300-

400 μg sublingual, în ortostatism 
  În cazul testului facilitat farmacologic cu isoproterenol, se recomandã o dozã de 1-3 μg/min în perfuzie 

pentru creºterea frecvenþei cardiace cu pânã la 20-25% peste cea de bazã 

I

I
I
I

I

C

B
B
B

B

Indicaþii 
  Tilt test este indicat în caz de sincopã unicã, de etiologie necunoscutã, survenitã în situaþii cu risc crescut 

(ex. risc crescut de traumatism sau risc ocupaþional) sau în caz de sincope recurente, în absenþa unei boli 
cardiace structurale, sau în prezenþa unei boli cardiace structurale, dacã sincopa de etiologie cardiacã a 
fost exclusã 

  Tilt test se recomandã pentru a demonstra clinic susceptibilitatea de sincopã cu mecanism reflex 
  Se efectueazã Tilt test pentru a face diagnostic diferenþial între sincopa prin mecanism reflex ºi sincopa 

datoratã hipotensiunii ortostatice 
  Se efectueazã Tilt test pentru a face diagnostic diferenþial între sincopa cu miºcãri convulsive ºi epilepsie 
  Tilt test poate fi indicat pentru evaluarea pacienþilor cu cãderi recurente, aparent fãrã cauzã 
  Tilt test poate fi indicat pentru evaluarea pacienþilor cu sincope frecvente ºi boli psihiatrice asociate 
  Tilt test nu este recomandat în vederea evaluãrii tratamentului 
  Tilt test cu Isoproterenol este contraindicat pacienþilor cu boalã cardiacã ischemicã

I

I
IIa

IIb
IIb
IIb
III
III

B

C
C

C
C
C
B
C

Criterii de diagnostic
  Inducerea de hipotensiune/bradicardie reflexã cu reproducerea sincopei sau hipotensiune ortostaticã 

progresivã (simptomaticã sau asimptomaticã), la pacienþi fãrã boalã cardiacã structuralã, este criteriu de 
diagnostic pentru sincopa reflexã sau, respectiv, sincopa datoratã hipotensiunii ortostatice 

  Inducerea de hipotensiune/bradicardie reflexã fãrã reproducerea sincopei, la pacienþi fãrã boalã cardiacã 
structuralã, poate fi criteriu de diagnostic pentru sincopa reflexã 

  La pacienþii cu boalã cardiacã structuralã, aritmiile sau alte cauze cardiovasculare de sincopã trebuie 
excluse înainte de a considera un Tilt test pozitiv ca fiind diagnostic 

  Inducerea unei pierderi a stãrii de conºtienþã în absenþa hipotensiunii ºi/sau bradicardiei, este consideratã 
diagnosticã pentru pseudosincopã psihogenã

I

IIa

IIa

IIa

B

B

C

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã
μg=micrograme.
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Recomandãri: Monitorizarea electrocardiograficã Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Monitorizarea ECG este indicatã la pacienþii cu elemente clinice sau ECG sugestive pentru sincopa 

aritmogenã. Durata (ºi tehnologia) monitorizãrii ar trebui selectatã în concordanþã cu riscul ºi rata prezisã 
de recurenþã a sincopei: 

 Monitorizarea imediatã intraspitaliceascã (la pat sau prin telemetrie) se indicã la pacienþii cu risc înalt, 
încadraþi astfel în tabelul de „Stratificare a riscului” de la pagina 267
 Monitorizarea Holter se indicã la pacienþii care prezintã foarte frecvent sincopã sau presincopã (1/
sãptãmânã)
  Sondele interne de înregistrare (SIÎ) se indicã: 
- în faza precoce de evaluare a pacienþilor cu sincopã recurentã de origine incertã, absenþa criteriilor 

de risc înalt enumerate în tabelul de „stratificare a riscului” ºi o probabilitate înaltã de recurenþã în 
limita longevitãþii bateriei dispozitivului 

- la pacienþi cu risc înalt la care o evaluare extensivã nu a evidenþiat o cauzã de sincopã ºi nu a condus 
la un tratament specific 

 Monitorizarea prin sondã implantabilã (SIÎ) ar trebui luatã în considerare pentru a evalua contribuþia 
bradicardiei înainte de a lua decizia de cardiostimulare la pacienþii cu sincopa reflexã suspicionatã sau 
certã care se prezintã cu episoade sincopale traumatice sau frecvente 
  Sondele externe de înregistrare ar trebui luate în considerare la pacienþii care au interval între simptome 
 4 sãptãmâni 

I

I

I

I

I

IIa

IIa

B

C

B

B

B

B

B

Criterii de diagnostic
  Monitorizarea ECG este diagnosticã atunci când s-a descoperit o corelaþie între sincopã ºi o aritmie (bradi- 

sau tahiaritmie) 
  În absenþa unei astfel de corelaþii, monitorizarea ECG este diagnosticã atunci când apar perioade de bloc 

AV Mobitz II sau de grad III sau o pauzã ventricularã  de 3 sec (cu posibila excepþie a unor persoane 
tinere, antrenate, în timpul somnului, cu medicaþie sau cu control al frecvenþei în fibrilaþie atrialã), sau dacã 
se detecteazã TSV paroxisticã sau TV rapidã, prelungitã. Absenþa unei aritmii în timpul sincopei exclude 
sincopa aritmicã. 

  Documentarea ECG a presincopei fãrã aritmii relevante nu este un surogat adecvat pentru sincopã 
  Aritmiile asimptomatice (altele decât cele enumerate mai sus) nu reprezintã un surogat adecvat pentru 

sincopã 
  Bradicardia sinusalã (în absenþa sincopei) nu reprezintã un surogat adecvat pentru sincopã

I

I

III
III

III

B

C

C
C

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; AV=atrioventricular; ECG=electrocardiografic; TSV=tahicardie supraventricularã; TV=tahicardie ventri-
cu larã; SIÎ=sondã internã de înregistrare

Recomandãri: Studiul electrofiziologic (SEF) Clasaa Nivelb

Indicaþii
  La pacienþii cu boalã coronarianã ischemicã, SEF se indicã atunci când evaluarea iniþialã sugereazã o 

cauzã aritmicã a sincopei, exceptând cazurile când existã deja o indicaþie stabilitã pentru DCI 
  La pacienþii cu bloc complet de ramurã, SEF ar trebui luat în considerare când investigaþiile neinvazive nu 

au reuºit sã stabileascã diagnosticul 
  La pacienþii cu sincopã precedatã de palpitaþii bruºte ºi de duratã scurtã, SEF poate fi efectuat când alte 

investigaþii neinvazive nu au reuºit sã stabileascã diagnosticul 
  La pacienþii cu sindrom Brugada, CAVD ºi CMH, un SEF ar putea fi efectuat în cazuri selecþionate 
  La pacienþii cu ocupaþii cu risc înalt, la care este justificat orice efort pentru a exclude o cauzã 

cardiovascularã a sincopei, un SEF poate fi efectuat în cazuri selecþionate 
  SEF nu este recomandat la pacienþii cu ECG normal, fãrã palpitaþii ºi fãrã o afecþiune cardiacã 

I

IIa

IIb

IIb
IIb

III

B

B

B

C
C

B

Criterii de diagnostic
  SEF este diagnostic ºi nu sunt necesare investigaþii suplimentare, în urmãtoarele cazuri: 

 - bradicardie sinusalã ºi TRNSC prelungit (>525 ms) 
 - bloc complet de ramurã ºi fie un interval HV bazal de 100 ms, sau se demonstreazã bloc Hiss-Purkinje 

de gradele 2 sau 3 în timpul stimulãrii atriale incrementale, sau cu provocare farmacologicã 
 - inducerea de TV susþinutã monomorfã la pacienþii cu IM în antecedente 
 - inducerea de TSV rapidã, care reproduce simptome spontane sau hipotensiune 

  Un interval HV între 70 ºi 100ms ar trebui considerat diagnostic 
  Inducerea TV polimorfe sau a fibrilaþiei ventriculare la pacienþii cu sindrom Brugada, CAVD ºi la pacienþii 

resuscitaþi dupã stop cardiac poate fi consideratã diagnosticã 
  Inducerea TV polimorfe sau a fibrilaþiei ventriculare la pacienþii cu cardiomiopatie ischemicã sau CMD nu 

poate fi consideratã diagnosticã

I
I

I
I

IIa
IIb

III

B
B

B
B
B
B

B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; CAVD=cardiomiopatia aritmogenã de ventricul drept; TRNSC=timpul de recuperare a nodului sino-atrial 
corectat; CMD=cardiomiopatia dilatativã; HV=His-ventricul; ms=milisecunde; TSV=tahicardie supraventricularã; TV=tahicardia ventricularã; CMH=cardio-
mio patia hipertroficã
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Recomandãri: Testul la adenozinã trifosfat Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Având în vedere lipsa corelaþiilor cu sincopa spontanã, testul la ATP nu poate fi utilizat ca test diagnostic 

pentru selecþia pacienþilor pentru cardiostimulare
III B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; ATP= adenozinã trifosfat

Recomandãri: Ecocardiografia Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Ecocardiografia este indicatã pentru diagnosticul ºi stratificarea riscului la pacienþii la care se suspicioneazã 

o afectare cardiacã structuralã
I B

Criterii de diagnostic
  Ecocardiografia ca singurã investigaþie este diagnosticã pentru cauza sincopei în stenoza aorticã severã, 

tumori cardiace obstructive sau trombi, tamponadã cardiacã, disecþie aorticã ºi anomalii congenitale ale 
arterelor coronare

I B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã;

Recomandãri: Testul de efort Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Testul de efort este indicat la pacienþii care prezintã sincopã în timpul sau la scurt timp dupã efort I C

Criterii de diagnostic
  Testul de efort este diagnostic atunci când sincopa este reprodusã în timpul sau imediat dupã efort în 

prezenþa modificãrilor ECG sau a hipotensiunii severe

  Testul de efort este diagnostic dacã apar fie bloc AV grad II tip Mobitz II sau bloc AV grad III în timpul 
efortului chiar ºi în absenþa sincopei

I

I

C

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; AV= atrioventricular; ECG=electrocardiograma;

Recomandãri: Evaluarea psihiatricã Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Evaluarea psihiatricã este indicatã la pacienþii la care se suspicioneazã cã PTC ar putea fi o pseudosincopã 

psihogenã

  Testul mesei înclinate, de preferat cu înregistrarea EEG concomitentã ºi monitorizarea video, poate fi luatã 
în considerare pentru diagnosticul PTC care mimeazã sincopa (‚pseudosincopa’) sau al epilepsiei

I

IIb

C

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; EEG=electroencefalograma; PTC=pierderea tranzitorie a conºtienþei

Recomandãri: Evaluarea neurologicã Clasaa Nivelb

Indicaþii
  Evaluarea neurologicã este indicatã la pacienþii la care se suspicioneazã cã PTC ar fi epilepsie

  Evaluarea neurologicã este indicatã atunci când sincopa se datoreazã disfuncþiei autonome în vederea 
evaluãrii bolii subiacente

  EEG, ecografia vaselor cervicale ºi CT sau IRM cerebralã nu sunt indicate, decât dacã se suspicioneazã o 
cauzã nesincopalã de PTC

I

I

III

C

C

B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; EEG=electroencefalograma; PTC=pierderea tranzitorie a conºtienþei
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3. Tratament

Principii generale de tratament

BCI=boalã coronarianã ischemicã; DCI=cardiodefibrilator implantabil; CMD=cardiomiopatie dilatativã; CMHO=cardiomiopatie hipertroficã obstructivã; 
DAVD=displazie aritmogenã de ventricul drept; ECG=electrocardiografic; MSC=moarte subitã cardiacã 

Recomandãri: Tratamentul sincopei reflexe Clasaa Nivelb

  Explicarea diagnosticului, încurajarea pacientului ºi explicarea riscului de recurenþã sunt indicate la toþi 
pacienþii

  MCF izometrice sunt indicate la pacienþii cu prodrom

  Cardiostimularea ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu SSC dominant cardioinhibitor

  Cardiostimularea trebuie luatã în considerare la pacienþii cu sincope reflexe recurente, frecvente, cu vârste 
> 40 ani ºi cu rãspuns cardioinhibitor spontan dovedit pe parcursul monitorizãrii

  Midodrina poate fi indicatã la pacienþii cu SVV refractarã la mãsurile nefarmacologice

  Antrenamentul la masa înclinatã poate fi util pentru educarea pacienþilor, dar beneficiile pe termen lung 
depind de complianþã

  Cardiostimularea poate fi indicatã la pacienþii cu rãspuns cardioinhibitor indus la testul mesei înclinate, cu 
sincope frecvente, recurente, impredictibile ºi la vârste >40, dupã ce terapia alternativã a eºuat

  Cardiostimularea este contraindicatã în absenþa unui reflex cardioinhibitor documentat

  b-blocantele sunt contraindicate

I

I

IIa

IIa

IIb

IIb

IIb

III

III

C

B

B

B

B

B

C

C

A

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; MCF=manevrele de contrapresiune fizicã; SSC=sindrom de sinus carotidian; SVV=sincopã vaso-vagalã;

Recomandãri: Tratamentul hipotensiunii ortostatice Clasaa Nivelb

  Trebuie menþinute hidratarea adecvatã ºi aportul adecvat de sare

  Midodrina ar trebui administratã ca terapie adjuvantã dacã este necesarã

  Fludrocortizonul ar trebui administrat ca terapie adjuvantã dacã este necesar

  MCF pot fi indicate

  Centurile abdominale ºi/sau ciorapii elastici, pot fi indicaþi pentru a reduce staza venoasã 

  Somnul cu capul înclinat la >10 grade, poate fi indicat pentru a creºte volumul de fluide 

I

IIa

IIa

IIb

IIb

IIb

C

B

C

C

C

C

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã MCF=manevrele de contrapresiune fizicã;
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Recomandãri: Tratamentul sincopei datorate aritmiilor cardiace Clasaa Nivelb

  Sincopa datoratã aritmiilor cardiace necesitã tratament adecvat cauzei I B

Cardiostimularea
  Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu boalã de nod sinusal la care se demonstreazã cã sincopa este 

datoratã pauzelor sinusale (corelaþie simptome-ECG) fãrã o cauzã corectabilã
  Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu boalã de nod sinusal cu sincopã ºi TRNSC anormal
  Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu boalã de nod sinusal ºi pauze asimptomatice 3s (cu posibila 

excepþie a persoanelor tinere antrenate, în timpul somnului ºi la pacienþii sub medicaþie)
  Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu sincopã ºi bloc AV de grad II Mobitz II, de grad înalt sau cu 

bloc AV grad III
  Cardiostimularea este indicatã la pacienþii cu sincopã, bloc complet de ramurã ºi SEF pozitiv
  Cardiostimularea trebuie luatã în considerare la pacienþii cu sincopã de cauza neprecizatã ºi bloc complet 

de ramurã
  Cardiostimularea trebuie luatã în considerare la pacienþii cu sincopã de cauzã neprecizatã ºi boalã de nod 

sinusal cu bradicardie sinusalã persistentã asimptomaticã
  Cardiostimularea este contraindicatã la pacienþii cu sincopã de cauzã neprecizatã, fãrã dovezi ale unei 

tulburãri de conducere

I

I
I

I

I
IIa

IIb

III

C

C
C

B

B
C

C

C

Ablaþia cu cateter
  Ablaþia cu cateter este indicatã la pacienþii cu corelaþie simptome-aritmii ECG, atât în TSV cât ºi în TV, în 

absenþa unor afecþiuni cardiace structurale (cu excepþia fibrilaþiei atriale)
  Ablaþia cu cateter poate fi indicatã la pacienþii cu sincopã datoratã debutului fibrilaþiei atriale cu alurã 

rapidã

I

IIb

C

C

Terapia cu medicaþie antiaritmicã
  Medicaþia antiaritmicã, inclusiv medicamentele de control ale frecvenþei cardiace, este indicatã la pacienþii 

cu sincopã datoratã debutului fibrilaþiei atriale cu alurã rapidã
  Medicaþia antiaritmicã trebuie luatã în considerare la pacienþii la care se coreleazã simptomele cu aritmii 

ECG, atât în TSV cât ºi TV, atunci când ablaþia cu cateter nu se poate realiza sau a eºuat

I

IIa

C

C

Cardiodefibrilator implantabil
  DCI este indicat la pacienþii cu TV documentatã ºi afecþiune cardiacã structuralã
  DCI este indicat când TV monomorfã susþinutã este indusã prin SEF la pacienþii cu infarct miocardic în 

antecedente
  DCI trebuie luat în considerare la pacienþii cu TV documentatã ºi cardiomiopatii ereditare sau canalopatii

I
I

IIa

B
B

B

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; AV=atrioventricular; DCI=cardiodefribilator implantabil; ECG=electrocardiografic; SEF=studiu electrofizi-
ologic; TRNSC=timp de recuperare a nodului sinusal corectat; TSV=tahicardie supraventricularã; TV=tahicardie ventricularã;

Recomandãri: Indicaþii pentru cardiodefibrilator implantabil la pacienþii
cu sincopã de cauzã necunoscutã ºi cu un risc crescut de MSC

Situaþia clinicã Clasaa Nivelb Comentarii

  La pacienþii cu cardiomiopatie ischemicã cu FEVS sever 
deprimatã sau IC, DCI este indicat conform ghidurilor în 
vigoare pentru resincronizare cardiacã ºi implantare de DCI

  La pacienþii cu cardiomiopatie non- ischemicã cu FEVS se-
ver deprimatã sau IC, DCI este indicat conform ghidurilor în 
vigoare pentru resincronizare cardiacã ºi implantare de DCI

  În cardiomiopatia hipertroficã DCI trebuie luat în 
considerare la pacienþii cu risc înalt

  În cardiomiopatia de VD, DCI trebuie luat în considerare la 
pacienþii cu risc înalt

  În sindromul Brugada, DCI trebuie luat în considerare la 
pacienþii cu ECG de tip I spontan 

  În sindromul de QT lung, DCI trebuie luat în considerare la 
pacienþii cu risc înalt, în asociere cu b-blocantele

  La pacienþii cu cardiomiopatie ischemicã, fãrã FEVS sever 
deprimatã sau IC ºi stimulare electricã programatã negativã, 
DCI poate fi luat în considerare

  La pacienþii cu cardiomiopatie non-ischemicã fãrã FEVS 
sever deprimatã sau IC, DCI poate fi luat în considerare

I

I

IIa

IIa

IIa

IIa

IIb

IIb

A

A

C

C

B

B

C

C

La pacienþii fãrã risc înalt, de luat în conside-
rare SIÎ

La pacienþii fãrã risc înalt, de luat în conside-
rare SIÎ

In absenþa ECG-ului de tip I spontan, de luat 
în considerare SIÎ

La pacienþii fãrã risc înalt, de luat în conside-
rare SIÎ

De luat în considerare SIÎ pentru a defini 
natura sincopei de cauzã neprecizatã
De luat în considerare SIÎ pentru a defini 
natura sincopei de cauzã neprecizatã

a=clasa de recomandare; b=nivelul de evidenþã; DCI=cardiodefibrilator implantabil; ECG=electrocardiografie; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului 
stâng; IC=insuficienþã cardiacã; MSC=moarte subitã cardiacã; SIÎ=sondã internã de înregistrare; 
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4. Situaþii particulare

Sincopa la vârstnici

Cele mai frecvente cauze de sincopã la vârstnici sunt HO 
(hipotensiunea ortostaticã), sindromul de sinus carotidian 
(SSC), sincopa reflexã ºi aritmiile cardiace. Forme diferite 
pot adesea coexista la acelaºi pacient, fãcând diagnosticul 
di ficil.

Elemente cheie în evaluarea sincopei la pacienþii 
vârstnici

  HO nu este întotdeauna reproductibilã la pacienþii 
vârstnici (mai ales legat de medicaþie ºi vârstã). Ca ur-
mare, evaluarea TA în ortostatism ar trebui repetatã, 
de preferat dimineaþa ºi/sau imediat dupã sincopã,

  Masajul de sinus carotidian este în mod particular 
util chiar dacã hipersensibilitatea nespecificã de si-
nus carotidian este frecventã, fãrã istoric de sincopã,

  În evaluarea sincopei reflexe la pacienþii vârstnici, tes-
tul la masa înclinatã este bine tolerat ºi sigur, cu rezul-
tate pozitive similare celor observate la pacienþii mai 
tineri, mai ales dupã provocarea cu nitroglicerinã,

  Monitorizarea ambulatorie a TA, timp de 24 ore poa-
te fi utilã dacã se suspicioneazã instabilitatea TA (ex. 
medicaþie sau posprandial),

  Ca urmare a frecvenþei înalte a aritmiilor, SIÎ pot fi în 
mod special utile la vârstnicii cu sincopã de cauzã 
neprecizatã,

  Evaluarea vârstnicilor normali din punct de vedere 
cog nitiv, independenþi, mobili trebuie realizatã la fel 
ca ºi cea a indivizilor mai tineri.

Sincopa la pacienþii de vârstã pediatricã

Evaluarea diagnosticã la pacienþii de vârstã pediatricã 
este similarã cu cea a pacienþilor adulþi. Sincopa reflexã 
re pre zintã marea majoritate a etiologiilor, însã în unele ca-
zuri, sincopa este manifestarea unor aritmii cardiace ame-
ninþãtoare de viaþã sau a anomaliilor structurale. Sincopa 
trebuie diferenþiatã de epilepsie ºi de pseudosincopa psi-
hogenã, care sunt cauze rare, dar importante de PTC la 
pacienþii de vârstã pediatricã.

Unele aspecte ale istoricului pot sugera o cauzã 
cardiacã ºi necesitã evaluare cardiacã promptã:

  Istoric familial: MSC prematurã <30 ani; istoric familial 
de afectare cardiacã,

  Afecþiune cardiacã cunoscutã sau suspicionatã,
  Stimuli: zgomote puternice, teamã, stres emoþional 
extrem,

  Sincopa în timpul efortului, inclusiv înot,
  Sincopa fãrã prodrom, în clinostatism, în somn sau 
precedatã de durere toracicã sau palpitaþii.

Elemente cheie în evaluarea sincopei la pacienþii 
de vârstã pediatricã:

  Sincopa în copilãrie este frecventã, marea majoritate 
fiind de cauzã reflexã ºi doar o micã parte având o 
cauzã posibil ameninþãtoare de viaþã,

  Diferenþierea între cauzele benigne ºi cele serioase 
este realizatã în principal prin anamnezã, examen 
fizic ºi ECG,

  Elementul esenþial al tratamentului pacienþilor tineri 
cu sincopã reflexã include educaþia ºi încurajarea.
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Sincopa si ºofatul

Diagnostic Grupul 1
(ºoferi amatori)

Grupul 2
(ºoferi profesioniºti)

Aritmii cardiace

Aritmii cardiace, tratament 
medical

Dupã ce s-a stabilit un tratament eficient Dupã ce s-a stabilit un tratament eficient

Implant de cardiostimulator Dupã 1 sãptãmânã Dupã ce s-a stabilit funcþionarea adecvatã

Ablaþie pe cateter cu succes Dupã ce s-a stabilit un tratament eficient Dupã ce s-a confirmat succesul pe termen 
lung

Implant de DCI În general cu risc scãzut, restricþii conform 
ghidurilor în vigoare

Restricþie permanentã

Sincopa reflexã

Unicã/Uºoarã

Recurente ºi severe*

Fãrã restricþii

Dupã obþinerea controlului simptomelor

Fãrã restricþii, cu excepþia situaþiilor în care a 
apãrut în timpul unei activitãþi cu risc înalt

Restricþie permanentã, cu excepþia situaþiilor în 
care s-a stabilit tratamentul eficient

Sincopa de cauzã neprecizatã

Fãrã restricþii, exceptând absenþa prodromu-
lui, apariþia în timpul ºofatului sau prezenþa 
unei afecþiuni cardiace structurale severe

Dupã ce s-au stabilit diagnosticul ºi terapia 
adecvatã

DCI = cardiodefibrilator implantabil; * sincopa mediatã nervos se defineºte ca fiind severã dacã este foarte frecventã, dacã apare în timpul efectuãrii unei 
activitãþi cu „risc înalt“ sau dacã este recurentã ºi impredictibilã la pacienþii cu „risc înalt“

5. Unitatea de management a sincopei

Obiective

Orice unitate specializatã în tratamentul sincopei 
are în vedere urmãtoarele þinte:

  Sã asigure evaluarea standard bazatã pe ghiduri a 
pacienþilor simptomatici în vederea stratificãrii dupã 
risc ºi apoi de a obþine un diagnostic etiologic corect 
ºi de a evalua prognosticul,

  Medicul care se ocupã de unitatea de tratament al 
sincopei, conduce procesul de management com -
plet, plecând de la cele menþionate anterior, pânã 
la te ra pie ºi dacã este necesar, de urmãrire. El reali-
zea zã in vestigaþiile esenþiale de laborator ºi are acces 
preferenþial la internãri, teste diagnostice ºi proceduri 
te rapeuti ce,

  Reducerea spitalizãrilor. Majoritatea pacienþilor pot fi 
investigaþi ambulator sau prin spitalizãri de zi,

  De a stabili standarde pentru excelenþa clinicã, ade-
rând la recomandãrile cu privire la sincopã.

Elemente esenþiale pentru acordarea strandar di-
za tã a îngrijirilor:

  Se recomandã un circuit de îngrijire coeziv, struc-
turat – realizat fie în cadrul unei singure unitãþi de 
tra tament al sincopei, fie ca un serviciu cu mai mul-
te departamente – pentru evaluarea globalã a pa-
cienþilor cu PTC (suspiciune de sincopã).

  Adresarea poate fi direct de la: medici de familie, 
departamente de urgenþã ºi cei care îngrijesc pa-
cienþi internaþi de urgenþã sau alte departamente 
ins ti tuþionale,

  Experienþa ºi educaþia în ceea ce priveºte compo-
nentele cheie în cardiologie, neurologie, medicinã 
de urgenþã ºi geriatricã sunt potrivite.

Traducere coordonatã de Dr. Irina ªerban, Dr. Radu Ciudin, efectuatã de Dr. Laura Antohi, Dr. Mona Musteaþã, 
Dr. Cristian Blãnaru, Dr. Diana Mecea, Dr. Cosmin Cãlin, Dr. Cãtãlina Diaconu, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Olivia  
Pleºeu.
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Capitolul 4

Ghidul ESC 2015 pentru managementul pacienþilor cu
aritmii ventriculare ºi prevenþia morþii subite cardiace*

Grupul de Lucru pentru managementul pacienþilor cu aritmii ventriculare ºi 
prevenþia morþii subite cardiace al Societãþii Europene de Cardiologie (ESC)

*Adaptat din Ghidul ESC pentru managementul pacienþilor cu aritmii ventriculare ºi prevenþia morþii subite cardiace (European Heart Journal 2015- 
doi/10.1093/eurheartj/ehv316).

Preºedinte:
Silvia Giuliana Priori 
Departamentul de Medicinã Molecularã 
Universitatea din Pavia
Departamentul Cardiologie ºi Cardiologie 
Molecularã
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri
Via Salvatore Maugri, 10
27100 Pavia, Italia
Tel: +39 0382 592 040
Fax: +39 0382 592 059
E-mail: silvia.priori@fsm.it

Co-preºedinte:
Carina Blomström-Lundqvist 
Departamentul de Cardiologie
Instituþia de ªtiinþe Medicale
Universitatea Uppsala
SE-751 85 Uppsala, Suedia
Tel: +46 18 611 3113
Fax: +46 18 510 243
E-mail: carina.blomstrom.lundqvist@akademiska.se

Autori/Membrii Grupului de Lucru: Andrea Mazzanti † (Italia), Nico Blom a (Olanda), Martin 
Borggrefe (Germania), John Camm (Marea Britanie), Perry Mark Elliott (Marea Britanie), Donna 
Fitzsimons (Marea Britanie), Robert Hatala (Slovacia), Gerhard Hindricks (Germania), Paulus Kirchhof (UK/
Germania), Keld Kjeldsen (Danemarca), Karl-Heinz Kuck (Germania), Antonio Hernandez-Madrid (Spania), 
Nikolaos Nikolaou (Grecia), Tone M. Norekva ºl (Norvegia), Christian Spaulding (Franþa), and Dirk J. Van 
Veldhuisen (Olanda) 

Alte entitãþi ESC ce au participat la dezvoltarea acestui document:
Asociaþii ESC: Asociaþia pentru Îngrijire Cardiovascularã de Urgenþã (ACCA), Asociaþia Europeanã pentru 
Imagisticã Cardiovascularã (EACVI), Asociaþia Europeanã pentru Intervenþii Cardiovasculare Percutane 
(EAPCI), Asociaþia Europeanã de Ritm Cardiac (EHRA), Asociaþia pentru Insuficienþã Cardiacã (HFA).
Consilii ESC: Consiliul pentru Practicã în Cardiologie (CCP), Consiliul pentru Nursing Cardiovascular 
ºi Profesii Conexe (CCNAP), Consiliul pentru Îngrijire Cardiovascularã Primarã (CCPC), Consiliul de 
Hipertensiune.
Grupuri de Lucru ESC: Electrofiziologie Cardiacã Celularã, Farmacoterapie Cardiovascularã, Chirurgie 
Cardiovascularã, Boli Cardiace Congenitale ale Adultului, Boli Miocardice ºi Pericardice, Circulaþia 
Pulmonarã ºi Funcþia Ventriculului Drept, Trombozã, Valvulopatii.
Secretariat ESC: Veronica Dean, Laetitia Flouret, Catherine Despres – Sophia Antipolis, France

1. Introducere
Prezentul document a fost conceput ca o actualizare 
europeanã a Ghidurilor ACC/AHA/ESC 2006 pentru 
mana gementul pacienþilor cu aritmii ventriculare (AV) ºi 

prevenþia morþii subite cardiace (MSC). Schema de eva-
luare a riscurilor ºi a tratamentelor oferite ar trebui sã fie 
adaptatã luând în considerare comorbiditãþile, spe ranþa 
de viaþã, impactul asupra calitãþii vieþii ºi a altor cir cum-
stanþe.
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2. Definiþii ºi perspective viitoare pentru prevenþia morþii subite cardiace

Definiþii pentru termenii folosiþi în mod uzual

Termen Definiþie

Moarte subitã Eveniment fatal non-traumatic, neaºteptat, având loc în mai puþin de 1 orã de la debutul simptomatolo-
giei, la un individ în stare de sãnãtate aparentã;
Dacã moartea are loc în absenþa martorilor, definiþia se aplicã dacã victima a fost în stare de sãnãtate 
aparentã cu 24 ore înaintea evenimentului;

SMSN ºi MSNI Moarte subitã farã o cauzã aparentã pentru care nu a fost realizatã o autopsie la adult (SMSN) sau la 
copilul mai mic de 1 an (MSNI);

MSC Termenul este folosit atunci când: 
  o afecþiune congenitalã sau dobânditã cu potenþial fatal a fost cunoscutã pe perioada vieþii, SAU
  autopsia a identificat o anomalie cardiacã sau vascularã ca fiind cea mai probabilã cauzã de deces, 

SAU
  nu au fost identificate cauze extracardiace evidente la examinarea post-mortem, aºadar un 

eveniment aritmic este cea mai probabilã cauzã de deces

SMSA, SMSI Atât autopsia cât ºi rapoartele toxicologice sunt neconcludente, cordul este structural normal la exami-
narea macroscopicã ºi histologicã ºi etiologii non-cardiace sunt excluse la adulþi (SMSA) ºi la copii sub 1 
an (SMSI)

Stop cardiac resuscitat Stop cardiac neaºteptat ce are loc în mai puþin de 1 orã de la debutul simptomatologiei acute, care este 
contracarat prin manevre de resuscitare reuºite (ex: defibrilare)

Fibrilaþie ventricularã 
idiopaticã

Toate investigaþiile clinice sunt negative la un pacient care a supravieþuit unui episod de fibrilaþie 
ventricularã

Prevenþia primarã a MSC Terapii menite sã reducã riscul de MSC la pacienþii aflaþi la risc crescut pentru aceasta dar care nu au 
înregistrat încã un stop cardiac resuscitat sau aritmii ameninþãtoare de viaþã

Prevenþia secundarã 
a MSC

Terapii menite sã reducã riscul de MSC la pacienþi care au înregistrat deja un stop cardiac resuscitat sau 
aritmii ameninþãtoare de viaþã

SMSA = sindromul de moarte subitã aritmicã; MSC = moarte subitã cardiacã; SMSI = sindromul de moarte subitã infantilã; SMSN = sindromul de moarte 
subitã ne-explicatã; MSNI = moarte subitã ne-explicatã infantilã;
a Referinþe.

Bolile cardiace asociate cu MSC diferã în funcþie de vâr-
sta –tânarã sau înaintatã– a indivizilor. La tineri existã o 
predominanþã a cardiomiopatiilor, miocarditelor ºi abuzu-

2.1 Autopsia ºi autopsia molecularã la victimele morþii subite cardiace

Indicaþiile pentru autopsie ºi autopsie molecularã la pacienþii cu MSC

Recomandãri Clasaa Nivel de 
evidenþãb

O autopsie este recomandatã pentru investigarea cauzelor MSC ºi pentru a stabili dacã aceasta este 
secundarã unui mecanism aritmic sau non-aritmic (de exemplu: ruptura unui anevrism aortic). I C

Oricând o autopsie este realizatã se recomandã ºi efectuarea unei examinãri histologice standard a 
cordului, care sã includã blocuri etichetate miocardic din secþiuni transversale reprezentative din ambii 
ventriculi

I C

Analiza toxicologicã ºi molecularã a sângelui ºi a altor fluide corporale colectate este recomandatã pen-
tru toate victimele unei MSC I C

Analiza geneticã post-mortem þintitã a potenþialelor gene patologice ar trebui luatã în considerare la 
toate victimele unei MS la care se suspecteazã canalopatii sau cardiomiopatii moºtenite IIa C

MSC = moarte subitã cardiacã;
a Clasa de recomandare;
b Nivel de evidenþã.

Aproximativ 50% dintre stopurile cardiace survin la paci-
enþi fãrã o afectare cardiacã cunoscutã, dar majoritatea 
suferã de BCI ascunsã.

Diagnosticul unei patologii aritmogene ereditare este sta-
bilit în pânã la 50% dintre familiile victimelor SMSA, mai 

ales ca nalopatii [de exemplu, SQTL, sindromul Brugada 
ºi ta hicardia ventricularã polimorfã catecolaminergicã 
(TVPC)] ºi ocazional forme subtile de cardiomiopatie 
[CMH ºi cardiomiopatia aritmogenicã de ventricul drept 
(CAVD), în special] sau hipercolesterolemie familialã.

lui de substanþe pe când la vârstnici, bolile cronice dege-
nerative sunt dominante (BCI, boala valvularã, IC).
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De fiecare datã când o boalã congenitalã este identificatã 
la un individ decedat, rudele acestuia au riscul de a fi afec-
tate de boalã ºi de a deceda subit, cu excepþia situaþiei 

în care diagnosticul este stabilit din timp ºi sunt luate 
mãsurile de prevenþie necesare.

2.2 Screeningul pacienþilor cu aritmii ventriculare suspectate sau cunoscute

Evaluarea non-invazivã a pacienþilor cu aritmii ventriculare suspectate sau cunoscute

Recomandãri Clasaa Nivel de 
evidenþãb

ECG de repaus cu 12 derivaþii

O ECG de repaus cu 12 derivaþii este recomandatã pentru toþi pacienþii care sunt evaluaþi pentru AV I A

Monitorizare ECG

Monitorizarea ambulatorie ECG este recomandatã pentru diagnosticarea aritmiilor
ECG cu 12 derivaþii este recomandat pentru evaluarea intervalului QT sau a modificãrilor de segment 
ST

I A

Dispozitivele de monitorizare a evenimentelor cardiace sunt recomandate când simptomele sunt 
sporadice pentru a stabili dacã acestea sunt cauzate de aritmii tranzitorii I B

Dispozitivele implantabile pentru monitorizare pe termen lung sunt recomandate când simptomele 
(de exemplu sincopa) sunt sporadice, când existã suspiciunea cã acestea sunt cauzate de aritmii ºi 
când o corelaþie simptom-ritm cardiac nu poate fi stabilitã prin tehnici diagnostice convenþionale

I B

ECG cu semnale mediate este recomandat pentru a îmbunãtãþi diagnosticul de CAVD la pacienþii cu 
AV sau la cei care se aflã la risc de a dezvolta AV ameninþãtoare de viaþã I B

Testul de efort

Testul de efort este recomandat pentru a provoca modificãri ischemice sau AV la pacienþii adulþi cu AV 
care au o probabilitate intermediarã sau mare de BCI prin vârsta ºi simptomatologia aferente I B

Testul de efort este recomandat pentru pacienþii cu AV inclusiv TVPC pentru a obþine un diagnostic ºi 
a defini prognosticul I B

Testul de efort ar trebui luat in considerare pentru evaluarea rãspunsului la terapia medicamentoasã 
sau ablaþie la pacienþii cu AV induse de efort cunoscute IIa C

Imagistica

Ecocardiografia este recomanadatã pentru evaluarea funcþiei VS ºi detectarea bolii cardiace structurale 
tuturor pacienþilor cu AV cunoscute I B

Ecocardiografia este recomandatã pentru evaluarea funcþiei VS ºi VD ºi detectarea bolii cardiace struc-
turale pentru toþi pacienþii la risc crescut de a dezvolta AV serioase sau MSC precum ºi la cei cu cardi-
omiopatie dilatativã, hipertroficã, sau supravieþuitorii unui infarct miocardic acut sau rudele pacienþilor 
cu boli ereditare asociate cu MSC

I B

Evaluarea imagisticã de efort (testare ecocardiograficã de efort sau SPECT) este recomandatã pentru 
detectarea ischemiei silenþioase la pacienþii cu AV care au o probabilitate intermediarã de BCI dupã 
criterii de vârstã ºi simptomatologie ºi la care o electrocardiogramã este mai puþin fiabilã (digitalizaþi, cu 
HVS, subdenivelare ST >1 mm în repaus, sindrom WPW sau BRS)

I B

Evaluarea imagisticã de stres farmacologic este recomandatã pentru a evalua ischemia silenþioasã la 
pacienþii cu AV care au o probabilitate intermediarã de BCI dupã criterii de vârstã ºi simptomatologie ºi 
care sunt fizic incapabili sã efectueze un test de efort

I B

RMC sau CT ar trebui considerate pentru pacienþii cu AV când ecocardiografia nu oferã o analizã de 
acurateþe a funcþiei VS sau VD ºi/sau a modificãrilor structurale IIa B

CAVD = cardiopatia aritmogenã de VD; BCI = boalã cardiacã ischemicã; RMC = rezonanþã magenticã cardiacã; TVPC = tahicardia ventricularã 
polimorfã catecolaminegicã; CT = computer tomografie; ECG = electrocardiogramã; BRS = bloc de ram stâng; VS = ventricul stâng; VD = ventricul 
drept; MSC = moarte subitã cardiacã; SPECT = tomografie computerizatã cu emisie de protoni; AV = aritmii ventriculare; WPW = Wolf Parkinson White;
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã
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Evaluarea invazivã a pacienþilor cu aritmii ventriculare suspectate sau cunoscute

Recomandãri Clasaa Nivel de 
evidenþãb

Angiografia coronarianã

Angiografia coronarianã ar trebui consideratã pentru a stabili sau a exclude BCI cu obstrucþii sem-
nificative la pacienþii cu AV ameninþãtoare de viaþã, sau la suprevieþuitorii unei MSC, care au un risc 
cel puþin intermediar de BCI dupã criterii de vârstã ºi simptomatologie

IIa C

Studiul electrofiziologic

Studiul electrofiziologic este recomandat pentru evaluarea diagnosticã a pacienþilor cu infarct mi-
ocardic vechi cu simptome sugestive pentru tahiaritmii ventriculare, inclusiv palpitaþii, presincopã ºi 
sincopã

I B

Studiul electrofiziologic este recomandat la pacienþii cu sincopã atunci când sunt suspectate bradi 
sau tahiaritmii pe baza simptomelor (de exemplu palpitaþii) sau a investigaþiilor non-invazive, mai 
ales în cazul pacienþilor cu boalã cardiacã structuralã.

I C

Studiul electrofiziologic poate fi luat în considerare pentru diagnosticul diferenþial între tahicardiile 
benigne de tract de ejecþie al ventriculului drept ºi cele din CAVD sau sarcoidozã. IIb B

CAVD = cardiopatie aritmogenã de ventricul drept; BCI = boalã cardiacã ischemicã; TEVD = tractul de ejecþie al ventriculului drept; MSC= moarte su-
bitã cardiacã; AV = aritmii ventriculare.
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

SEF poate juca un rol important în CAVD sau CMD, pe 
când el nu prea contribuie la indentificarea pacienþilor cu 
risc înalt în CMH (clasa III).

Dintre canalopatii, SEF nu este indicat în SQT, TVPC ºi 
SQTS, iar în sindromul Brugada, utilitatea lui este discu-
tabilã.

Inducþia de TV polimorfã sau FV, în special cu tehnici de 
sti mulare agresive, nu este specificã.

Definiþiile comune utilizate pentru descrierea aritmiilor ventriculare

Terminologia - Tipul AV Definiþie – Clasificare ECG 

TV bidirecþionalã TV cu schimbarea axului QRS de la bãtaie la bãtaie.

Tahicardia prin reintrare pe ramurã TV prin reintrare implicând sistemul His – Purkinje, de obicei cu morfologie de BRS; cel 
mai frecvent în CMD cu interval HV alungit.

Ritm idioventricular Aritmie cu 3 sau mai multe complexe consecutive cu origine ventricularã, cu frecvenþa 
cardiacã <100 bpm.

TV monomorfã Morfologie unicã stabilã a complexelor QRS în timpul TV.

TV nesusþinutã Trei sau mai multe complexe ventriculare consecutive, ce se terminã spontan în <30 
secunde.

TV pleomorfã Mai mult decât o morfologie stabilã a complexului QRS în timpul unui episod de TV.

TV polimorfã Morfologii multiple sau schimbãtoare ale complexului QRS la o frecvenþã cardiacã între 
100-300 bpm, în timpul TV.

Extrasistolã ventricularã O depolarizare ventricularã care se produce mai devreme decât era aºteptat, ce apare 
pe ECG ca un complex QRS prematur, larg, fãrã sã fie precedat ºi în legãturã cu unda P.

TV susþinutã TV cu duratã 30 secunde sau care necesitã oprirea în <30 secunde datoritã instabilitãþii 
hemodinamice.

Torsadã de vârfuri TV caracterizatã prin torsiunea complexelor QRS în jurul liniei izoelectrice pe ECG în 
timpul aritmiei, ce poate fi asociatã cu Sindrom QT lung.

Flutter ventricular TV regulatã (variabilitatea lungimii de ciclu 30 ms), cu aproximativ 300 bpm, 
monomorfã, fãrã interval izoelectric între complexele QRS succesive.

Fibrilaþie ventricularã Ritm ventricular grosier neregulat, rapid, de obicei >300 bpm (lungime de ciclu <200 
ms), cu variabilitate marcatã a lungimii de ciclu a complexelor QRS, a morfologiei ºi a 
amplitudinii.

Tahicardie ventricularã (TV) Aritmie cu durata de 3 sau mai multe complexe consecutive, cu origine ventricularã, cu 
frecvenþa 100 bpm.

CMD = cardiomiopatie dilatativã; ECG = electrocardiogramã; BRS = bloc de ram stâng; TV = tahicardie ventricularã
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3. Terapii pentru aritmiile ventriculare
3.1 Farmacoterapia pentru aritmiile ventriculare 
ºi prevenþia morþii subite cardiace

Cu excepþia betablocantelor, la momentul actual nu a fost 
demonstratã în trialuri clinice randomizate (TCR) eficienþa 
medicamentelor antiaritmice pentru managementul pri-
mar al pacienþilor cu AV ameninþãtoare de viaþã sau în 

pre venþia MSC. Fiecare medicament are un potential 
semnificativ de efecte adverse, inclusiv risc pro-aritmic.

3.2 Terapia cu ajutorul dispozitivelor

Defibrilatorul automatic implantabil 

DAI previne MSC ºi prelungeºte viaþa pacienþilor cu risc 
crescut de moarte subitã aritmicã, cu condiþia ca paci-
entul sã nu aibã alte afecþiuni care limiteazã speranþa de 
viaþã la <1-2 ani.

DAI pentru prevenþia secundarã a morþii subite cardiace ºi a tahicardiilor ventriculare

Recomandãri Clasaa Nivel de 
evidenþãb

Implantul DAI este recomandat la pacienþii cu FV sau TV netoleratã hemodinamic în absenþa unor ca-
uze reversibile ºi dupã primele 48 ore de la un infarct miocardic care primesc terapie medicamentoasã 
optimã cronicã ºi au o speranþã de viaþã rezonabilã cu un status funcþional bun > 1an.

I A

DAI ar trebui luat în considerare la pacienþii cu TV recurente susþinute (nu în primele 48 ore post-infarct 
miocardic) care primesc terapie medicamentoasã optimã cronicã, au o FEVS normalã ºi o speranþã de 
viaþã rezonabilã cu un status funcþional bun >1an.

IIa C

La pacienþii cu FV/TV ºi indicaþie de DAI, amiodarona poate fi luatã în considerare când un DAI nu este 
disponibil, e contraindicat din motive medicale sau pacientul îl refuzã. IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; MSC = moarte subitã cardiacã; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = 
tahicardie ventricularã;
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

Defibrilatorul implantabil subcutanat

Datele disponibile sugereazã cã defibrilatoarele subcuta-
nante sunt eficiente în prevenþia MSC. La momentul 
actual lipsesc datele despre toleranþa pe termen lung ºi 
siguranþa tratamentului, dar acestea sunt în curs de colec-
tare. Defibrilatorul subcutanat nu este indicat la cei care 
necesitã stimulare antibradicardicã, cu excepþia pe rioa-

delor imediat dupã ºoc (stimularea transcutanatã poa-
te fi livratã de dispozitiv timp de 30 secunde dupã ºoc). 
Pacienþii care necesitã resincronizare cardiacã sunt de 
asemenea nepotriviþi pentru defibrilatorul subcutanat. În 
mod similar, defibrilatorul subcutanat nu este indicat nici 
pentru pacienþii care au tahiaritmii ce pot fi oprite cu uºu-
rinþã prin stimulare antitahicardicã.

Defibrilatorul implantabil subcutanat

Recomandãri Clasaa Nivelb

Defibrilatoarele subcutanate ar trebui luate în considerare ca o alternativã la cele endovenoase la pacienþii cu 
indicaþie de DAI când stimularea pentru bradicardie, resincronizarea cardiacã sau stimularea antitahicardicã 
nu sunt necesare.

IIa C

DAI subcutanat poate fi luat în considerare ca o alternativã eficientã la sistemul endovenos când abordul 
vascular este dificil, dupã îndepãrtarea unui DAI endovenos pentru infecþie sau la pacienþi tineri care vor 
necesita DAI pe termen lung.

IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

Defibrilatorul portabil

Defibrilatorul portabil

Recomandãri Clasaa Nivelb

Defibrilatorul portabil poate fi luat în considerare pentru pacienþi adulþi cu FEVS redusã care sunt la risc de 
moarte subitã aritmicã pentru o perioadã limitatã de timp, dar nu sunt candidaþi pentru un DAI (de exemplu: 
pânã la transplant, pânã la implant endovenos, cardiomiopatie peripartum, miocarditã activã ºi aritmii în 
perioada precoce post-infarct miocardic).

IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng;
a Clasa de recomandare
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Aºadar acest dispozitiv poate salva vieþi la pacienþii vulne-
rabili, dar eficacitatea sa nu a fost încã validatã. La pacienþii 
cu disfuncþie tranzitorie de VS, defibrilatorul portabil poa-
te fi folosit pânã la recuperarea funcþiei VS dupã injurii 
precum infarct miocardic, cardiomiopatia post-partum, 

miocardite sau intervenþii de revascularizare asociate cu 
disfuncþie tranzitorie VS. În mod similar, pacienþii cu istoric 
sau risc crescut de aritmii ameninþãtoare de viaþã sau care 
sunt programaþi pentru transplant cardiac pot fi protejaþi 
temporar prin defibrilatorul portabil.

Defibrilatorul din spaþii publice

Defibrilatorul din spaþii publice

Recomandãri Clasaa Nivelb

Este recomandat ca defibrilatorul din spaþii publice sã fie amplasat în locuri unde stopul cardiac este relativ 
frecvent ºi unde existã locuri potrivite pentru depozitarea lui (de exemplu: ºcoli, stadioane sportive, staþii ale 
mijloacelor de transport în comun mari, cazinouri etc.) sau în locuri unde nu existã altã formã de acces pen-
tru defibrilare (de exemplu: trenuri, vase de croazierã, avioane etc.) 

I B

Se poate lua în considerare predarea de lecþii despre manevrele de prim ajutor familiilor pacienþilor cu risc 
crescut de MSC IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng; MSC = moarte subitã cardiacã; FV = fibrilaþie ventricularã; TV = 
tahicardie ventricularã;
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

3.3 Tratamentul acut al aritmiilor ventriculare susþinute

Cardioversia sau defibrilarea ºi tratamentul acut al aritmiilor ventriculare susþinute

Recomandãri Clasaa Nivelb

Cardioversia directã este recomandatã pentru pacienþii care se prezintã cu TV susþinutã ºi instabilitate 
hemodinamicã I C

La pacienþii care se prezintã cu TV susþinutã toleratã hemodinamic în absenþa bolii cardiace structurale (de 
exemplu: afectarea idiopaticã a TEVD), pot fi luate în considerare flecainida sau un betablocant convenþional, 
verapamil sau amiodarona iv.

IIb C

iv = intravenos; TEVD = tract de ejecþie ventricul drept; TV = tahicardie ventricularã;
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

3.4 Terapia intervenþionalã

Ablaþia transcateter

Ablaþia transcateter în tratamentul tahicardiei ventriculare monomorfe susþinute

Recomandãri Clasaa Nivelb

Ablaþia transcateter de urgenþã este recomandatã pacienþilor cu TV incesante sau furtunã electricã pe fond 
de afectare cardiacã structuralã cicatricealã I B

Ablaþia transcateter este recomandatã pacienþilor cu BCI ºi ºocuri interne recurente (DAI) datoritã TV susþinute I B

Ablaþia transcateter ar trebui luatã în considerare dupã un prim episod de TV susþinutã la pacienþii cu BCI ºi 
DAI. IIa B

DAI = defibrilator automatic implantabil; TV = tahicardie ventricularã; 
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

Ablaþia transcateter a evoluat într-o opþiune importantã de 
tratament pentru pacienþii cu boalã cardiacã cicatricealã 
care se prezintã cu TV sau FV. Ablaþia transcateter pentru 
TV scade numãrul de ºocuri interne (DAI) ºi previne recu-
renþa episoadelor de TV. În plus, ablaþia transcateter este 
adesea utilizatã pentru a controla TV incesante sau furtu-
nile electrice (TV/FV recurente cu ºocuri adecvate frec-
vente) ºi pentru a reduce sau preveni episoadele recuren-
te de TV susþinutã. TV cicatricealã este tipic monomorfã ºi 
multiple morfologii pot fi induse la acelaºi pacient.

Pacienþii cu TV cicatricealã post-infarct miocardic tind sã 
aibã rezultate mai favorabile dupã ablaþia transcateter de-
cât cei cu TV secundarã cardiomiopatiilor non-ischemice.

TV la pacienþii fãrã afectare structuralã manifestã îºi au 
ori ginea cel mai frecvent la nivelul TEVD sau TEVS. ECG 
cu 12 derivaþii aratã o tahicardie cu ax inferior ºi QRS de 
tip BRS (dacã tahicardia iºi are originea în TEVD) sau cu 
aspect de BRD (pentru TEVS). Ablaþia transcateter este cu-
rativã pentru majoritatea pacienþilor ºi complicaþiile proce-
durale sunt rare. 
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Chirurgia antiaritmicã

Ablaþia chirurgicalã pentru tahicardia ventricularã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Ablaþia chirurgicalã ghidatã de mappingul electrofiziologic pre- ºi intraoperator, efectuatã într-un centru 
experimentat este recomandatã la pacienþii cu TV refractarã la medicamentele antiaritmice, dupã eºecul 
ablaþiei transcateter efectuatã de electrofiziologi experimentaþi

I B

Ablaþia chirurgicalã în cadrul operaþiei chirurgicale (by-pass sau chirurgie valvularã) poate fi luatã în conside-
rare la pacienþii cu TV documentatã sau FV dupã eºecul ablaþiei transcateter IIb C

FV = fibrilaþie ventricularã; TV = tahicardie ventricularã;
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

3.5 Impactul psihosocial al defibrilatorului automatic implantabil

Managementul psihosocial dupã implantarea DAI

Recomandãri Clasaa Nivelb

Evaluarea statusului psihologic ºi tratamentul stresului sunt recomandate la pacienþii cu ºocuri repetate ina-
decvate I C

Discuþii privind calitatea vieþii sunt recomandate înaintea implantului DAI ºi în timpul progresiei bolii pentru 
toþi pacienþii I C

DAI = defibrilator automatic implantabil;
a Clasa de recomandare
b Nivelul de evidenþã

Anxietatea ºi depresia sunt frecvente la pacienþii cu DAI ºi 
sunt mai pronunþate la cei ce experimenteazã ºocuri ina-
decvate sau frecvente (de exemplu, mai mult de 5 ºocuri). 
Aceste probleme trec neobservate ºi netratate frecvent 
în practica clinicã. În timp ce managementul imediat ar 
trebui sã izoleze cauza declanºãrii terapiilor, tratarea stre-
sului psihologic este un adjuvant puternic. Implantul DAI 
poate afecta multiple zone ale vieþii, inclusiv abilitatea de 
a conduce, relaþiile intime, calitatea somnului, preocupãri 
legate de imaginea corporalã (în special la femei tinere) 
ºi participarea la sporturi organizate (mai ales la copii ºi 
adolescenþi). Suportul oferit de profesioniºtii în sãnãtate 
amelioreazã aceste preocupãri.

4. Managementul aritmiilor ventriculare 
ºi prevenþia morþii subite cardiace în 
boala coronarianã
4.1 Sindroamele coronariene acute

În ciuda reducerii clare a ratelor de MSC prin procedee 
superioare de revascularizare ºi prevenþia BCI prin oprirea 
fumatului ºi tratamentul cu statine, sindroamele coronari-
ene acute (SCA) ºi aritmiile tardive dupã infarctul miocar-
dic acut rãmân o cauzã comunã de MSC.

Prevenþia morþii subite cardiace asociate sindroamelor coronariene acute: faza pre-spital

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii cu durere toracicã, este recomandatã reducerea perioadei între debutul simptomelor ºi primul 
contact medical ºi a celei dintre primul contact medical ºi reperfuzie. I A

Este recomandat ca echipele de pe ambulanþe sã fie antrenate ºi echipate pentru a identifica SCA (cu utiliza-
rea aparatelor ECG ºi a telemetriei dupã caz) ºi a trata stopul cardiac prin aplicarea protocoalelor de resucitare 
de bazã ºi a defibrilãrii

I B

Este recomandat ca protocoalele de resuscitare de bazã ºi avansate sã fie aplicate urmând algoritmii definiþi 
de Consiliul European de Resuscitare sau de grupurile de experþi în resuscitare naþionale sau internaþionale. I C

Este recomandat ca îngrijirea post-resuscitare sã fie facutã în centre cu experienþã înaltã capabile de a oferi 
terapie intensivã multidisciplinarã, incluzând intervenþii coronariene primare, electrofiziologie, dispozitive de 
asistenþã cardiacã, chirurgie cardiacã ºi vascularã ºi hipotermie terapeuticã.

I B

Crearea reþelelor regionale pentru tratamentul stopului cardiac trebuie luatã în considerare pentru 
îmbunãtãþirea supravieþuirii. IIa B

SCA = sindromul coronarian acut; ECG = electrocardiogramã.
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã.

Prevenþia ºi managementul morþii subite cardia-
ce asociatã sindroamelor coronariene acute: faza 
pre-spital
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Prevenþia morþii subite cardiace asociatã sindroa-
melor coronariene acute: faza intra-spital. Indicaþii 
pentru revascularizare

Prevenþia ºi tratamentul morþii subite cardiace asociate sindroamelor coronariene acute: faza intra-spital. Indicaþii 
pentru revascularizare

Recomandãri Clasaa Nivelb

Reperfuzia de urgenþã este recomandatã la pacienþii cu STEMI I A

Revascularizarea coronarianã este recomandatã la pacienþii cu NSTEMI sau anginã instabilã con-
form ghidurilor ESC NSTEMI I C

Angiografia coronarianã urmatã, dacã este necesar de angioplastie coronarianã, în 2 ore de 
la admisia în spital este recomandatã la pacienþii cu NSTEMI cu risc-înalt, care include ºi AV 
ameninþãtoare de viaþã

I C

Revascularizarea coronarianã promptã ºi completã este recomandatã pentru tratamentul ischemiei 
miocardice prezentã la pacienþii cu TV sau FV recurentã. I C

Deschiderea promptã a vaselor infarctate este recomandatã pentru oprirea tulburãrilor de condu-
cere atrioventriculare nou-apãrute. Aceastã recomandare este în mod special relevantã pentru BAV 
cu infarct inferior chiar ºi în cazul prezentãrii tardive (>12 ore)

I C

Admisia directã în laboratorul de cateterizare este recomandatã supravieþuitorilor comatoºi ai stopu-
lui cardiac extra-spital cu criterii electrografice de STEMI pe ECG-ul post-resuscitare I B

O oprire în secþia de terapie intensivã trebuie consideratã la supravieþuitorii comatoºi ai stopului 
cardiac extra-spital fãrã criterii electrocardiografice de supradenivelare de segment ST pe ECG-ul 
postresuscitare pentru a exclude cauze non-coronariene ºi, în absenþa unei cauze non-coronariene 
evidente, o angiografie coronarianã ar trebui consideratã cât mai precoce (<2h), în special în cazul 
pacienþilor hemodinamic instabili.

IIa
(pentru ambele 
recomandãri)

B

Implantarea unui dispozitiv de asistarea a VS sau de suport vital extra-corporeal ar trebui luat în 
considerare la pacienþii instabili hemodinamic cu TV sau FV în ciuda terapiei optime. IIa B

Dispozitivele de asistare cardiacã ºi revascularizarea în centre specializate poate fi consideratã la 
pacienþii cu stop cardiac refractar. IIb C

SCA = sindromul coronarian acut, AV = atrio-ventricular, ECG = electrocardiogramã, ESC = Societatea Europeana de Cardiologie, VS = ventricul stãng, 
NSTEMI = infarct miocardic fãrã denivelare de segment-ST, AV = aritmie ventricularã; FV = fibrilaþie ventricularã, TV = tahicardie ventricularã.
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã.

Prevenþia ºi tratamentul morþii subite cardiace 
aso ciatã sindroamelor coronariene acute: faza in-
tra-spital. Defibrilarea/ cardioversia/ medicamen-
te/ ablaþia transcateter

Prevenþia ºi tratamentul morþii subite cardiace asociatã sindroamelor coronariene acute: faza intra-spital. Defibri-
larea/ cardioversia/ medicamente/ ablaþia transcateter

Recomandãri Clasaa Nivelb

Tratamentul cu betablocante este recomandat pentru TV polimorfã recurentã. I B

Amiodarona administratã intravenos este recomandatã pentru tratamentul TV polimorfe. I C

Cardioversia electricã imediatã sau defibrilarea sunt recomandate pacienþilor cu TV sau FV susþinutã. I C

Angioplastia coronarianã de urgenþã urmatã, când este indicat, de revascularizare este recomandatã 
pacienþilor cu TV sau FV recurente, atunci când ischemia miocardicã nu poate fi exclusã. I C

Corecþia anomaliilor hidro-electrolitice este recomandatã la pacienþii cu TV sau FV recurente. I C

Tratamentul oral cu betablocante trebuie luat în considerare pe perioada internãrii ºi continuat ulterior la toþi 
pacienþii cu SCA fãrã contraindicaþii. IIa B

Ablaþia transcateter prin radiofrecvenþã, într-un centru specializat pentru ablaþii, urmatã de implantarea 
unui DAI trebuie luatã în considerare la pacienþii cu TV, FV recurente sau cu furtuni electrice, în ciuda 
revascularizãrii complete ºi a tratamentului medicamentos optim.

IIa C

Stimularea antitahicardicã transcateter trebuie luatã în considerare dacã TV are recurenþã frecventã, în ciuda 
folosirii medicaþiei antiaritmice ºi dacã ablaþia transcateter nu este posibilã. IIa C

Lidocaina intravenoasã poate fi luatã în considerare pentru tratamentul TV sau FV recurente susþinute ce nu 
rãspund la betablocante sau amiodaronã sau în prezenþa contraindicaþiilor la amiodaronã. IIb C

Tratamentul profilactic antiaritmic (cu excepþia betablocantelor) nu este recomandat. III B
SCA = sindromul coronarian acut, DAI = defibrilator de cardioversie implantabil, MSC = moarte subitã cardiacã, FV = fibrilaþie ventricularã, TV = tahi-
cardie ventricularã.
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de evidenþã.
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Un numãr semnificativ de MSC apar în faza pre-spital a 
SCA, subliinind rolul critic al programelor de screening 
pentru identificarea pacienþilor la risc. Cu toate astea, 
pânã la 6% din pacienþii cu SCA dezvoltã TV sau FV în 
primele 48 de ore dupã debutul simptomatolgiei, cel 

mai frecvent înainte sau în timpul reperfuziei. Suplimen-
tar revascularizãrii rapide ºi complete, intervenþiile non-
farmacologice împreunã cu tratamentul farmacologic 
pot fi necesare pentru controlul aritmiilor ventriculare în 
aceastã situaþie.

Prevenþia ºi tratamentul morþii subite cardiace 
asociate sindroamelor coronariene acute: faza 
intra-spital. Cardiostimulare/Defibrilator automat 
implantabil

Prevenþia ºi tratamentul morþii subite cardiace asociatã sindroamelor coronariene acute: faza intra-spital. Defibri-
larea/ cardioversia/ medicamente/ ablaþia transcateter

Recomandãri Clasaa Nivelb

Cardiostimularea temporarã este recomandatã la pacienþii simptomatici pentru bradicardie sinusalã în ciuda 
tratamentului cu medicamente cronotrope. I C

Cardiostimularea temporarã este recomandatã la pacienþii cu bloc AV de grad înalt simptomatic fãrã ritm de 
scãpare stabil. I C

Angiografia de urgenþã este recomandatã la pacienþii simptomatici cu bloc AV de grad înalt, care nu au fost 
reperfuzaþi. I C

Reprogramarea unui DAI implantat anterior este recomandatã la pacienþii care primesc ºocuri inadecvate. I C

Reprogramarea unui DAI implantat anterior trebuie luatã în considerare pentru a evita ºocurile inadecvate. IIa C

Implantarea unui DAI sau utilizarea  temporarã a unui defibrilator portabil poate fi luatã în considerare în 
primele 40 de zile postinfarct miocardic la pacienþii selecþionaþi (revascularizare incompletãc, disfuncþie VS pre-
existentã, apariþia aritmiilor în primele 48h dupã SCA, TV polimorfã sau FV).

IIb C

Implantarea unui DAI pentru prevenþia primarã a MCS nu este în general indicatã în primele 40 de zile post-
infarct miocardic. III A

SCA = sindromul coronarian acut; AV = atrio-ventricular; DAI = defibrilator de cardioversie implantabil; VS = ventricul stâ ng; MSC = moarte subitã 
cardiacã; FV = fibrilaþie ventriculara; TV = tahicardie ventricularã 
a Clasa de recomandãri.
b Nivelul de evidenþã.
c Revascularizarea incompletã se referã la eºecul tratamentului leziunii responsabile de infarct sau prezenþa altor leziuni care nu pot fi tratate.
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4.2 Perioada precoce dupã infarctul de miocard

Recomandãri Clasaa Nivelb

SVP poate fi consideratã precoce dupã infarctul miocardic la pacienþii cu FEVS redusã (40%) pentru evalua-
rea riscului morþii subite cardiace. IIb B

Testele non-invazive (de exemplu: alternanþa undelor-T microvoltate, teste pentru disfuncþie autonomã sau 
ECG-SM) nu sunt recomandate pentru stratificarea riscului în faza precoce dupã infarctul miocardic. III B

FEVS = fracþie de ejecþie a ventricolului stâng, SVP = stimulare ventricularã programatã; ECG-SM = electrocardiogramã cu semnale mediate
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã;

Programarea amplasãrii defibrilatorului automat 
implantabil dupã infarctul miocardic – estimarea 
disfuncþiei de ventricul stâng înainte ºi dupã ex-
ternare

Recomandãri Clasaa Niveb

Evaluarea precoce (înainte de externare) a FEVS este recomandatã la toþi pacienþii cu infarct miocardic acut I C

Reevaluarea FEVS la 6-12 sãptãmâni dupã infarctul miocardic este recomandatã pentru evaluarea 
oportunitãþii implantãrii unui DAI în prevenþie primarã. I C

DAI = defibrilator automatic implantabil; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng.
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã;

Implantarea precoce (<40 zile) a unui DAI sau folosirea 
temporarã (<40 zile) a unui defibrilator portabil poate fi 
consideratã în cazul unor situaþii speciale cum ar fi afec-
tare FEVS pre-existentã, revascularizare incompletã sau 
aritmie apãrând la >48 de ore dupã debutul SCA. FEVS 

ar trebui evaluatã la 6-12 saptãmâni dupã infarctul mi-
ocardic la pacienþii stabili ºi la cei cu tratament pentru IC 
optimizat pentru a evalua potenþiala indicaþie pentru im-
plantarea unui defibrilator în prevenþie primarã.

4.3 Boala coronarianã ischemicã stabilã dupã 
infarctul miocardic cu fracþie de ejecþie pãstratã

Stratificarea riscului la pacienþii cu boalã cardiacã 
ische micã stabilã dupã un infarct miocardic cu 
frac þie de ejec þie pãstratã

Recomandãri Clasaa Nivelb

SVP ar trebui consideratã la supravieþuitorii unui infarct miocardic cu funcþia VS pãstratã ºi sincopã 
neaºteptatã IIa C

VS = ventricul stâng; SVP = stimulare ventricularã programatã
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã;

Revascularizarea la pacienþii cu boalã cardiacã ischemicã stabilã dupã un infarct miocardic cu fracþia de ejecþie 
pãstratã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Revascularizarea coronarianã este recomandatã pentru a reduce riscul MSC la pacienþii cu FV când ischemia 
miocardicã acutã precede dezvoltarea FV. I B

MSC = moarte subitã cardiacã; FV-fibrilaþie ventricularã
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã;

Folosirea medicaþiei antiaritmice

Recomandãri Clasaa Nivelb

Amiodarona poate fi consideratã pentru ameliorarea simptomaticã a episoadelor de AV la supravieþuitorii 
unui infarct miocardic însã nu are efect pe mortalitate IIb B

Terapia cu blocante de canale de sodiu (clasa IC) nu este recomandatã pentru prevenþia morþii subite la 
pacienþii cu BCI sau la supravieþuitorii unui infarct miocardic. III B

BCI = boalã cardiacã ischemicã; AV = aritmie ventricularã
a Clasa de recomandãri;
b Nivelul de evidenþã;
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5. Strategii terapeutice la pacienþii cu 
disfuncþie ventricularã stângã cu sau 
fãrã insuficienþã cardiacã
5.1 Prevenþia primarã a morþii subite cardiace

Medicaþia la pacienþii cu disfuncþie ventricularã stângã

Recomandare Clasaa Nivelb

Terapia farmacologicã optimã cu IEC (în caz de intoleranþã, BRAT), betablocante ºi ARM, este recomandatã la 
pacienþii cu IC ºi disfuncþie sistolicã (FEVS 35-40%) pentru a reduce mortalitatea totalã ºi MSC. I A

ARM = antagonist de receptor de mineralocorticoid; BRAT = blocanþi de receptor de angiotensinã; IEC = inhibitori de enzimã de conversie; IC = 
insuficienþã cardiacã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; MSC = moarte subitã cardiacã;
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Defibrilatorul automatic implantabil la pacienþii cu disfuncþie ventricularã stângã

Recomandãri Clasaa Nivelb

DAI este recomandat pentru a reduce MSC la pacienþii cu IC simptomaticã (NYHA II-III) ºi FE 35% care au 
primit 3 luni de tratament medicamentos optim, cu speranþã de viaþã peste 1 an ºi cu status clinic funcþional 
bun:

- etiologie ischemicã (cel puþin 6 sãptãmâni de la infarctul miocardic). I A

- etilogie non-ischemicã. I B
DAI = defibrilator automatic implantabil; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng, IC = insuficienþã cardiacã; MSC = moarte subitã cardiacã; NYHA 
= New York Heart Association; MSC = moarte subitã cardiacã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Defibrilatoare implantabile la pacienþii cu clasa New York Heart Association IV incluºi pe listele de aºteptare pen-
tru transplantul de cord

Recomandãri Clasaa Nivelb

Implantarea DAI ar trebui luatã în considerare pentru prevenþia primarã ºi secundarã a MSC la pacienþii incluºi 
în listele de transplant de cord. IIa C

DAI = defibrilator cardiac implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

5.2 Terapia de resincronizare cardiacã pentru 
prevenþia primarã a morþii subite cardiace 

Tabelul A. Terapia de resincronizare cardiacã pentru prevenþia primarã a morþii subite cardiace la pacienþii în ritm 
sinusal ºi clasa funcþionalã New York Heart Association III/ clasa IV ambulatorie

Recomandãri Clasaa Nivelb

TRC este recomandatã pentru a reduce mortalitatea de toate cauzele la pacienþii cu FEVS 35% ºi BRS care 
rãmân simptomatici în ciuda tratamentului medicamentos optim pentru minim 3 luni, cu o speranþã de viaþã 
de cel puþin 1 an ºi status clinic funcþional bun:

- cu o duratã QRS >150 ms I A

- cu o duratã a QRS 120-150 ms I B

TRC ar trebui sau poate fi luatã în considerare pentru a reduce mortalitatea de toate cauzele la pacienþii cu 
FEVS 35% fãrã BRS, care rãmân simptomatici în ciuda tratamentului medicamentos optim pentru minim 3 
luni, cu o speranþã de viaþã de cel puþin 1 an ºi status clinic funcþional bun:

- cu o duratã QRS >150 ms IIa B

- cu o duratã a QRS 120-150 ms IIb B
BRS = bloc de ramurã stangã; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; ms = milisecunde; TRC = terapie de resincronizare cardiacã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Tabel B. Terapia de resincronizare cardiacã pentru prevenþia primarã a morþii subite cardiace la pacienþii cu 
fibrilaþie atrialã ºi clasa funcþionalã New York Heart Association III/ clasa IV ambulatorie

Recomandãri Clasaa Nivelb

TRC este recomandatã pentru a reduce mortalitatea de toate cauzele la pacienþii cu IC cronicã, QRS >120 ms 
ºi FEVS 35% care rãmân în clasa funcþionalã NYHA III/ambulatorie IV în ciuda tratamentului medicamentos 
optim cu o speranþã de viaþã de cel puþin 1 an ºi status clinic funcþional bun, cu condiþia de a se obþine stimu-
lare biventricularã cât mai aproape de 100%

IIa B

Ablaþia NAV ar trebui luatã în considerare în cazul stimulãrii biventriculare insuficiente IIa B
FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; IC = insuficienþã cardiacã; TRC = terapia de resincronizare cardiacã; ms = milisecunde; NAV = nodul 
atrio-ventricular; NYHA = New York Heart Association.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Tabel C. Terapia de resincronizare cardiacã cu suport pentru defibrilarea în prevenþia primarã a morþii subite la 
pacienþii în ritm sinusal cu insuficienþã cardiacã uºoarã (New York Heart Association II)

Recomandare Clasab Nivelc

TRC-D este recomandatã pentru a reduce mortalitatea de toate cauzele la pacienþii cu durata QRS 130 ms, 
FEVS  30% ºi BRS, în ciuda tratamentului medicamentos optim pentru minim 3 luni, cu o speranþã de viaþã 
de cel puþin 1 an ºi status clinic funcþional bun.

I A

TRC-D poate fi luatã în considerare pentru a preveni spitalizãrile datorate IC la pacienþii cu durata QRS 150 
ms, indiferent de morfologia QRS în ciuda tratamentului medicamentos optim pentru minim 3 luni, cu o 
speranþã de viaþã de cel puþin 1 an ºi status clinic funcþional bun.

IIb A

FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; IC = insuficienþã cardiacã; ms=milisecunde; TRC-D = terapia de resincronizare cardiacã cu suport pentru 
defibrilare; ms = milisecunde
a Aceste recomandãri sunt adresate în special TRC-D, deoarece studiile care urmãresc efectele TRC la pacienþii cu clasa NYHA II au fost efectuate 
folosind doar TRC-D. 
b Clasã de recomandare.
c Nivel de evidenþã.

5.3 Extrasistolele ventriculare la pacienþii cu 
boalã structuralã cardiacã/ disfuncþie ventricularã 
stângã

Tratamentul pacienþilor cu disfuncþie ventricularã stângã ºi extrasistole ventriculare

Recomandãri Clasaa Nivelb

La pacienþii cu ESV frecvente sau TVNS simptomatice:

- Amiodarona ar trebui sã fie luatã în considerare. IIa B

- Ablaþia transcateter ar trebui sã fie luatã în considerare. IIa B

Ablaþia transcateter ar trebui sã fie luatã în considerare la pacienþii cu disfuncþie de VS ºi ESV. IIa B
ESV = extrasistole ventriculare; TVNS = tahicardie ventricularã nesusþinutã; VS = ventricul stâng;
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã

ESV ºi salvele de TVNS sunt frecvente la pacienþii cu dis-
funcþie VS ºi pot fi cauza sau consecinþa disfuncþiei de 
VS. ESV ºi salvele de TVNS la subiecþii cu boalã cardiacã 
structuralã determinã creºterea riscului de mortalitate, iar 
existenþa >10 ESV/ orã sau salvele de TVNS reprezintã 
markeri cunoscuþi de creºtere a riscului. Dacã pacienþii 
sunt simptomatici datoritã ESV sau TVNS sau dacã aces-
tea contribuie la scãderea FEVS (tahicardiomiopatie), 

amio darona sau terapia ablativã ar trebui luate în con-
siderare. 

Un procent crescut de ESV (>24%) la pacienþii cu dis-
funcþie de VS, cu un interval de cuplaj scurt al ESV (<300 
ms) sugereazã existenþa cardiomiopatiei induse de ESV. 
La aceºti pacienþi terapia ablativã poate determina dis pa-
riþia ESV ºi refacerea funcþiei VS.
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5.4 Tahicardia ventricularã susþinutã

Terapia medicamentoasã

Tratamentul pacienþilor cu disfuncþie ventricularã stângã ºi tahicardie ventricularã monomorfã susþinutã

Recomandare Clasaa Nivelb

Optimizarea medicaþiei de IC conform ghidurilor curente este recomandatã la pacienþii cu disfuncþie de VS ºi 
TV susþinutã. I C

Amiodarona ar trebui sã fie luatã în considerare pentru a preveni TV la pacienþii cu sau fãrã DAI. IIa C
DAI = defibrilator cardiac implantabil; IC = insuficienþã cardiacã; TV = tahicardie ventricularã; VS = ventricul stâng;
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Ablaþia transcateter

Prevenþia recurenþelor de tahicardie ventricularã la pacienþii cu disfuncþie de ventricul stâng ºi tahicardie 
ventricularã susþinutã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Ablaþia de urgenþã în centre specializate sau cu experienþã este recomandatã la pacienþii cu TV incesantã sau 
furtunã electricã care determinã descãrcarea de ºocuri electrice de cãtre DAI. I B

Amiodarona sau ablaþia transcateter este recomandatã la pacienþii cu ºocuri electrice frecvente descãrcate de 
DAI datorate TV susþinute. I B

Implantarea unui DAI este recomandatã la pacienþii supuºi ablaþiei transcateter când întrunesc criteriile eligibi-
le pentru DAI. I C

Amiodarona sau ablaþia transcateter ar trebui sã fie luate în considerare dupã un prim episod de TV susþinutã 
la pacienþii cu DAI. IIa B

DAI = defibrilator cardiac implantabil; TV = tahicardie ventricularã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

5.5 Tahicardia prin reintrare între cele douã ramuri ale sistemului de conducere

Prevenþia recurenþei tahicardiei ventriculare la pacienþii cu tahicardie prin reintrare între cele douã ramuri ale 
sistemului de conducere

Recomandare Clasaa Nivelb

Ablaþia transcateter este recomandatã ca terapia de primã-intenþie la pacienþii cu tahicardie prin reintrare între 
ramul drept ºi ramul stâng. I C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã.

Tahicardia prin reintrare pe ramuri este o tahicardie rarã 
prin macro-reintrare a cãrei cale anterogradã este ramul 
drept ºi retrogradã ramul stâng. Pe ECG de suprafaþã cu 
12 derivaþii se observã morfologia de tip BRS cu devie-
re axialã stângã. Aceasta se asociazã frecvent cu cardio-
miopatii. Ablaþia uneia dintre ramuri reprezintã terapia 
cura tivã.

6. Cardiomiopatiile
Aproape toate cardiomiopatiile pot fi asociate cu arit-
mii ventriculare ºi un risc crescut de MSC care variazã în 
funcþie de etiologia ºi de severitatea bolii.

6.1 Cardiomiopatia dilatativã (CMD)

CMD este definitã prin dilatarea ºi disfuncþia sistolicã a 
VS în absenþa unor condiþii de umplere anormale sau a 

BCI suficient de severã pentru a cauza o afectare sistolicã 
globalã CMD este regãsitã la populaþii de vârste ºi etnii 
variate. La adulþi este mai frecventã la bãrbaþi decât la fe-
mei, cu o prevalenþã globalã de 1 la 2500 de indivizi ºi o 
incidenþã anualã estimativã conservatã la 7 din 100 000. 
La copii, incidenþa precoce este de 0.57 cazuri la 100 000.

Mutaþii genetice potenþial patogenice sunt întâlnite la 
cel puþin 20% dintre adulþii cu CMD ºi la 10-20% dintre 
rudele acestora care prezintã dovada prezenþei bolii la 
screening-ul clinic. Mutaþiile genetice cele mai frecvente 
sunt ale proteinelor sarcomerice ºi desmozomale, dar ºi 
mutaþiile lamininei A/C ºi ale desminei sunt frecvente la 
pacienþii cu tulburãri de conducere. Un numãr mic de 
pacienþi au o maladie X-linkatã cauzatã de mutaþii ale ge-
nei distrofinei.
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Stratificarea riscului ºi managementul pacienþilor cu cardiomiopatie dilatativã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Terapia medicamentoasã optimã (IEC, betablocante ºi ARM) este recomandatã pacienþilor cu CMD pentru a 
reduce riscul de moarte subitã ºi de progresie a IC. I A

Identificarea promptã ºi tratamentul factorilor aritmogeni (de exemplu, hipopotasemia) ºi a comorbiditãþilor 
(de exemplu, boala tiroidianã) este recomandatã pentru pacienþii cu CMD ºi aritmii ventriculare. I C

O angiografie coronarianã este recomandatã pacienþilor stabili cu CMD cu un risc intermediar de BCI ºi 
aritmii ventriculare nou-instalate. I B

Implantul DAI este recomandat pacienþilor cu CMD ºi TV/FV netolerate hemodinamic, care au speranþã de 
viaþã mai mare de 1 an ºi care se aflã într-un status funcþional bun. I A

Implantul DAI este recomandat pentru cei cu CMD, IC simptomaticã (clase NYHA II-III) ºi o fracþie de ejecþie 
mai micã sau egalã cu 35% dupã mai mult de 3 luni de tratament farmacologic maximal, cu o speranþã de 
viaþã mai mare de 1 an într-un status funcþional bun.

I B

Ablaþia transcateter este recomandatã pacienþilor cu CMD ºi tahicardie ventricularã prin re-intrare în ram, 
refractarã la tratamentul medicamentos. I B

Implantul DAI ar trebui luat în considerare la pacienþii cu CMD ºi o boalã confirmatã ce cauzeazã mutaþii ale 
lamininei A/C ºi cu factori de risc clinici.d IIa B

Amiodarona ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu un DAI care prezintã ºocuri adecvate recurente în 
ciuda programãrii optime a dispozitivului. IIa C

Ablaþia transcateter ar putea fi luatã în considerare la pacienþii cu CMD ºi aritmii ventriculare (altele în afara de 
cea prin reintrare în ram) refractare la tratament medicamentos. IIb C

SEF cu SVP poate fi luat în considerare pentru stratificarea riscului în CMD. IIb B

Amiodarona nu este recomandatã pentru tratamentul TVNS asimptomatice la pacienþii cu CMD. III A

Utilizarea de blocante ale canalelor de sodiu ºi a dronedaronei pentru tratamentul aritmiilor ventriculare nu 
este recomandatã la pacienþii cu CMD. III A

IEC = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; IC = insuficienþã cardiacã; MSC = moarte subitã 
cardiacã; NYHA = New York Heart Association; MSC = moarte subitã cardiacã, BCI = boalã cardiacã ischemicã; CMD = cardiomiopatie dilatativã; SEF 
= studiu electrofiziologic, DAI = defibrilator automatic implantabil; ARM = antagonist de receptor mineralocorticoid; TVNS = tahicardie ventricularã 
nesusþinutã; SVP = stimulare ventricularã programatã; TV = tahicardie ventricularã; 
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Referinþe.
d Factori de risc la pacienþi cu mutaþii ale lamininei A/C confirmate: TVNS înregistrate pe monitorizarea ECG ambulatorie, FEVS mai micã de 45% la 
prima evaluare, sexul masculin ºi mutaþiile precum: inserþie, deleþie, trunchiere sau mutaþiile care afecteazã îmbinarea catenelor.

6.2 Cardiomiopatia hipertroficã (CMH)

Cardiomiopatia hipertroficã se caracterizeazã prin creºte-
rea grosimii peretelui ventriculului stâng ce nu este da-
to ratã unor condiþii de umplere anormale a acestuia. 
Pre   valenþa hipertrofiei VS fãrã o etiologie precizatã este 
estimatã la 0,02-0,23% dintre adulþi, cu rate mult mai mici 
la pacienþii cu vârstã sub 25 de ani. Deºi CMH se transmite 

ca o patologie autozomal dominantã, majoritatea studii-
lor raporteazã o micã preponderenþã masculinã ºi o frec-
venþã similarã a bolii între grupuri rasiale diferite.

Mortalitatea cardiovascularã anualã globalã ºi rata morta-
litãþii sau a terapiilor adecvate date de DAI pentru TV/FV 
la adulþi neselectaþi cu CMH este 1-2% respectiv 0,81%.
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Prevenþia morþii cardiace subite la pacienþii cu cardiomiopatie hipertroficã

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Evitarea sportului de performanþãc este recomandat pacienþilor cu CMH. I C

Implantarea unui DAI este recomandatã pacienþilor care au supravieþuit unui stop cardiac prin tahicardie 
ventricularã sau fibrilaþie ventricularã sau care au tahicardie ventricularã spontanã susþinutã care produce 
sincopã sau degradare hemodinamicã ºi o speranþã de viaþã >1 an.

I B

Stratificarea riscului cu calculatorul de risc de MSC pentru CMH este recomandatã pentru estimarea riscului 
de moarte cardiacã subitã la 5 ani la pacienþii cu vârsta 16 ani fãrã antecedente de tahicardie/fibrilaþie 
ventricularã resuscitatã ºi fãrã tahicardie ventricularã spontanã susþinutã care produce sincopã sau degradare 
hemodinamicã.

I B

Se recomandã ca estimarea riscului de MSC la 5 ani sã fie fãcut la prima evaluare ºi la intervale de 1 pânã la 2 
ani sau când se produc modificãri în evoluþia clinicã a pacientului. I B

Implantarea unui DAI se ia în considerare la pacienþii cu risc de MSC la 5 ani estimat la 6% ºi o speranþã de 
viatã mai mare de 1 an dupã o evaluare clinicã detaliatã care ia in calcul riscul de complicaþii de-a lungul 
vieþii ºi impactul DAI-ului asupra stilului de viaþã, statutului socioeconomic ºi integritãþii psihologice.

IIa B

Implantarea unui DAI se poate lua în considerare în cazuri selectate la pacienþi cu un risc de MSC la 5 ani 
estimat 4 ºi <6% ºi o speranþã de viaþã mai mare de 1 an dupã o evaluare clinicã detaliatã care ia in calcul 
riscul de complicaþii de-a lungul vieþii ºi impactul DAI-ului asupra stilului de viaþã, statutului socioeconomic ºi 
integritãþii psihologice.

IIb B

Implantarea unui DAI se poate lua în considerare în cazuri selectate la pacienþi cu un risc de MSC la 5 ani 
estimat la <4% care prezintã particularitãþi clinice ce se dovedesc a avea importanþã prognosticã ºi când 
evaluarea riscului de complicaþii de-a lungul vieþii ºi impactului DAI-ului asupra stilului de viaþã, statutului 
socioeconomic ºi integritãþii psihologice sugereazã cã aceºti pacienþi ar putea avea un beneficiu în urma 
acestei terapii.

IIb B

Studiul electrofiziologic cu stimulare ventricularã programatã nu este recomandat pentru stratificarea riscului 
de moarte subitã cardiacã. III C

CMH = cardiomiopatie hipertroficã; DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Ghidul Societãþii Europene de Cardiologie defineºte sportul de performanþã ca practicarea profesionistã sau ca amator a unor antrenamente fizice 
în mod regulat ºi participarea la competiþii sportive oficiale.

6.3 Displazia aritmogenã de ventricul drept (DAVD) 

Stratificarea riscului ºi tratamentul pacienþilor cu displazie aritmogenã de ventricul drept

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Evitarea sportului de performanþãc este recomandat pacienþilor cu DAVD. I C

Beta-blocantele titrate la doza maximã toleratã sunt recomandate ca terapie de primã linie pentru ameliora-
rea simptomelor la pacienþii cu extrasistole ventriculare frecvente sau tahicardie ventricularã nesusþinutã. I C

Implantarea DAI este recomandatã la pacienþii cu istoric de moarte cardiacã resuscitatã ºi tahicardie 
ventricularã prost toleratã hemodinamic. I C

Amiodarona trebuie luatã în considerare pentru îmbunãtãþirea simptomelor la pacienþii cu extrasistole ven-
triculare frecvente sau tahicardie ventricularã nesusþinutã care nu tolereazã sau au contraindicaþie la beta-
blocante.

IIa C

Ablaþia transcateter, realizatã în centre experimentate, trebuie luatã în considerare la pacienþii cu extrasistole 
ventriculare frecvente simptomatice sau tahicardie ventricularã care nu rãspund la terapia medicamentoasã 
pentru îmbunãtãþirea simptomelor ºi prevenirea ºocurilor date de DAI. 

IIa B

Implantarea unui DAI trebuie luatã în considerare la cei cu DAVD care au tahicardie ventricularã susþinutã 
bine toleratã hemodinamic, punând în balanþã riscul terapiei de defibrilare, inclusiv complicaþiile pe termen 
lung ºi beneficiul pentru pacient.

IIa B

Implantarea unui DAI poate fi luatã în considerare la pacienþii cu unul sau mai mulþi factori de risc identificaþi 
pentru aritmii ventriculare la adulþii cu speranþã de viaþã >1 an dupã evaluarea clinicã detaliatã care ia în 
considerare riscul pe termen lung de complicaþii ºi impactul DAI-ului asupra calitãþii vieþii, statutului socioeco-
nomic ºi integritãþii psihologice.

IIb C

Studiul invaziv electrofiziologic cu stimulare ventricularã programatã poate fi luat în considerare pentru 
stratificarea riscului de MSC. IIb C

DAVD = displazia aritmogenã de ventricul drept; DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte cardiacã subitã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Ghidul Societãþii Europene de Cardiologie defineºte sportul de performanþã ca practicarea profesionistã sau ca amator a unor antrenamente fizice 
în mod regulat ºi participarea la competiþii sportive oficiale.
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6.4 Alte cardiomiopatii

Cardiomiopatii infiltrative

Amiloidoza cardiacã

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Ar trebui luatã în calcul implantarea unui DAI la pacienþii cu amiloidozã cu lanþuri uºoare sau amiloidozã 
asociatã cu transtiretinã ereditarã ºi aritmii ventriculare ce cauzeazã instabilitate hemodinamicã care au 
speranþã de viaþã mai mare de 1 an cu status funcþional bun.

IIa C

DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Cardiomiopatii restrictive

Cardiomiopatie restrictivã

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea unui DAI este recomandatã la pacienþii cu cardiomiopatie restrictivã ºi aritmie ventricularã ce 
determinã instabilitate hemodinamicã care au o speranþã de viaþã >1 an cu status funcþional bun pentru a 
reduce riscul de MSC.

I C

DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

Cardiomiopatia Chagas

Cardiomiopatia Chagas

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea unui DAI trebuie luatã în considerare la pacienþii cu cardimiopatie Chagas ºi FE <40% dacã au o 
speranþã de viaþã mai mare de 1 an ºi status funcþional bun. IIa C

DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã; FEVS = fracþie de ejecþie a ventriculului stâng
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã

7. Sindroame aritmice primare ereditare
Sindroamele aritmice primare ereditare sunt un grup di-
vers de boli genetice cauzate de mutaþii ale genelor care 
codificã proteine de tip canale ionice care au rol în regla-
rea funcþei electrice a inimi. Aceste mutaþii pot favoriza 

apariþia AV maligne în absenþa unor defecte structurale 
cardiace.

Sindroamele aritmice primare ereditare sunt cauza a 15-
25% dintre MSC la tinerii cu o inimã “normalã” morfologic.

7.1 Sindromul de QT lung

Diagnosticul sindromului de QT lung (în absenþa altor cauze secundare de prelungire a QT-ului)

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Sindromul de QT lung este diagnosticat prin
  QTc 480 ms pe ECG-uri repetate de 12 derivaþii sau
  scor de risc pentru sindrom QT lung >3c

I C

Sindromul de QT lung este diagnosticat în prezenþa unei mutaþii patogenice confirmate specifice pentru 
acest sindrom, independent de durata QT-ului. I C

Diagnosticul ECG al sindromului de QT lung ar trebui luat în considerare în prezenþa unui QTc 460 ms pe 
ECG-uri repetate de 12 derivaþii la pacienþi cu episoade de sincopã fãrã cauzã determinatã în absenþa altor 
cauze de prelungire a QT-ului

IIa C

ECG = electrocardiogramã; QTc= QT corectat
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
c Schwartz PJ, et al. Circulatiuon 1993;88:782-784.
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Stratificarea riscului ºi tratamentul în sindromul de QT lung

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Urmãtoarele modificãri în stilul de viaþã sunt recomandate tuturor pacienþilor cu sindrom de QT lung:
  evitarea medicaþiei care prelungeºte QT-ul (http://www.crediblemeds.org).
  corectarea tulburãrilor electrolitice (hipokaliemie, hipomagnezemie, hipocalcemie) care ar putea sã 

aparã în timpul unor episoade de diaree, varsãturã sau tulburãri metabolice.
  evitarea unor factori declanºatori ai aritmiei specifici pentru un anumit genotip (înotul intens pentru 

LQTS1 sau expunerea la zgomote puternice în LQTS2).

I B

Beta-blocantele sunt recomandate pacienþior cu diagnostic clinic de sindrom de QT lung. I B

Implantarea DAI în asociere cu utilizarea beta-blocantelor este recomandatã pacienþilor cu sindrom de QT 
lung cu stop cardiac în antecedente I B

Beta-blocantele ar trebui luate în considerare la pacienþii purtãtori ai mutaþiei specifice pentru sindrom de 
QT lung care au interval QT normal. IIa B

Implantarea DAI adiþional la medicaþia beta-blocantã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu sindrom de 
QT lung care au avut sincopã ºi/sau tahicardie ventricularã sub doza adecvatã de medicaþie beta-blocantã. IIa B

Denervarea simpaticã cardiacã stângã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu sindrom de QT lung 
când:

  beta-blocantele nu sunt eficiente, nu sunt tolerate sau sunt contraindicate;
  DAI-ul este contraindicat sau refuzat de cãtre pacient;
  la pacienþii sub tratament cu beta-blocante ºi DAI care primesc ºocuri electrice interne repetate.

IIa C

Blocantele de canal de sodiu (Mexiletina, Flecainida sau Ranolazina) ar putea fi utilizate ca terapie adjuvantã 
pentru scurtarea intervalului QT la pacienþii cu LQTS3 ºi QTc >500 ms. IIb C

Implantarea unui DAI ar putea fi luatã în considerare adiþional la terapia beta-blocantã la purtãtorii asimpto-
matici a unei mutaþii patogenice în KCNH2 sau SCN5A când intervalul QTc >500 ms. IIb C

Studiul invaziv eletrofiziologic cu stimulare ventricularã programatã nu este recomandat pentru stratificarea 
riscului de MSC. III C

DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã; LQTS1, 2, 3 = sindrom de QT lung tip 1, 2, 3; QTc = QT corectat
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

7.2 Sindromul de QT scurt

Diagnosticul sindromului de QT scurt

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Sindromul de QT scurt este diagnosticat în prezenþa unui QTc 340 ms. I C

Sindromul de QT scurt ar trebui avut în vedere în prezenþa unui QTc 360 ms ºi unul sau mai multe dintre 
urmãtoarele:

  o mutaþie geneticã patogenã confirmatã
  istoric familial de sindrom de QT scurt
  istoric familial de MSC la vârstã <40 ani
  supravieþuirea dupã un episod de tahicardie/fibrilaþie ventricularã în absenþa unei patologii cardiace

IIa C

QTc = QT corectat; MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Stratificarea riscului ºi tratamentul în sindromul de QT scurt

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea unui DAI este recomandatã pacienþilor cu diagnostic de sindrom de QT scurt care
  au supravieþuit unui stop cardiac resuscitat ºi/sau
  au tahicardie ventricularã susþinutã spontanã documentatã.

I C

Chinidina sau sotalolul pot fi administrate la pacienþii cu diagnostic de sindrom de QT scurt care au indicaþie 
de DAI dar prezintã o contraindicaþie sau refuzã acest aparat. IIb C

Chinidina sau sotalolul pot fi administrate la pacienþii asimptomatici cu diagnostic de sindrom de QT scurt 
sau istoric familial de MSC. IIb C

Studiul electrofiziologic invaziv cu stimulare ventricularã programatã nu este recomandat pentru stratificarea 
riscului de MSC. III C

MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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7.3 Sindromul Brugada

Diagnosticul sindromului Brugada

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Sindromul Brugada este diagnosticat la pacienþii cu supradenivelare de segment ST cu morfologie tip 1 
2 mm în una sau mai multe dintre derivaþiile precordiale drepte V1 ºi/sau V2 poziþionate în al doilea, al 
treilea ºi al patrulea spaþiu intercostal, apãrutã spontan sau dupã un test de provocare farmacologicã cu 
administrarea intravenoasã de blocante de canal de sodiu (precum ajmalina, flecainida, procainamida sau 
pilsicainida)

I C

a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Stratificarea riscului ºi tratamentul în sindromul Brugada

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Urmãtoarele modificãri în stilul de viaþã sunt recomandate tuturor pacienþilor cu sindrom Brugada:
  evitarea medicaþiei care induce supradenivelarea segmentului ST în derivaþiile precordiale drepte 

(http:///www.brugadadrugs.org)
  evitarea consumului excesiv de alcool ºi a meselor bogate cantitativ
  tratamentul rapid al febrei cu medicaþie antipireticã

I C

Implantarea unui DAI este recomandatã pacienþilor cu diagnostic de sindrom Brugada care:
  sunt supravieþuitorii unui stop cardiac resuscitat ºi/sau
  au tahicardie ventricularã susþinutã spontanã documentatã.

I C

Implantarea unui DAI ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu diagnostic de pattern tip 1 spontan pe 
ECG ºi istoric de sincope. IIa C

Chinidina sau isoproterenolul trebuie luate în calcul la pacienþii cu sindrom Brugada pentru tratarea furtuni-
lor electrice. IIa C

Chinidina trebuie luatã în considerare pentru administrare la pacienþii care au indicaþie de DAI, dar prezintã 
o contraindicaþie sau refuzã aceastã terapie ºi la pacienþii care necesitã tratament pentru aritmii supraventri-
culare.

IIa C

Implantarea unui DAI poate fi luatã în considerare la pacienþii cu diagnostic de sindrom Brugada care 
dezvoltã fibrilaþie ventricularã în timpul stimulãrii ventriculare programate cu 2 sau 3 extrastimuli în douã 
zone.

IIb C

Ablaþia transcateter poate fi fãcutã la pacienþii cu istoric de furtunã electricã sau terapii adecvate date de 
DAI. IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

7.4 Tahicardia ventricularã polimorfã catecolaminergicã (TVPC)

Diagnosticul tahicardiei ventriculare polimorfe catecolaminice

Recomandãri Clasaa Nivelulb

TVPC este diagnosticatã în prezenþa unui cord structural normal, ECG normal ºi tahicardie ventricularã 
polimorfã sau bidirecþionalã indusã de exerciþiu sau emoþie. I C

Diagnosticul de TVPC este pus la pacienþii purtãtori ai unei mutaþii patogenice la nivelul genelor RyR2 sau 
CASQ2. I C

TVPC = tahicardia ventricularã polimorfã catecolaminicã; ECG = electrocardiograma
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Stratificarea riscului ºi tratamentul în TVPC

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Urmãtoarele modificãri în stilul de viaþã sunt recomandate tuturor pacienþilor cu diagnostic de TVPC: evita-
rea competiþiilor sportive, a exerciþiului fizic intens ºi a stresului emoþional. I C

Medicaþia beta-blocantã este recomandatã tuturor pacienþilor cu diagnostic de TVPC, bazându-ne pe 
prezenþa aritmiilor ventriculare spontane documentate sau induse de stres. I C

Implantarea unui DAI adiþional la medicaþia beta-blocantã cu sau fãrã flecainidã este recomandatã la 
pacienþii cu TVPC care prezintã stop cardiac, sincope recurente sau tahicardie ventricularã bidirecþionalã/
polimorfã în ciuda tratamentului optim.

I C

Medicaþia beta-blocantã ar trebui luatã în considerare la membrii familiei cu pattern genetic pozitiv pentru 
TVPC, chiar ºi dupã un test de efort negativ. IIa C

Flecainida ar trebui asociatã cu beta-blocantele la pacienþii cu diagnostic de TVPC care prezintã sincope re-
curente sau tahicardie ventricularã bidirecþionalã/polimorfã sub medicaþie beta-blocantã, când existã riscuri/
contraindicaþii pentru DAI sau DAI-ul nu e disponibil sau nu e acceptat de cãtre pacient.

IIa C

Flecainida ar trebui asociatã cu beta-blocantele la pacienþii cu diagnostic de TVPC purtãtori de DAI pentru a 
reduce numãrul de ºocuri electrice adecvate date de DAI. IIa C

Denervarea simpaticã cardiacã stângã se poate lua în considerare la pacienþii cu diagnostic de TVPC care 
prezintã sincope recurente sau tahicardie ventricularã bidirecþionalã/polimorfã sau terapii adecvate date de 
DAI sub medicaþie beta-blocantã sau beta-blocante asociate cu flecainidã ºi la cei care nu tolereazã sau au 
contraindicaþie pentru beta-blocante.

IIb C

Studiul electrofiziologic invaziv cu stimulare ventricularã programatã nu este recomandat pentru stratificarea 
riscului de MSC. III C

TVPC = tahicardie ventricularã polimorfã catecolaminicã; DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

8. Aritmiile pediatrice ºi bolile cardiace 
congenitale
8.1 Managementul aritmiilor ventriculare la copiii 
cu cord structural normal

Tratamentul aritmiilor ventriculare la copiii cu cord structural normal

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Pentru copiii asimptomatici cu ESV izolate frecvente sau cu ritm ventricular accelerat ºi funcþie normalã a 
ventriculului recomandarea este sã fie urmãriþi periodic, fãrã tratament. I B

Tratamentul medicamentos sau ablaþia transcateter este recomandatã copiilor cu ESV frecvente sau TV ce 
sunt considerate cauzã de disfuncþie ventricularã. I C

Ablaþia transcateter ar trebui aplicatã în cazul în care terapia medicamentoasã nu este eficientã sau nu este 
doritã la copiii simptomatici cu TV idiopaticã de TEVD/ESV sau tahicardie ventricularã fascicularã stângã 
sensibilã la verapamil.

IIa B

Ablaþia transcateter fãcutã de operatori experimentaþi trebuie luatã în considerare în cazul eºecului terapiei 
medicamentoase sau ca alternativã la tratamentul cronic medicamentos în cazul copiilor simptomatici cu TV 
idiopaticã de TEVS/de cuspe aortice sau epicardicã sau ESV.

IIa B

Blocantele de canal de sodiu (din clasa IC) trebuie luate în considerare în locul beta-blocantelor sau verapa-
milului la copiii cu TV de tract de ejecþie. IIa C

Ablaþia transcateter nu este recomandatã la copiii cu vârsta sub 5 ani cu excepþia cazurilor în care tratamen-
tul medicamentos nu e eficient sau TV nu e toleratã hemodinamic. III B

Folosirea verapamilului nu e recomandatã la copiii <1 an. III C
TV = tahicardie ventricularã; TEVD = tract de ejecþie al ventriculului drept; TEVS = tract de ejecþie al ventriculului stâng; ESV = extrasistole ventriculare
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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8.2 Moartea cardiacã subitã ºi aritmiile ventricula-
re la pacienþii cu boalã cardiacã congenitalã

Prevenþia morþii cardiace subite ºi tratamentul aritmiilor ventriculare la pacienþii cu boalã cardiacã congenitalã

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Dupã evaluarea pentru determinarea cauzei evenimentului ºi excluderea oricãrei cauze reversibile, este 
recomandatã implantarea DAI-ului la pacienþii cu boalã cardiacã congenitalã care au supravieþuit unui stop 
cardiac resuscitat.

I B

Implantarea unui DAI este recomandatã pacienþilor cu boalã cardiacã congenitalã cu TV susþinutã 
simptomaticã care au fost evaluaþi hemodinamic ºi electrofiziologic. I B

Ablaþia transcateter este recomandatã ca terapie suplimentarã sau ca alternativã la un DAI pacienþilor cu 
boalã cardiacã congenitalã care au tahicardie ventricularã monomorfã recurentã sau primesc terapii adec-
vate de la DAI la care nu existã posibilitatea reprogramãrii dispozitivului sau a terapiei medicamentoase.

I C

Terapia cu DAI este recomandatã adulþilor cu boalã cardiacã congenitalã ºi FEVS <35%, afectare 
biventricularã, insuficienþã cardiacã simptomaticã în pofida tratamentului medicamentos optim ºi clasã 
funþionalã NYHA II sau III.

I C

Implantarea unui DAI trebuie luatã în considerare la pacienþii cu boalã cardiacã congenitalã cu sincopã de 
etiologie neprecizatã în prezenþa fie a disfuncþiei ventriculare avansate fie a TV susþinute sau FiV sau ESV. IIa B

Implantarea unui DAI trebuie luatã în discuþie la pacienþi selectaþi cu tetralogie Fallot ºi multiplii factori de risc 
pentru MSC, inclusiv disfuncþia de VS, TV nesusþinutã, durata QRS >180 ms sau TV susþinutã inductibilã la 
stimularea ventricularã programatã.

IIa B

Ablaþia transcateter trebuie luatã în discuþie ca o alternativã la tratamentul medicamentos pentru pacienþii cu 
TV monomorfã susþinutã simptomaticã cu boalã cardiacã congenitalã ºi DAI. IIa B

Terapia cu DAI poate fi luatã în discuþie la pacienþii cu disfuncþie avansatã de VD unic sau sistemic, în 
prezenþa altor factori de risc ca TV nesusþinutã, clasa funcþionalã NYHA II sau III sau regurgitarea severã a 
valvei atrio-ventriculare sistemice.

IIb B

Stimularea ventricularã programatã poate fi luatã în discuþie pentru stratificarea riscului de MSC la pacienþii 
cu tetralogie Fallot care au unul sau mai mulþi factori de risc printre care disfuncþia de VS, TV nesusþinutã ºi 
durata QRS >180 ms.

IIb B

Stimularea ventricularã programatã poate fi luatã în discuþie la pacienþi cu boalã cardiacã congenitalã ºi TV 
nesusþinutã pentru a determina riscul de TV susþinutã. IIb C

Ablaþia chirurgicalã ghidatã de mapping-ul electrofiziologic poate fi luatã în discuþie la pacienþii cu boalã 
cardiacã congenitalã care vor suferi o intervenþie chirurgicalã cardiacã, cu TV clinicã susþinutã ºi TV 
monomorfã susþinutã inductibilã cu un istm critic identificat.

IIb C

Ablaþia transcateter sau medicaþia antiaritmicã profilacticã nu sunt recomandate în cazul ESV rare asimpto-
matice la pacienþii cu boalã cardiacã congenitalã ºi funcþie ventricularã stabilã. III C

Stimularea ventricularã programatã nu este recomandatã pentru stratificarea riscului la pacienþii cu boalã 
cardiacã congenitalã în absenþa altor simptome sau factori de risc. III B

DAI = defibrilator automatic implantabil; MSC = moarte subitã cardiacã; TV = tahicardie ventricularã; ESV = extrasistole ventriculare; FiV = fibrilaþie 
ventricularã; FEVS = fracþie de ejecþie ventricul stâng; VS = ventricul stâng; VD = ventricul drept; NYHA = New York Heart Association
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

8.3 Terapia cu defibrilator automatic implantabil 
la copii

Defibrilatorul automat implantabil cardiac la copii

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea DAI este recomandatã pacienþilor pediatrici care au supravieþuit unui stop cardiac în absenþa 
unor cauze reversibile. I B

Implantarea DAI în combinaþie cu terapia medicamentoasã este recomandatã pacienþilor pediatrici la risc 
înalt cu cardiomiopatii, canalopatii moºtenite sau boli cardiace congenitale. I B

Testarea periodicã a pragului de defibrilare la sistemele DAI non-transvenoase trebuie avutã în vedere în 
timpul creºterii la copiii mici. IIa C

DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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9. Tahicardiile ventriculare ºi fibrilaþia 
ventricularã pe cord structural normal
9.1 Tahicardia de tract de ejecþie

Tratamentul tahicardiei de tract de ejecþie

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Ablaþia transcateter a TV din TEVD/ESV din TEVD este recomandatã pacienþilor simptomatici ºi/sau celor la 
care tratamentul medicamentos nu dã rezultate (de exemplu cu beta-blocante) sau la pacienþii cu declin al 
funcþiei VS dat de încãrcãtura aritmicã cu EVS din TEVD.

I B

Tratamentul cu blocante ale canelelor de sodiu (clasa IC) este recomandat în TV/ESV din TEVS/cuspe aorti-
ce/epicardice la pacienþii simptomatici. I C

Ablaþia transcateter a TV/ESV din TEVS/ cuspe aortice/epicardice de cãtre operatori experimentaþi dupã 
eºecul terapiei cu unul sau mai mulþi blocanþi de canal de sodiu (clasa IC) sau la pacienþii care nu doresc 
medicaþie antiaritmicã pe termen lung ar trebui luatã în calcul la cei simptomatici.

IIa B

TV = tahicardie ventricularã; ESV = extrasistole ventriculare; TEVD = tract de ejecþie al ventriculului drept; TEVS = tract de ejecþie al ventriculului stâng; 
VS = ventricul stâng
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

9.2 Tahicardii ventriculare cu alte origini

Aceastã definiþie include câteva forme de tahicardie 
ven  tri cularã precum: tahicardia ventricularã stângã idio-
paticã, tahicardia ventricularã cu originea la nivelul muº-
chiului papilar, tahicardia ventricularã de inel (mitral sau 
tricuspidian). 

Cea mai frecventã formã de tahicardie ventricularã stân-
gã idiopaticã este TV fascicularã posterioarã sensibilã la 
verapamil.

Tratamentul pentru prevenþia recurenþei TV idiopatice

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Ablaþia transcateter realizatã de operatori cu experienþã este recomandatã ca primã linie terapeuticã la 
pacienþii simptomatici cu TV stângã idiopaticã. I B

Când ablaþia transcateter nu este disponibilã sau nu este doritã, tratamentul cu beta-blocante, verapamil sau 
blocante de canale de sodiu (clasa IC) este recomandat pacienþilor simptomatici cu TV stângã idiopaticã. I C

Tratamentul cu beta-blocante, verapamil sau blocante de canale de sodiu (clasa IC) este recomandat 
pacienþilor simptomatici cu tahicardie cu originea la nivelul muºchilor papilari. I C

Tratamentul cu beta-blocante, verapamil sau blocante de canale de sodiu (clasa IC) este recomandat 
pacienþilor simptomatici cu tahicardie cu originea la nivelul inelului mitral sau tricuspidian. I C

Ablaþia transcateter sub ghidaj ecocardiografic realizatã de operatori cu experienþã dupã eºecul unuia 
sau mai multor blocante de canale de sodiu (clasa IC) sau la pacienþi care refuzã medicaþia antiaritmicã pe 
termen lung ar trebui luatã în calcul la pacienþii simptomatici cu tahicardie cu originea la nivelul muschilor 
papilari.

IIa B

Ablaþia transcateter sub ghidaj ecocardiografic realizatã de operatori cu experienþã dupã eºecul unuia sau 
mai multor blocante de canal de sodiu (clasa IC) sau la pacienþi care refuzã medicaþia antiaritmicã pe termen 
lung ar trebui luatã în calcul la pacienþii simptomatici cu tahicardie cu originea la nivelul inelului mitral sau 
tricuspidian.

IIa B

TV = tahicardie ventricularã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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9.3 Fibrilaþia ventricularã idiopaticã

Tratamentul fibrilaþiei ventriculare idiopatice

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea DAI este recomandatã supravieþuitorilor unei FiV idiopatice. I B

Ablaþia transcateter a ESV care declanºeazã FiV recurentã ce duce la intervenþia DAI-ului este recomandatã 
când este realizatã de medici cu experienþã. I B

Ablaþia transcateter a ESV care declanºeazã furtunã electricã este recomandatã când este realizatã de me-
dici cu experienþã. I B

DAI = defibrilator automatic implantabil; EVS = extrasistole ventriculare; FiV = fibrilaþie ventricularã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

9.4 Torsada vârfurilor cu interval scurt de cuplaj

Tratamentul torsadei vârfurilor

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea DAI este recomandatã pacienþilor cu diagnostic cert de torsadã de vârfuri cu interval scurt de 
cuplaj. I B

Administrarea de verapamil intravenos pentru stoparea în acut/prevenþia furtunii electrice sau a terapiilor 
recurente date de DAI ar trebui luatã în calcul. IIa B

Ablaþia transcateter pentru oprirea/prevenþia furtunii electrice sau a terapiilor recurente date de DAI pe 
termen lung ar trebui luatã în calcul. IIa B

DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

10. Bolile inflamatorii cardiace, 
reumatice ºi valvulare
10.1 Bolile inflamatorii cardiace 

Tratamentul aritmiilor ventriculare în bolile inflamatorii

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Se recomandã ca pacienþii care prezintã tahiaritmii ventriculare susþinute ameninþãtoare de viaþã în contextul 
suspiciunii clinice de miocarditã sã fie transferaþi într-un centru de referinþã cu posibilitatea de monitorizare 
hemodinamicã, cateterism cardiac ºi biopsie endomiocardicã ºi de a folosi dispozitive de asistare cardio-
pulmonarã ºi terapii antiaritmice specializate. 

I C

Implantarea unui stimulator cardiac temporar este recomandatã pacienþilor cu bradicardie ºi/sau bloc com-
plet care declanºeazã aritmii ventriculare în faza acutã a unei miocardite/pancardite. I C

Terapia antiaritmicã trebuie luatã în calcul la pacienþii cu TV susþinutã sau nesusþinutã simptomatici în faza 
acutã a unei miocardite. IIa C

Implantarea unui DAI sau stimulator cardiac la pacienþii cu boalã cardiacã inflamatorie ar trebui fãcutã dupã 
rezolvarea episodului acut. IIa C

La pacienþii cu TV susþinutã cu degradare hemodinamicã care apare dupã rezoluþia episodului acut implan-
tarea unui DAI trebuie luatã în considerare dacã speranþa de viaþã e >1 an cu status funcþional bun. IIa C

Un defibrilator portabil trebuie luat în considerare ca bridging pânã la recuperarea completã sau pânã la 
implantarea unui DAI la pacienþii cu boalã cardiacã inflamatorie cu disfuncþie sistolicã severã rezidualã de VS 
ºi/sau instabilitate electricã.

IIa C

Implantarea unui DAI poate fi fãcutã precoce la pacienþii cu miocarditã cu celule gigante sau sarcoidozã 
care au avut aritmie ventricularã cu instabilitate hemodinamicã sau stop cardiac resuscitat, datoritã prognos-
ticului rezervat al acestor patologii, dacã speranþa de viaþã e >1 an cu status funcþional bun.

IIb C

Dovada inflamaþiei persistente la nivelul miocardului la evaluarea imunohistochimicã ºi/sau fibrozã anormal 
localizatã la RM cardiac dupã miocarditã acutã pot fi considerate indicatori adiþionali ai riscului crescut de 
MSC în bolile inflamatorii cardiace.

IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil; IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; MSC = moarte subitã cardiacã; TV = tahicardie ventricularã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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10.2 Boala cardiacã valvularã

Tratamentul aritmiilor ventriculare în boala cardiacã valvularã

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea unui DAI este recomandatã pacienþilor cu boalã cardiacã valvularã care, dupã corectarea 
chirurgicalã, îndeplinesc criteriile pentru prevenþia primarã sau secundarã a MSC. I C

Tratamentul chirurgical al insuficienþei aortice acute secundare endocarditei, asociatã cu TV susþinutã, este 
recomandat, dacã nu existã contraindicaþii. I C

Studiul electrofiziologic cu posibilitatea ablaþiei transcateter ar trebui avut în vedere în cazul pacienþilor care 
dezvoltã TV dupã intervenþia chirurgicalã valvularã pentru a indentifica ºi vindeca TV prin reintrare în ram. IIa C

MSC = moarte subitã cardiacã; TV = tahicardie ventricularã; DAI = defibrilator automatic implantabil.
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11. Riscul aritmic la populaþii selectate
11.1 Pacienþii cu afecþiuni psihiatrice

Riscul aritmic la pacienþii cu afecþiuni psihiatrice

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Ajustarea dozei sau întreruperea tratamentului cu medicamentul rãspunzãtor este recomandatã când, dupã 
tratamentul cu medicaþie antipsihoticã, intervalul QTc este >500 ms sau creºte cu >60 ms comparativ cu QTc 
de bazã.

I C

Monitorizarea nivelului de potasiu seric pentru a evita hipopotasemia este recomandatã în timpul tratamen-
tului cu medicaþie antipsihoticã. I C

Se recomandã evitarea tratamentului cu mai mult de un medicament care alungeºte intervalul QT. I C

Ar trebui luatã în considerare evaluarea intervalului QT înainte de iniþierea tratamentului ºi în timpul titrãrii 
dozelor medicaþiei antipsihotice. IIa C

QTc = interval QT corectat
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11.2 Pacienþii cu boli neuromusculare

Riscul aritmic la pacienþii cu boli neuromusculare

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Controlul anual este recomandat pacienþilor cu distrofii musculare, chiar ºi în faza ocultã a bolii când aceºtia 
sunt asimptomatici ºi ECG-ul este normal. I B

Se recomandã ca pacienþii cu boli neuromusculare care au aritmii ventriculare sã fie trataþi la fel ca cei fãrã 
patologii neuromusculare. I C

Implantarea unui stimulator cardiac permanent este recomandat pacienþilor cu boli neuromusculare ºi bloc 
atrioventricular de grad III sau bloc atrioventricular de grad II avansat la orice nivel anatomic. I B

Implantarea unui stimulator cardiac permanent poate fi luat în considerare în cazul pacienþilor cu distrofie 
miotonicã tip 1 (boala Steinert), sindromul Kearns-Sayre sau distrofia muscularã a centurilor asociate cu orice 
grad de bloc atrioventricular (inclusiv gradul I) având în vedere riscul crescut de progresie.

IIb B

Utilizarea unui DAI poate fi luatã în considerare în distrofie miotonicã tip 1 (boala Steinert), Emery-Dreifuss ºi 
distrofia muscularã a centurilor tip 1B când existã indicaþie de pacing ºi dovada unor aritmii ventriculare. IIb B

ECG = electrocardiogramã; DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Afectare cardiacã în distrofiile musculare

Miopatia Gena Afectarea 
cardiacã

Frecvenþa 
afectãrii
cardiace

Aritmie 
ventricularã Aritmie atrialã MSC

raportatã

Duchenne distrofina CMD >90% ESV doar în stadiile 
tardive

da

Becker distrofina CMD 60-75% TV asociatã 
CMD

asociatã cu 
CMD

da

Miotonicã tip1 expansiune 
repetitivã CGT

tulburare de 
conducere ºi 
CMD

60-80% TV, indicaþie de 
DAI

dependentã de 
vârstã

da, 30% dintre 
decese

Miotonicã tip 2 expansiune 
repetitivã CGT

tulburare de 
conducere

10-25% neobiºnuitã neobiºnuite da

Emery-Dreifuss emerina, lamini-
na A ºi C

tulburare de 
conducere ºi 
CMD

>90% TV, indicaþie de 
DAI

frecvente, parali-
zie atrialã

da, 30% dintre 
decese

Miopatia centurilor 
tip 1B

laminina A ºi C tulburare de 
conducere ºi 
CMD

>90% TV, indicaþie de 
DAI

frecventã da, 30% dintre 
decese

Miopatia centurilor 
tip 2C-2F

sarcoglicani CMD <25% neobiºnuitã date limitate necunoscutã

Miopatia centurilor 
tip 2I

proteina legatã 
de fukutina

CMD 20-80% neobiºnuitã nu a fost 
raportatã

necunoscutã

Facioscapulohu-
meralã

contracþie 
repetatã D4Z4

tulburare de 
conducere

5-15% rare TV rarã nu

CMD = cardiomiopatie dilatativã; DAI = defibrilator automatic implantabil; TV = tahicardie ventricularã; ESV = extrasistole ventriculare
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11.3 Pacientele gravide

Aritmii nelegate de cardiomiopatie peripartum

Tratamentul riscului aritmic în timpul sarcinii

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Implantarea unui DAI este recomandatã dacã apare indicaþia în timpul sarcinii. I C

Medicaþia beta-blocantã se recomandã în timpul sarcinii ºi post-partum pacienþilor cu sindrom de QT lung 
sau TVPC. I C

Metoprololul, propronololul sau verapamilul p.o sunt recomandate pentru tratamentul cronic al TV idiopati-
ce susþinute. I C

Cardioversia electricã imediatã este recomandatã pentru TV susþinutã, mai ales dacã este asociatã cu instabi-
litate hemodinamicã. I C

Sotalolul sau procainamida i.v ar trebui luate în considerare pentru cardioversia în acut a TV monomorfe 
susþinute stabile. IIa C

Amiodarona i.v ar trebui luatã în considerare pentru cardioversia în acut a TV susþinute monomorfe când se 
asociazã cu instabilitate hemodinamicã, când e refractarã la cardioversia electricã sau când nu rãspunde la 
alte medicamente.

IIa C

Ablaþia transcateter poate fi avutã în vedere pentru tratamentul tahicardiilor refractare la medicaþie ºi care 
sunt prost tolerate. IIb C

DAI = defibrilator automatic implantabil; TV = tahicardie ventricularã; TVPC = tahicardie ventricularã polimorfã catecolaminicã; 
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Aritmiile legate de cardiomiopatia peripartum

Tratamentul aritmiilor legate de cardiomiopatia peripartum

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Cardioversia electricã sau defibrilarea este recomandatã femeilor însãrcinate care prezintã TV instabilã he-
modinamic sau FiV. I B

Tratamentul standard al insuficienþei cardiace cu evitarea medicamentelor contraindicate în sarcinã (IEC, 
BRA, inhibitori ai reninei) se recomandã femeilor gravide. I C

TV = tahicardie ventricularã; FiV = fibrilaþie ventricularã; IEC = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocanþi ai receptorilor angio-
tensinei II
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11.4 Sindromul de apnee în somn

Tratamentul aritmiilor ventriculare ºi bradiaritmiilor în sindromul de apnee în somn

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Sindromul de apnee în somn trebuie luat în considerare în diagnosticul diferenþial al bradiaritmiilor. IIa B

Prezenþa sindromului de apnee în somn ºi saturaþia scãzutã în oxigen pot fi consideraþi factori de risc pentru 
MSC la pacienþii cu afectarea respiraþiei în timpul somnului. IIb C

MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11.5 Aritmii induse de medicamente

Aritmia indusã de medicamente trebuie suspectatã dacã 
a fost exclus un substrat aritmogenic moºtenit sau dobân-

dit ºi pacientul este tratat cu agenþi care sunt cunoscuþi 
pentru capacitatea de modificare a proprietãþilor electrice 
ale cordului (de exemplu prelungirea intervalului QT) sau 
de producere a unor dezechilibre hidroelectrolitice.

Tratamentul aritmiilor induse de medicamente proaritmogene

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Retragerea medicamentului cauzator este recomandat oricând existã suspiciunea de aritmii induse de agen-
tul respectiv ºi a fost exclus alt substrat aritmogen. I B

În pofida unei posibile cauze corectabile pentru aritmiile ventriculare, necesitatea implantãrii profilactice a 
unui DAI trebuie luatã în considerare bazat pe evaluarea riscului individual de a dezvolta aritmii ventriculare 
cu risc vital.

IIa C

DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11.6 Moartea subitã cardiacã la atleþi

Prevenþia MSC la atleþi

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Evaluarea atentã a istoricului pentru a descoperi o patologie cardiovascularã subiacentã, tulburãri de ritm, 
episoade sincopale sau antecedente heredocolaterale de MSC este recomandatã la atleþi. I C

În cazul descoperirii unor anomalii ECG sugestive de afectare cardiacã structuralã, se recomandã ecocardio-
grafie ºi/sau RM cardiac. I C

Examenul fizic ºi un ECG de repaus de 12 derivaþii trebuie avut în vedere pentru screening-ul dinaintea 
competiþiilor sportive la tinerii atleþi. IIa C

Persoanele de vârstã medie care încep exerciþii fizice de intensitate mare ar trebui evaluaþi cu consemnarea 
istoricului, cu examen fizic, scorul SCORE ºi ECG de repaus. IIa C

Personalul din facilitãþile sportive ar trebui instruit în resuscitare cardiopulmonarã ºi utilizarea corectã a unui 
defibrilator automat extern. IIa C

IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã, ECG = electrocardiogramã, SCORE = Systematic Coronary Risk Evaluation (Evaluarea sistematicã a riscului 
coronarian), MSC = moarte subitã cardiacã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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11.7 Sindromul Wolf-Parkin son-White

Tratamentul pacienþilor cu sindrom Wolf-Parkinson-White

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Ablaþia transcateter este recomandatã pacienþilor cu sindrom WPW care au fost resuscitaþi din stop cardiac 
subit prin FiA ºi conducere rapidã pe calea accesorie cauzând FiV. I B

Ablaþia transcateter ar trebui luatã în considerare în cazul pacienþilor cu sindrom WPW care sunt simptoma-
tici ºi/sau au o cale accesorie cu perioadã refractarã 240 ms. IIa B

WPW = Wolf Parkinson White; FiA = fibrilaþie atriala; FiV = fibrilaþie ventricularã
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

11.8 Aspecte legate de finalul vieþii

Managementul aspectelor legate de finalul vieþii

Recomandãri Clasaa Nivelulb

Discutarea aspectelor legate de finalul vieþii cu pacienþii care au indicaþie de implantare de DAI trebuie luatã 
în calcul anterior implantãrii ºi în momente cheie de-a lungul evoluþiei bolii. IIa C

Dezactivarea DAI-ului trebuie avutã în vedere când starea clinicã se deterioreazã. IIa C
DAI = defibrilator automatic implantabil
a Clasa de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Aritmii, Electrofiziologie ºi Dispozitive Implantabile, Preºedinte:
Dr. Alexandru Deutsch, Secretar: Dr. Mihaela Grecu, efectuatã de: Dr. Carmen Marina Ilie, Dr. Istvan Neuhoff,
Dr. Monica Chivulescu.
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1. Introducere

Tabel 1. Clase de recomandãri

Clase de recomandãri Definiþie Formulare sugeratã
pentru folosire

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau o 
anumiã procedurã sunt benefice, utile, eficiente.

Este recomandat/ indicat.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie legate de 
utilitatea/eficienþa tratamentului sau a procedurii.

 Clasa IIa Puterea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/
eficienþei.

Ar trebui luat în considerare.

 Clasa IIb Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin bine stabilite de dovezi/
opinii. 

Poate fi luat în considerare.

Clasa III Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura 
nu este util/eficient ºi în unele cazuri ar putea fi dãunãtor. 

Nu este recomandat.

Tabel 2. Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii mari non-randomizate.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau a studii mici, studii retrospective, registre.

2. Indicaþii de pacing
2.1 Epidemiologia, clasificarea ºi diagnosticul 
bradiaritmiilor luate în calcul pentru stimulare 
cardiacã permanentã

A fost descrisã o mare variabilitate a numãrului de implan-
turi de pacemaker între þãrile europene, fapt ce ar putea 
reflecta diferenþe demografice ºi de prevalenþã a bolii, 
cât ºi insuficienþa programelor în unele cazuri (Figura 1). 
Caracteristicile clinice ºi modurile de pacing sunt relativ 
constante (Tabel 3).
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Tabelul 3: Caracteristicile clinice ºi modalitatea de pacing la pacienþii trataþi prin
pacing permanent în registrele unora dintre societãþile naþionale europene de pacing

Italia anul 2007 
n=31146

Germania anul 
2008 

n=67689

Franþa anul 
2009 

n=64306

Spania anul 
2010 

n=11648

Suedia anul 
2010 

n=6494

UK anul 
2010 

n=43650

Vârsta medie (ani), 
sex

77.6 76m/79f - 76.8 75m/78f 75m/77f

Indicaþii de implant

BAV 44.6% 37.4% - 55.6% 37.7% 42.2%

FiA+BAV 18.1% 19.6% - 16.2% 20.7% 15.9%

BNS 26.8% 36.2% - 20.2% 33.5% 26.3%

BR 4.9% 6.8% - 6.2% 6.5% 8.3%

Altele (neclasificate) 5.5% 0.3% - - 1.6% 7.4%

Tipul de pacemaker

Bicameral 66.2% 70.8% 75.4% 75% 71% 63.8%

Monocameral, ven-
tricular

32.0% 27.6% 21.4% 24.8% 22.0% 28.2%

Monocameral, atrial 0.2% 0.6% - - 1.3% 0.8%

Biventricular 1.7% 0.7% 3.2% - 5.7% 7.2%

BAV = bloc atrioventricular (include gradele I, II ºi III); FiA = fibrilaþie atrialã; BNS = boalã de nod sinusal (include sincopa reflexã); BR = bloc de ramurã
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Modul de prezentare clinicã este mai util decât etiologia 
în selectarea pacienþilor pentru terapia de pacing car diac 
permanent (Figura 2). În timp ce bradicardia per sis tentã 
indicã în mod clar un bloc AV intrinsec sau BNS, însem-

nãtatea bradicardiei intermitente este mai puþin clarã, 
rezultând din contribuþii variabile ale unor mecanisme 
intrinseci ºi extrinseci. 
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Diagnosticul de bradiaritmie se pune de obicei pe baza 
unui traseu electrocardiografic standard atunci când tul-
bu rarea de conducere este persistentã. Când o bradia-
ritmie intermitentã este suspectatã dar nedoveditã, suspi-
ciunea ar trebui coroboratã cu o documentare electro-
cardiograficã a bradiaritmiei sau, alternativ, cu testãri de 
laborator (Tabelele 4-6). Strategia de monitorizare pre-

lungitã oferã dovezi fiabile pentru un diagnostic precis, 
însã diagnosticul (ºi terapia) sunt amânate, adesea pentru 
un timp îndelungat pânã la documentarea unui eveni-
ment, iar evenimentul recurent poate cauza prejudicii 
sau chiar deces. Invers, strategia testãrii de laborator are 
avan tajul unui diagnostic ºi al unei terapii imediate, dar 
aso ciazã un risc semnificativ de diagnostic eronat.

Tabelul 4: Simptome tipice de bradicardie (BS ºi bloc AV)

Bradicardie persistentã Bradicardie intermitentã

Datorate hipoperfuziei cerebrale

• Fatigabilitate la eforturi mici • Sincopa, presincopa

• Iritabilitate, astenie psihicã, incapacitate de concentrare • Ameþealã, vertij

• Apatie, pierderi de memorie, deficit cognitiv • Stare de confuzie, vedere tulbure

• Ameþealã, vertij

Datorate altor mecanisme

• Dispnee, insuficienþã cardiacã • Dispnee ºi dureri retrosternale brusc instalate fãrã legãturã cu 
efortul

• Capacitate redusã de efort (incompetenþã cronotropã) • Palpitaþii (bãtãi neregulate)

AV = atrioventricular; BS = bradicardie sinusalã

Tabelul 5: Diagnosticul sincopei bradiaritmice dupã evaluarea iniþialã: cele mai utile teste

Strategia de monitorizare ECG prelungitã Strategia testelor de provocare (de laborator)

• Holter
• Loop recorder extern
• Telemetrie la domiciliu
• Loop recorder implantabil

• Masaj de sinus carotidian
• Testul mesei înclinate
• Studiu electrofiziologic
• Test de efort

ECG = electrocardiograficã

Tabelul 6: Tehnici de monitorizare electrocardiograficã sugerate în funcþie de frecvenþa simptomelor

Frecvenþa simptomelor Tehnica de monitorizare ECG sugeratã

• Zilnice
• La fiecare 2-3 zile
• Sãptãmânale
• Lunare
• Mai puþin de o datã pe lunã

• Holter de 24 h, monitorizare telemetricã intraspitaliceascã
• Holter de 48-72 h, monitorizare telemetricã intraspitaliceascã
• Holter de 7 zile sau loop recorder extern
• Loop recorder extern de 14-30 de zile
• Loop recorder implantabil

ECG = electrocardiograficã

2.2 Bradicardia persistentã

  Indicaþii de pacing la pacienþii cu bradicardie persistentã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Boala de nod sinusal. Pacingul este indicat când simptomele pot fi clar atribuite bradicardiei. I B

2) Boala de nod sinusal. Pacingul poate fi indicat când este probabil ca simptomele sã fie datorate 
bradicardiei, chiar dacã dovezile nu sunt concludente. IIb C

3) Boala de nod sinusal. Pacingul nu este indicat la pacienþii cu BS asimptomaticã sau datoratã unor 
cauze reversibile. III C

4) Bloc AV dobândit. Pacingul este indicat la pacienþii cu bloc AV de grad III sau grad II tip 2 indiferent 
de simptome. I C

5) Blocul AV dobândit. Pacingul ar trebui luat în considerare la pacienþii cu bloc AV de grad II tip 1 care 
determinã simptome sau are localizare intra sau infrahisianã la SEF. IIa C

6) Blocul AV dobândit. Pacingul nu este indicat la pacienþii cu bloc AV de cauze reversibile. III C

AV = atrioventricular; SEF = studiu electrofiziologic; BS = bradicardie sinusalã.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
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Perspective clinice:

  Pacienþii cu boalã de nod sinusal sunt în general în 
vârstã ºi au frecvent boalã cardiacã concomitentã. În 
aceste situaþii, demonstrarea unei relaþii clare cauzã-
efect între simptome ºi boala de nod sinusal este ade-
sea dificil de obþinut.

  Este crucialã distincþia dintre bradicardia fiziologicã 
datoratã unor particularitãþi ale sistemului nervos au-
tonom sau efectelor antrenamentului ºi bradicardia 
inadecvatã care necesitã pacing cardiac permanent. 

De exemplu, bradicardia sinusalã- BS (chiar ºi atunci 
când este de 40-50 bãtãi/min în repaus sau chiar 
de 30 bãtãi/min în timpul somnului) este acceptatã 
ca fiind fiziologicã la atleþii antrenaþi, fãrã a necesita 
pacing cardiac.

  Când bradicardia este indusã sau exacerbatã de me-
dicamente concomitente ce afecteazã funcþia nodului 
sinusal, oprirea acestora ar trebui luatã în calcul ca o 
alternativã la pacingul cardiac. Reducerea dozei este 
posibil sã nu soluþioneze bradicardia.

Alegerea modului de pacing/programare la pacienþii cu bradicardie persistentã

Recomandãri Clasaa Nivelb

7) Boala de nod sinusal. 
 7A) Alegerea unui PM bicameral cu prezervarea conducerii AV spontane este indicatã pentru re-

ducerea riscului de FiA ºi accident vascular cerebral, evitarea sindromului de PM ºi îmbunãtãþirea 
calitãþii vieþii.

I A (vs. 
VVI)

 7B) Funcþiile de frecvenþã adaptativã ar trebui utilizate la pacienþii cu incompetenþã cronotropã, mai 
ales dacã sunt tineri ºi activi fizic. IIa B (vs. 

AAI)

8) Blocul AV dobândit. La pacienþii în ritm sinusal, implantarea unui PM bicameral ar trebui preferatã 
pacingului monocameral ventricular pentru evitarea sindromului de PM ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. IIa A

9) FiA permanentã ºi blocul AV. Se recomandã pacingul ventricular cu funcþie de frecvenþã adaptativã. I C

FiA = fibrilaþie atrialã; AV = atrioventricular; PM = pacemaker,
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

Perspective clinice:

  La pacienþii cu boalã de nod sinusal, pacingul bica-
meral oferã o scãdere modestã a ratei de apariþie a 
FiA ºi accidentului vascular cerebral, dar nu reduce 
nu mãrul spitalizãrilor pentru insuficienþã cardiacã sau 
mor talitatea comparativ cu pacingul ventricular izolat.

  Pacingul bicameral reduce riscul de sindrom de PM 
(pacemaker) care apare la peste un sfert din pacienþii 
cu boalã de nod sinusal sau bloc AV. Sindromul de 
PM este aso ciat cu reducerea calitãþii vieþii ºi adesea 
justificã pre ferinþa pentru pacing bicameral. Chiar 
dacã este un endpoint secundar, sindromul de PM 
este asociat cu re ducerea calitãþii vieþii ºi justificã 
preferinþa pentru pacing bicameral atunci când este 
rezonabilã.

  La pacienþii cu bloc AV, pacingul bicameral nu redu-
ce morbiditatea (spitalizãrile, IC) sau mortalitatea în 
comparaþie cu pacingul ventricular izolat.

  La pacienþii cu bloc AV (inclusiv cei cu BS ºi interval PR 
alungit) care probabil vor avea nevoie de un procent 
mare de pacing ventricular, TRC (terapia de resincro-
nizare cardiacã) ar trebui luatã în calcul dacã sunt pre-
zente simptome de IC ºi FEVS este sever redusã.

  Sfaturi pentru urmãrire: Se recomandã activarea algo-
ritmilor de schimbare a modalitãþii de pacing. Apariþia 
FiA ar trebui evaluatã în timpul controalelor periodi-
ce utilizând criteriile de diagnostic ale PM, cu referiri 
la terapia anticoagulantã acolo unde este necesarã. 
Funcþia de frecvenþã adaptativã ar trebui sã fie corect 
programatã la implant ºi reevaluatã în timpul controa-
lelor. În final, procentul de pacing ventricular ar trebui 
evaluat la fiecare control în vederea minimalizãrii sale 
pe cât posibil. 
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2.3 Bradicardia intermitentã (documentatã)

Indicaþii de pacing în bradicardia intermitentã documentatã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Boala de nod sinusal (inclusiv forma bradi-tahi). Pacingul este indicat la pacienþii cu boalã de 
nod sinusal la care s-au documentat episoade de bradicardie simptomaticã prin opriri sinusale sau bloc 
sino-atrial.

I B

2) Blocul AV intermitent/paroxistic (inclusiv FiA cu conducere ventricularã lentã). Pacingul 
este indicat la pacienþii cu bloc AV de grad III sau II intermitent/paroxistic intrinsec. I C

3) Sincopa asistolicã reflexã. Pacingul ar trebui sã fie luat în calcul la pacienþii 40 de ani, cu sincope 
reflexe recurente, impredictibile ºi pauze simptomatice documentate datorate opririlor sinusale sau 
blocului AV sau unei combinaþii a acestora.

IIa B

4) Pauzele asimptomatice (oprire sinusalã sau bloc AV). Pacingul ar trebui sã fie luat în calcul la 
pacieþii cu istoric de sincope la care existã dovada unor pauze asimptomatice de >6 s datorate opririlor 
sinusale, blocului sino-atrial sau blocului AV.

IIa C

5) Pacingul nu este indicat când existã cauze reversibile de bradicardie. III C

FiA = fibrilaþie atrialã; AV = atrioventricular.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
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Perspective clinice:

  La pacienþii cu sincopã reflexã pacingul cardiac ar tre-
bui sã fie ultima alegere ºi ar trebui ales numai pentru 
pacienþi înalt selectaþi, de exemplu pentru cei relativ în 
vârstã, afectaþi de forme severe de sincopã reflexã, cu 
istoric de sincope recurente ºi traumatisme frecvente 
probabil datoritã lipsei de simptome prodromale. Fap-
tul cã pacingul este eficient la unii pacienþi cu sincopã 
reflexã nu înseamnã cã este întotdeauna necesar. Tre-
buie subliniat cã decizia de a implanta un PM pentru 
o condiþie benignã (în termeni de mortalitate), situaþie 
frecventã la pacienþi tineri, trebuie luatã þinând cont 
de contextul clinic.

  Stabilirea unei relaþii între simptome ºi bradicardie ar 
trebui sã fie scopul evaluãrii clinice a pacienþilor cu 
sincope inexplicate ºi ECG bazal normal. Monitoriza-
rea ar trebui extinsã pânã ce acest scop este atins. În 
practicã, existã ocazional nevoia de a lua decizii tera-
peutice în absenþa unor criterii diagnostice exacte. În 
astfel de circumstanþe, opinia acestui Grup de Lucru 
este cã o pauzã asimptomaticã de >6 sec este pro-
babil asociatã cu un beneficiu al pacingului cardiac. 
Pacingul cardiac ar trebui amânat la pacienþii cu pa-
uze asimptomatice <6 sec ºi monitorizarea ar trebui 
continuatã.

Alegerea modului de pacing

Recomandãri Clasaa Nivelb

6) Bradicardia intermitentã documentatã. Este recomandatã prezervarea conducerii AV spontane. I B

7) Sincopa reflexã asistolicã. Pacingul bicameral cu histerezis de frecvenþã este modul de pacing prefe-
rat pentru a prezerva ritmul sinusal spontan. I C

AV = atrioventricular.
a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.

2.4 Bradicardia suspectatã (nedocumentatã)

Blocul de ramurã (BR)

Indicaþii de pacing la pacienþii cu bloc de ramurã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) BR, sincopã inexplicatã ºi SEF anormal. Pacingul este indicat la pacienþii cu sincopã, BR ºi SEF po-
zitiv definit ca interval HV 70 ms, sau bloc His-Purkinje de grad II sau III evidenþiat în timpul pacingului 
atrial incremental sau la provocarea farmacologicã.

I B

2) BR alternant. Pacingul este indicat la pacienþii cu BR alternant cu sau fãrã simptome. I C

3) BR, sincopã inexplicatã ºi investigaþii non-diagnostice. Pacingul poate fi luat în calcul la pacienþi 
selectaþi cu sincopã inexplicatã ºi BR. IIb B

4) BR asimptomatic. Pacingul nu este indicat pentru pacienþii cu BR asimptomatici. III B

BR = bloc de ramurã; SEF = studiu electrofiziologic; a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã

Perspective clinice:

  Mai puþin de jumãtate din pacienþii cu BR ºi sincopã 
pri mesc un diagnostic final de sincopã de cauzã car-
diacã, cu toate cã probabilitatea diferã între diferite 
ti puri de BR. Se recomandã orice fel de investigaþie 
utilã (de exemplu: masaj de sinus carotidian, SEF ºi 
loop recorder implantabil) pentru provocarea/docu-
men   tarea mecanismului sincopei înainte de a decide 
implantarea unui PM sau de a selecta terapia cores-
pun zãtoare (Figura 4).

  La pacienþii cu BR ºi disfuncþie sistolicã severã de VS 
ar trebui luat în calcul implantul unui dispozitiv de tip 
ICD/CRT-D în locul unui PM.

  La pacienþii cu infarct miocardic în antecedente ºi BR, 
SEF cu stimulare ventricularã programatã este în mod 
particular recomandat. Dacã se induce o tahicardie 
ventricularã, un dispozitiv de tip ICD trebuie implantat 
în locul unui PM.

  Pacienþii în vârstã cu BR ºi sincopã inexplicatã, dupã 
investigarea corespunzãtoare a posibilelor etiologii, ar 
putea beneficia din implantarea empiricã a unui PM, 
mai ales dacã sincopa este impredictibilã (fãrã pro-
drom sau cu prodrom scurt) sau dacã s-a produs în 
poziþia culcat sau în timpul efortului. 
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Sincopa reflexã

Indicaþii de pacing cardiac la pacienþii cu sincopã reflexã nedocumentatã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Sincopa sino-carotidianã. Pacingul este indicat la pacienþii cu sindrom de sinus carotidian predomi-
nant cardioinhibitor ºi sincope recurente impredictibile. I B

2) Sincopa cardioinhibitorie indusã la testul mesei înclinate. Pacingul poate fi indicat la pacienþii 
cu rãspuns cardioinhibitor indus la testul mesei înclinate cu sincope recurente frecvente, impredictibile ºi 
vârstã >40 de ani dupã ce terapiile alternative au eºuat.

IIb B

3) Sincopa non-cardioinhibitorie indusã la testul mesei înclinate. Pacingul cardiac nu este indicat 
în absenþa unui reflex cardioinhibitor documentat. III B

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã

Perspective clinice

Sincopa sino-carotidianã:

  Decizia de a implanta un pacemaker în contextul unei 
situaþii relativ benigne ar trebui luatã cu scopul de a 
preveni recurenþele traumatice care sunt frecvente în 
cazul pacienþilor vârstnici cu sincope sino-carotidiene 
recurente.

  Întrucât sindromul de sinus carotidian nu afecteazã 
supravieþuirea, reducerea numãrului de sincope per 
pacient pe an ºi reducerea comorbiditãþilor asociate 
(traumatismele secundare sincopelor), ar trebui pro-

babil sã descrie mai bine beneficiul terapiei prin pa-
cing cardiac.

  Comparativ cu istoria naturalã a sindromului de sinus 
carotidian, ne putem aºtepta ca pacienþii care primesc 
un pacemaker sã aibã o reducere cu aproximativ 75% 
a recurenþelor. Totuºi, recurenþele sincopale sunt pro-
babile la un procent de pânã la 20% din pacienþi în 
urmãtorii 5 ani (Figura 5).

  Formele mixte de SSC (sincopã sino-carotidianã) ºi 
mo dul VVI scad eficacitatea terapiei prin pacing. Mai 
mult, pacingul cardiac nu este eficient în prevenirea 
re cu renþelor presincopale.
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Sincopa vasovagalã indusã la testul mesei înclinate:

  Faptul cã pacingul poate fi eficient nu înseamnã cã 
este întotdeauna necesar. Trebuie subliniat cã deci-
zia de a implanta un PM pentru o condiþie benignã, 
situaþie frecventã la pacienþi tineri, trebuie luatã þinând 
cont de contextul clinic. Astfel, pacingul cardiac ar tre-
bui sã rãmânã o ultimã alegere destinatã unei mici 
pro porþii de pacienþi înalt selectaþi afectaþi de sincope 
re flexe severe. Probabil cã pacienþii adecvaþi pentru 
pacing sunt aceia cu vârstã >60 de ani cu istoric de 

sin cope recurente începând de la vârste medii sau 
avansate ºi cu traumatisme frecvente probabil datoritã 
apariþiei sincopelor în absenþa unui prodrom.

  Recurenþele sincopale sunt aºteptate în continuare la 
o minoritate de pacienþi, în ciuda pacingului cardiac.

  Corelaþia slabã dintre mecanismul sincopei în timpul 
testului ºi în timpul evenimentelor spontane impune 
precauþie în implantarea unui pacemaker pe baza 
rãspunsului la testul mesei înclinate.

Alegerea modului de pacing

Recomandãri Clasaa Nivelb

4) Sincopa sino-carotidianã. La pacienþii cu sindrom de sinus carotidian, pacingul bicameral este mo-
dul de pacing preferat. I B

5) Sincopa cardioinhibitorie indusã la testul mesei înclinate. La pacienþii cu sincopã vasovagalã 
cardioinhibitorie, pacingul bicameral este modul de pacing preferat. I C

6) Frecvenþa minimã ºi histerezisul de frecvenþã ar trebui programate astfel încât sã existe funcþie de 
pacing de back-up, fapt ce prezervã ritmul cardiac nativ ºi conducerea AV. IIa C

a Clasa de recomandare.
b Nivelul de evidenþã.
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Perspective clinice:

  La pacienþii cu sincope inexplicate sau cãderi recu-
rente, aflaþi la sfârºitul investigaþiilor convenþionale, 
mo ni torizarea prin loop recorder implantabil ar trebui 
sã fie luatã în calcul în încercarea de a documenta 
o re cãdere spontanã, în schimbul deciziei de pacing 
car diac empiric.

3. Indicaþii pentru terapia de 
resincronizare cardiacã
3.1 Epidemiologia ºi prognosticul insuficienþei 
cardiace adecvate pentru terapia de resincroniza-
re cardiacã

Numai o micã parte din pacienþii cu IC (poate 5-10%) au 
indicaþie de terapie de resincronizare cardiacã (TRC) în 
baza criteriilor din ghidurile actuale. În 2011, rata medie 

de implantare de dispozitive de TRC în Europa Centralã 
ºi de Vest era de 140 de unitãþi per milion de locuitori, 
dintre care 107 unitãþi erau CRT-D ºi 33 erau CRT-P (Fi-
gura 6).

Pe baza datelor din douã studii EuroHeart Failure, aproxi-
mativ 400 de pacienþi per milion de locuitori pe an ar pu-
tea fi candidaþi la TRC. Un studiu ESC a arãtat cã pacienþii 
care au primit un dispozitiv de tip CRT au avut o mortali-
tate la un an de <10%. Pacienþii cu complex QRS larg au 
un prognostic mai sever. FiA (fibrilaþia atrialã) este cea mai 
frecventã aritmie la pacienþii cu IC, cu frecvenþã de 8-36% 
în rândul acestei categorii de pacienþi ºi este direct legatã 
de severitatea bolii. Prezenþa FiA este asociatã cu un pro-
gnostic mai sever, însã este neclar dacã pacienþii cu FiA 
cronicã au un prognostic mai sever decât cei în RS dupã 
ajustarea pe grupe de vârstã ºi comorbiditãþi.

Sincopa inexplicatã (ºi cãderile)

Indicaþii de pacing cardiac la pacienþii cu sincopã inexplicatã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Sincopa inexplicatã ºi testul cu adenozin- trifosfat pozitiv. Pacingul poate fi util în reducerea 
recurenþelor sincopale. IIb B

2) Sincopa inexplicatã. Pacingul nu este indicat la pacienþii cu sincopã inexplicatã fãrã dovezi de bradi-
cardie sau tulburãri de conducere. III C

3) Cãderile inexplicate. Pacingul nu este indicat la pacienþii cu cãderi inexplicate. III B
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã
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3.2 Pacienþii în ritm sinusal

Dovezi ce susþin indicaþiile pentru terapia de re-
sincronizare cardiacã:

  Amploarea relativã a beneficiilor la pacienþii cu simp-
tome uºoare (clasa NYHA II), în termeni de mortalita-
te, spitalizare, structurã ºi funcþie cardiacã, este simi-
larã celei observate la pacienþii cu simptome de clasã 
NYHA III. Astfel, acest Grup de Lucru a decis sã ofere 
re comandãri unice pentru toþi pacienþii cu IC simpto-
maticã ºi FEVS sever scãzutã.

  Dovezile pentru recomandarea TRC la pacienþii în 
clasã NYHA I sunt neconcludente datoritã numãrului 
mic de pacienþi înrolaþi în trialuri clinice randomizate 
(TCR).

  Dovezile pentru recomandarea TRC la pacienþii cu 
clasã NYHA IV sunt neconcludente datoritã numãrului 
mic de pacienþi înrolaþi în TCR. Totuºi, trebuie luatã în 
dis  cuþie o evaluare individualizatã a cazului, mai ales 
pentru pacienþii în clasã NYHA IV care nu au avut spi-
talizãri programate sau neprogramate pentru IC în 
timpul ultimei luni (situaþie denumitã clasã IV “ambu-
latorie”) pentru reducerea numãrului de spitalizãri ºi 
ameliorarea simptomatologiei.

  Pacienþii cu morfologie QRS de tip BRS au cea mai 
mare probabilitate de a beneficia din TRC. Sub-anali-

zele trialurilor clinice randomizate ºi metaanalizele au 
arãtat cã efectele benefice ale TRC au fost observate 
la pacienþii cu BRS tipic.

  Sub-analizele din trialurile clinice randomizate sugerea-
zã cã efectele benefice ale TRC asupra morbidi tãþii ºi 
mortalitãþii, dar ºi asupra funcþiei ventriculare stângi ar 
putea fi mai mari la femei, la pacienþi cu cardiomiopa-
tie non-ischemicã ºi la cei cu duratã QRS >150 ms (cu 
cât este mai mare durata QRS, cu atât este mai mare 
beneficiul) (Figura 7).

  Numãrul mic de pacienþi cu IC cu configuraþie QRS 
non-BRS incluºi în trialuri clinice randomizate nu per-
mite stabilirea unor concluzii ferme privind TRC la 
acest subgrup de pacienþi. Dovezile beneficiului la 
pacienþii cu configuraþie QRS non-BRS sunt slabe, mai 
ales la pacienþii cu duratã QRS <150 ms ºi aflaþi în clase 
funcþionale NYHA I ºi II.

  La pacienþii cu morfologie QRS de tip BRD nu se 
aºteaptã în general un beneficiu din TRC. Pentru 
aceºti pacienþi decizia de a implanta un dispozitiv de 
tip CRT ar trebui individualizatã pe baza altor criterii 
clinice/imagistice.

  Nu existã evidenþe ale beneficiului terapiei de resincro-
nizare cardiacã la pacienþii cu QRS <120 msec.
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Indicaþii ale terapiei de resincronizare cardiacã la pacienþii în ritm sinusal

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) BRS cu durata QRS >150 ms. TRC este recomandatã la pacienþii cu IC cronicã ºi FEVS 35% care 
rãmân în clasã funcþionalã NYHA II, III ºi IV ambulatorie în ciuda tratamentului medical adecvatc. I A

2) BRS ºi durata QRS 120-150 ms. TRC este recomandatã la pacienþii cu IC cronicã ºi FEVS 35% care 
rãmân în clasã funcþionalã NYHA II, III ºi IV ambulatorie în ciuda tratamentului medical adecvatc. I B

3) Non-BRS ºi durata QRS >150 msec. TRC ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu IC cronicã ºi 
FEVS 35% care rãmân în clasã funcþionalã NYHA II, III ºi IV ambulatorie în ciuda tratamentului medical 
adecvatc.

IIa B

4) Non-BRS ºi durata QRS 120-150 ms. TRC poate fi luatã în calcul la pacienþii cu IC cronicã ºi FEVS 
35% care rãmân în clasã funcþionalã NYHA II, III ºi IV ambulatorie în ciuda tratamentului medical 
adecvatc.

IIb B

5) TRC nu este recomandatã la pacienþii cu IC cronicã ºi durata QRS <120 ms. III B

TRC = terapia de resincronizare cardiacã; IC = insuficienþã cardiacã; BRS = bloc de ramurã stângã; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþia de ejecþie a ven-
triculului stâng; NYHA = New York Heart Association; a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã; c În general implantarea dispozitivului nu ar trebui 
realizatã în cursul internãrii pentru IC acutã decompensatã. La astfel de pacienþi, tratamentul medical indicat de ghid ar trebui optimizat, iar pacientul 
reevaluat dupã stabilizare în ambulator. Se ºtie însã cã acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Perspective clinice:

  Selecþia pacienþilor cu IC pentru TRC pe baza asincro-
nismului mecanic al VS evaluat prin tehnici imagistice 
este incertã, de aceea acesta nu ar trebui utilizat ca ºi 
criteriu de selecþie pentru TRC. Totuºi, date din multiple 
studii observaþionale sugereazã cã asincronismul me-
canic bazal ºi efectul acut al resincronizãrii dupã im-
plant sunt determinanþi independenþi ai rãspunsului 
la TRC ºi ai prognosticului pe termen lung.

Alegerea modului de pacing (ºi optimizarea terapiei de resincronizare)

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Scopul TRC ar trebui sã fie acela de a obþine pacing BiV cât de aproape de 100% posibil din moment 
ce beneficiul pe supravieþuire ºi reducerea spitalizãrilor sunt puternic asociate cu creºterea procentului 
de pacing BiV.

IIa B

2) Poziþia apicalã a sondei de VS ar trebui evitatã de câte ori este posibil. IIa B

3) Plasarea sondei de VS poate fi þintitã spre segmentul de VS activat cel mai tardiv. IIb B

BiV = biventricular; TRC = terapia de resincronizare cardiac; VS = ventricul stâng.
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
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Tabelul 7: Sumar al evidenþelor actuale pentru optimizarea terapiei de resincronizare

Parametru Standard
(practica curentã) Optimizarea TRC Beneficiu clinic adiþional

(comparat cu standard)

Poziþia sondei de VS Posterolateral • Evitã apical

• Þintirea zonei cu maximã întârziere 
de activare

Beneficiu probabil (reducerea ratei de 
spitalizare pentru IC)
Beneficiu probabil (un TCR- mai mulþi 
responderi, reducerea ratei de spitalizare 
pentru IC)

Intervalul AV Interval AV fixat empiric 
la 120 ms (variabil între 
100-120 ms)

• Echo-Doppler: cel mai scurt interval 
AV care nu amputeazã unda A 
(metoda Ritter) ºi nu depreciazã 
funcþia sistolicã a VS

• Incert sau minim (un mic TCR ºi 
multe studii observaþionale pozitive)

• Algoritmi ai aparatelor (SmartDelay, 
QuickOpt)

• Incert (douã TCR negative)

Intervalul VV Simultan BiV • Echo: asincronism VS rezidual • Incert sau minim (un TCR a arãtat 
un mic beneficiu)

• Echo-Doppler: cel mai mare volum-
bãtaie

• Incert (un TCR negativ, un studiu 
controlat pozitiv)

• ECG: cel mai îngust QRS în pacing 
de VS; diferenþa dintre QRS în 
pacing BiV ºi QRS preimplant

• Necunoscut (nu existã studii com-
parative)

• Algoritmi ai aparatelor (Expert-Ease, 
Quick-Opt, Peak endocardial accele-
ration)

• Incert (trei TCR negative)

Pacing izolat de VS Simultan BiV Indisponibilã • Non-inferior

AV = atrioventricular; BiV = biventricular; TRC = terapie de resincronizare; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; TCR = trial clinic randomizat; 
VV = interval interventricular

3.3 Pacienþii în fibrilaþie atrialã

Pacienþii cu insuficienþã cardiacã, QRS larg ºi frac-
þie de ejecþie redusã

În ciuda evidenþelor slabe datorate lipsei trialurilor rando-
mizate mari, opinia majoritarã a experþilor este în favoarea 
utilitãþii TRC la pacienþii cu FiA cu aceleaºi indicaþii ca ºi 
pentru cei în RS, cu condiþia cã ablaþia nodului atrioven-
tricular (NAV) sã fie adãugatã la acei pacienþi cu capturã 
biventricularã incompletã (<99%). Lipsesc date referitoare 
la pacienþii în clasã NYHA II.

Pacienþii cu alurã ventricularã necontrolatã care 
sunt candidaþi la ablaþie de NAV

Existã dovezi din mici trialuri randomizate privind un be-
ne ficiu adiþional din efectuarea pacingului prin TRC la pa-
cienþii cu FE redusã care sunt candidaþi pentru ablaþie de 
NAV în vederea controlului frecvenþei pentru a reduce 
spi talizãrile ºi a îmbunãtãþi calitatea vieþii. Totuºi, calitatea 
evi denþelor este moderatã ºi existã discordanþã de opinii 
între experþi. Trialurile clinice randomizate sunt necesare. 
Exis tã evidenþe slabe cã TRC este superioarã pacingului 
de VD la pacienþii cu funcþie sistolicã conservatã (Figura 
8).

Perspective clinice:

  Modalitatea uzualã (standard) de pacing pentru TRC 
constã în pacing biventricular simultan (VD ºi VS) cu 
un interval AV fix de 100-120 ms, cu sonda de VS lo-
ca lizatã într-o venã postero-lateralã dacã este po si bil. 
Aceastã practicã este în mare parte empiricã. Totuºi, 
optimizarea intervalelor AV ºi VV are efecte limitate 
asu pra urmãrilor clinice ºi ecocardiografice la pa ci-
enþii ce primesc TRC. Evidenþele actuale nu susþin 
cu tãrie efectuarea optimizãrii AV ºi VV de rutinã la 
toþi pacienþii ce primesc TRC (Tabelul 7). La pacienþii 
non-responderi la TRC, evaluarea intervalelor AV ºi VV 

poate fi recomandatã în vederea corectãrii setãrilor 
sub  opti male ale aparatului.

  Pacingul izolat de VS la pacienþii care nu sunt de-
pendenþi de stimulatorul cardiac, pare a fi non-inferior 
pacingului biventricular pentru îmbunãtãþirea unor 
obiective (calitatea vieþii, capacitatea de efort ºi revers-
remodelarea VS) ºi poate fi folosit ca o metodã de a 
reduce costurile ºi complexitatea procedurii ºi de a 
creºte longevitatea aparatului. Pacingul izolat de VS 
pare în mod particular tentant la copii ºi adulþi tineri 
(vezi secþiunea 4.3).
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Indicaþia de terapie de resincronizare cardiacã la pacienþii cu fibrilaþie atrialã permanentã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Pacienþii cu IC, QRS larg ºi FEVS redusã:
1A) TRC ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu IC cronicã, QRS intrinsec 120 ms ºi FEVS 35% 

care rãmân în clasã funcþionalã NYHA III ºi IV ambulatorie în ciuda tratamentului medical adecvatc, 
cu condiþia de a se putea obþine un procent de pacing BiV pe cât de apropiat posibil de 100%.

IIa B

1B) Ablaþia de NAV ar trebui adãugatã în cazul pacingului BiV incomplet. IIa B

2) Pacienþii cu alurã ventricularã necontrolatã care sunt candidaþi la ablaþie de NAV. TRC ar 
trebui luatã în considerare la pacienþii cu FEVS redusã, care sunt candidaþi la ablaþie de NAV în vederea 
controlului frecvenþei cardiace.

IIa B

AV = atrioventricular; BiV = biventricular; TRC = terapie de resincronizare; IC = insuficienþã cardiacã; FEVS = fracþia de ejec þie a ventriculului stâng; NYHA 
= New York Heart Association; NAV = nodul atrio-ventricular.
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã; c În general implantarea dispozitivului nu ar trebui realizatã în cursul internãrii pentru IC acutã de com-
pensatã. La astfel de pacienþi, tratamentul medical indicat de ghid ar trebui optimizat, iar pacientul reevaluat dupã stabilizare în ambulator. Se ºtie însã 
cã acest lucru nu este întotdeauna posibil.

3.4 Pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi indicaþie 
de pacemaker convenþional

Pacienþii cu indicaþie de înlocuire a unui pacema-
ker convenþional cu aparate de tip ICD sau CRT

În ciuda lipsei trialurilor mari randomizate, existã suficien-
te dovezi ºi un consens general cã la pacienþii stimulaþi 
convenþional pentru indicaþii bradicardice, care în timpul 
urmãririi dezvoltã simptome severe de IC ºi au FE scãzutã, 
trecerea la stimulare de tip CRT poate reduce rata de 
spitalizare ºi poate ameliora simptomele ºi performanþa 

cardiacã. Totuºi, calitatea dovezilor este moderatã ºi stu-
diile ulterioare vor avea probabil un impact important 
asupra pãrerilor actuale privind efectul acestei proceduri, 
putând influenþa consensul actual. Mai mult, riscul de 
complicaþii este mai mare la procedurile de tip upgrade 
decât la procedurile de implantare de novo.

Pacing CRT “de novo” la pacienþii cu indicaþii de 
stimulare antibradicardicã

Se acumuleazã date ce susþin cã implantarea unui dispo-
zitiv CRT “de novo” ar putea reduce spitalizãrile pentru IC, 
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sã amelioreze calitatea vieþii ºi sã reducã simptomele de IC 
la pacienþii cu istoric de IC, funcþie cardiacã deprimatã ºi 
indicaþie de pacing pentru bradicardie. Beneficiul ar tre-
bui apreciat þinând cont de rata mai mare de complicaþii 
în cazul CRT, excesul de cost al aparatelor de tip CRT ºi 

longevitatea mai micã a acestor dispozitive. Calitatea evi-
den þelor este pe moment scãzutã ºi studiile ulterioare vor 
avea probabil un impact important asupra pãrerilor ac-
tuale privind efectul acestei proceduri, putând influenþa 
consensul actual. 

Indicaþii de terapie de resincronizare cardiacã prin upgrade sau “de novo” la pacienþii
cu indicaþii de pacemaker convenþional ºi insuficienþã cardiacã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Upgrade de la PM convenþional sau ICD. TRC este indicatã la pacienþii cu IC ºi FEVS 35% ºi pro-
cent mare de pacing ventricular care rãmân în clasã funcþionalã NYHA III sau IV ambulatorie în ciuda 
tratamentului medical adecvatc.

I B

2) Terapia de resincronizare cardiacã de novo. TRC ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu IC, 
FE redusã ºi la care se aºteaptã un procent ridicat de pacing ventricular pentru a reduce riscul de agra-
vare a IC.

IIa B

TRC = terapie de resincronizare; IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardio-defibrilator implantabil; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; PM = pa-
cemaker; NYHA = New York Heart Association.
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã; c În general implantarea dispozitivului nu ar trebui realizatã în cursul internãrii pentru IC acutã decom-
pensatã. La astfel de pacienþi, tratamentul medical indicat de ghid ar trebui optimizat, iar pacientul reevaluat dupã stabilizare în ambulator. Se ºtie însã 
cã acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Perspective clinice:

  Din cauza heterogenitãþii studiilor publicate, este difi cil 
de identificat populaþia stimulatã pentru bradicar die 
care ar putea beneficia din trecerea la TRC. Totuºi, în 
general, se pare cã pacienþii care ar putea beneficia 
sunt aceia care, precoce sau tardiv dupã stimularea 
per manentã convenþionalã de VD, prezintã dete rio-
rarea funcþiei VS (reducere semnificativã a FE <35%), 
agravarea semnificativã a simptomelor de IC ºi spi ta-
lizãri pentru IC, în ciuda terapiei medicale optime. Din 
cauza lipsei dovezilor ferme, indicaþia de TRC se sta-
bileºte în general la nivel individual.

  Procedura de upgrade tardiv dupã dezvoltarea IC 
pare sã asigure un beneficiu similar implantului “de 
novo” la pacienþii cu funcþie cardiacã iniþial prezervatã. 

Astfel, o strategie de pacing antibradicardic iniþial con-
venþional cu upgrade ulterior în cazul agravãrii simp-
tomelor pare rezonabilã. 

  La pacienþii luaþi în calcul pentru implantul “de novo”, 
este important sã se stabileascã în ce mãsurã pre-
zentarea clinicã ar putea fi mai degrabã secundarã 
bradiaritmiei subiacente decât disfuncþiei de VS. Acest 
lucru este adesea greu de realizat. 

  În procesul de luare a deciziei de TRC (upgrade sau im-
plant CRT “de novo”) în loc de pacing convenþional de 
VD, medicii ar trebui sã þinã cont de rata suplimentarã 
de complicaþii asociatã sistemului biventricular mai 
complex, de longevitatea mai scurtã a aparatelor de 
tip CRT ºi de nevoia implicitã de schimbare mai preco-
ce a generatorului de puls, cât ºi de excesul de cost. 

3.5 ICD de siguranþã la pacienþii cu indicaþie de TRC

Indicaþii de cardio-defibrilator implantabil concomitent cu terapia de resincronizare cardiacã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Când este planificat implantul unui ICDc, se recomandã un aparat de tip CRT acolo unde este indicat. I A

2) Când se are în plan implantul unui aparat de tip CRT, implantarea unui aparat de tip CRT-D ar trebui 
luatã în calcul la pacienþii cu anumite situaþii clinice (listate în Tabelul 17 în ghidul complet). IIa B

CRT = terapie de resincronizare cardiacã; CRT-D = CRT ºi defibrilator; CRT-P = CRT ºi pacemaker; ICD = cardio-defibrilator implantabil.
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã; c Conform ghidurilor actuale de ICD, vezi addenda la Ghidurile de pe web, referinþa w69.

Perspective clinice:

  Dovezile din trialuri sunt insuficiente pentru a demon-
stra superioritatea CRT combinat cu ICD în raport cu 
CRT izolat. Datoritã potenþialului beneficiu aditiv pe 
supravieþuire al CRT-D în raport cu CRT-P, opinia ma-
jo ritarã printre membrii acestui Grup de Lucru este 
în favoarea unei superioritãþi a CRT-D în raport cu 
mor talitatea totalã ºi moartea subitã. Totuºi, de obicei 
este nevoie de dovezi din trialuri înainte ca un nou 
tra tament sã fie utilizat de rutinã. În absenþa unei su-

pe rioritãþi dovedite de trialuri ºi în prezenþa beneficiu-
lui mic pe supravieþuire, acest Grup de Lucru este de 
pãrere cã nu se poate formula o recomandare strictã 
ºi preferã sã ofere doar o orientare referitoare la selec-
tarea pacienþilor pentru CRT-D sau CRT-P în baza si-
tuaþiei clinice de ansamblu, a complicaþiilor legate de 
dispozitiv ºi a costurilor (Tabele 8 ºi 9).
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Tabelul 8: Orientare clinicã pentru alegerea terapiei de resincronizare cardiacã cu pacemaker sau
a terapiei de resincronizare cardiacã cu defibrilator în profilaxia primarã

Factori în favoarea CRT-P Factori în favoarea CRT-D

Insuficienþã cardiacã avansatã Speranþa de viaþã >1 an

Insuficienþã renalã severã sau dializã Insuficienþã cardiacã stabilã, NYHA II

Alte comorbiditãþi majore Boalã cardiacã ischemicã (scor de risc MADIT mic sau intermediar)

Fragilitate Lipsa comorbiditãþilor

Caºexie

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã ºi defibrilator; CRT-P = terapie de resincronizare cardiacã ºi pacemaker; MADIT = Multicenter Automatic De-
fibrillator Trial; NYHA = New York Heart Association

Tabelul 9: Rezultate comparative ale terapiei de resincronizare cardiacã cu defibrilator vs. terapiei
de resincronizare cardiacã cu pacemaker în prevenþia primarã

CRT-D CRT-P

Reducerea mortalitãþii Nivel similar de evidenþã dar CRT-D uºor superior Nivel similar de evidenþã dar CRT-P uºor inferior

Complicaþii Mai multe Mai puþine

Costuri Mai ridicate Mai scãzute

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã ºi defibrilator; CRT-P = terapie de resincronizare cardiacã ºi pacemaker.

4. Indicaþii de pacing în condiþii specifice
4.1 Pacingul în infarctul miocardic acut

Blocul AV care complicã infarctul miocardic acut se rezol-
vã cel mai frecvent spontan în 2 pânã la 7 zile. Pacingul 
cardiac permanent nu influenþeazã prognosticul acestor 
pacienþi ºi în consecinþã nu este recomandat.

La pacienþii cu infarct miocardic anterior complicat cu 
instalarea unui bloc de ramurã ºi bloc AV tranzitor, mor-

talitatea pe termen scurt ºi lung este ridicatã indiferent 
dacã se realizeazã sau nu pacing permanent. Nu existã 
evidenþe care sã indice cã pacingul cardiac amelioreazã 
evoluþia. Din moment ce aceºti pacienþi au adesea IC ºi 
disfuncþie sistolicã severã, opinia acestui Grup de Lucru 
este cã pentru aceºti pacienþi pare mai potrivitã evaluarea 
indicaþiilor de CRT-D mai degrabã decât de pacing anti-
bradicardic convenþional.

Indicaþii de pacing permanent

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) În situaþia rarã în care blocul AV devine permanent, pacingul cardiac este indicat cu aceleaºi 
recomandãri ca în secþiunea 2.1. I C

2) Pacingul cardiac nu este indicat dupã rezoluþia blocului AV de grad înalt sau complet ce complicã faza 
acutã a infarctului miocardic. III B

AV = atrioventricular; a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã. 

4.2 Pacingul dupã chirurgia cardiacã, TAVI ºi 
transplantul cardiac

Bradiaritmiile nu sunt neobiºnuite dupã chirurgia cardia-
cã, implantare de valvã aorticã transcateter (TAVI) ºi trans-
plantul cardiac. Întrebarea clinicã importantã în manage-
mentul bradiaritmiilor postoperatorii se referã la intervalul 
de timp acceptat pentru recuperarea conducerii AV sau a 
funcþiei nodului sinusal dupã chirurgie înainte de implan-
tarea unui PM permanent.
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Pacingul dupã chirurgia cardiacã, implantarea de valvã aorticã transcateter ºi transplantul cardiac

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Blocul AV de grad înalt sau complet dupã chirurgia cardiacã ºi TAVI. O perioadã de obser-
vare clinicã de pânã la 7 zile este indicatã pentru a evalua dacã tulburarea de ritm este tranzitorie ºi se 
rezolvã. Totuºi, în situaþia unui bloc AV complet cu ritm de scãpare lent aceastã perioadã de observare 
poate fi scurtatã întrucât rezoluþia este improbabilã.

I C

2) Disfuncþia de nod sinusal dupã chirurgia cardiacã ºi transplantul cardiac. O perioadã de 
observare de la 5 zile pânã la câteva sãptãmâni este indicatã pentru a evalua dacã tulburarea de ritm 
se rezolvã.

I C

3) Incompetenþa cronotropã dupã transplantul cardiac. Pacingul cardiac ar trebui luat în calcul în 
situaþia incompetenþei cronotrope ce afecteazã calitatea vieþii tardiv în cursul perioadei post-transplant.

IIa C

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

4.3 Pacingul ºi terapia de resincronizare cardiacã la copii ºi în bolile cardiace congenitale

Indicaþii de terapie prin pacing la pacienþii pediatrici ºi boalã cardiacã congenitalã

Recomadãri Clasaa Nivelulb

1) Blocul AV congenital. Pacingul este indicat în blocul AV de grad înalt ºi complet la pacienþii simpto-
matici ºi la pacienþii asimptomatici care au oricare dintre urmãtorii factori de risc: disfuncþie ventricularã, 
interval QT alungit, extrasistole ventriculare complexe, ritm de scãpare cu QRS larg, alurã ventricularã 
<50 bpm, pauze ventriculare > de trei ori durata unui ciclu în ritmul de bazã.

I C

2) Blocul AV congenital. Pacingul poate fi luat în calcul la pacienþii asimptomatici cu bloc AV de grad 
înalt ºi complet în absenþa factorilor de risc menþionaþi mai sus. IIb C

3) Blocul AV postoperator în boala cardiacã congenitalã. Pacingul permanent este indicat pentru 
blocul AV de grad înalt sau complet postoperator ce persistã >10 zile. I B

4) Blocul AV postoperator în boala cardiacã congenitalã. Pacingul permanent ar trebui luat în 
calcul în situaþia blocului bifascicular (cu sau fãrã alungire de PR) persistent postoperator, asimptomatic, 
asociat cu bloc AV complet tranzitor.

IIa C

5) Boala de nod sinusal. Pacingul permanent este indicat pentru disfuncþia de nod sinusal 
simptomaticã, inclusiv sindromul bradi-tahi, atunci când se considerã cã existã o corelaþie între simpto-
me ºi bradicardie.

I C

6) Boala de nod sinusal. Pacingul permanent poate fi util la pacienþii asimptomatici cu alurã 
ventricularã de repaus <40 bpm sau pauze ventriculare >3 sec. IIb C

AV = atrioventricular.
a Clasa de recomandare. b Nivelul de evidenþã.

Din moment ce copiii sunt stimulaþi pe întreaga duratã 
a vieþii, ei sunt predispuºi unei rate superioare de efecte 
adverse pe termen lung ºi sunt la risc înalt de a prezenta 
consecinþele adverse ale stimulãrii cardiace într-o poziþie 
suboptimã. Din cauza dimensiunii corporale reduse, pre-
zenþei unui defect congenital cu ºunt dreapta-stânga sau 
absenþei postoperatorii a accesului venos cãtre camera 
þintã, copiii necesitã adesea stimulare permanentã prin 
abord epicardic. Nivelele mai mari de activitate fizicã în 
cazul copiilor induc mai multã uzurã mecanicã asupra 
apa ratului, iar procesul de creºtere determinã o ratã mai 
mare de depoziþionãri de sondã sau de fracturi de sondã 
în cursul urmãririi. Existã îngrijorãri legate de comporta-
mentul pe termen lung al sondelor endocardice la copii, 
datã fiind rata înaltã de abandon a sondelor, potenþialele 
leziuni valvulare ºi compresia vascularã.

Perspective clinice:

  O evaluare individualizatã a beneficiilor versus poten-
þialele complicaþii ale implantului de pacemaker este 
recomandatã, luând în considerare anatomia cardia-
cã ºi venoasã, dimensiunile pacientului ºi procesul de 
creºtere.

  Decizia de a implanta un pacemaker la copii se face 
în colaborare cu cardiologul pediatru ºi ar trebui efec-
tuatã, de preferat, într-un centru specializat.

Resincronizarea cardiacã în boala cardiacã conge-
ni talã

Pacingul izolat de VS, în locul pacingului de VD, este 
un mod atrãgãtor de pacing pentru a conserva funcþia 
cardiacã, însã necesitã evidenþe suplimentare (Figura 9).
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4.4 Pacingul în cardiomiopatia hipertroficã

Indicaþii de pacing cardiac la pacienþii cu cardiomiopatie hipertroficã

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Obstrucþia în tractul de ejecþie al ventriculului stâng. Pacingul AV secvenþial cu interval AV scurt 
poate fi luat în calcul la pacienþii selectaþi cu obstrucþie în tractul de ejecþie VS de repaus sau inductibilã 
ºi simptome refractare la tratamentul medicamentos, care:
a) au contraindicaþii de ablaþie septalã cu alcool sau miectomie septalã sau

IIb B

b) au risc înalt de a dezvolta bloc cardiac secundar ablaþiei septale cu alcool sau miectomiei septale IIb C

2) Pentru pacienþii la care existã o indicaþie de ICD, un ICD bicameral ar trebui sã fie luat în calcul. IIa C

AV = atrioventricular.
a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

Perspective clinice

  În general, pacienþii cu simptome refractare la trata-
mentul medicamentos cauzate de obstrucþia în trac-
tul de ejecþie VS ar trebui luaþi în calcul pentru chirur-
gie sau ablaþie cu alcool.

  La pacienþii cu obstrucþie în tractul VS trataþi prin pa-
cemaker sau ICD bicameral, programarea unui inter-
val AV scurt este crucialã. Scopul este de a obþine o 
pre excitare apicalã de VD maximã fãrã a compromite 
umplerea diastolicã a VS.

  În absenþa obstrucþiei în tractul de ejecþie al VS, blocul 
AV ce complicã CMH ar trebui tratat în concordanþã 
cu recomandãrile generale ale acestui Ghid.

  Pacienþii cu CMH pot dezvolta disfuncþie sistolicã ºi 
simptome de insuficienþã cardiacã. În absenþa trialu-
rilor randomizate, TRC poate fi luatã în calcul în cazuri 
selectate la care existã dovezi de disfuncþie sistolicã 
ventricularã ºi asincronism.

4.5 Pacingul în bolile rare

Sindromul de QT lung

Rolul curent al terapiei prin PM în sindromul de QT lung 
este foarte limitat. Un ICD (cu pacing activ) este preferat 
la pacienþii cu simptome neresponsive la terapie beta-
blocantã sau aritmii ventriculare dependente de pauze, 
în concordanþã cu ghidurile actuale de ICD.

Distrofiile musculare

Numeroase boli genetice rare pot determina tulburãri de 
conducere, însã pentru majoritatea existã dovezi reduse 
pentru tratamente specifice, cu excepþia laminopatiilor în 
care utilizarea ICD precoce ar putea fi luatã în calcul ºi a 
distrofiei miotonice în care implantarea unui PM ar putea 
fi folositã dacã la studiul electrofiziologic (SEF) se pune în 
evidenþã un interval HV lung. Astfel, în majoritatea cazuri-
lor ar trebui aplicate indicaþiile convenþionale de pacing/
ICD.
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4.6 Pacingul în sarcinã

Pacingul în sarcinã

Recomandãri Clasaa Nivelb

Implantarea de pacemakere permanente (preferabil monocamerale) cu ghidaj ecocardiografic ar trebui 
luatã în calcul, mai ales dacã fãtul are peste 8 sãptãmâni de gestaþie, la femei selectate cu bloc AV complet 
simptomatic.

IIa C

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

4.7 Pacingul pentru blocul atrioventricular de 
grad întâi (hemodinamic)

Blocul AV de grad întâi (BAV grad I) este în general con-
siderat a fi o situaþie benignã. Totuºi, un interval PR foarte 
lung poate exacerba simptomele. Un BAV grad I marcat, 
cu interval PR >0.3 s, poate determina în cazuri rare simp-
tome similare cu cele ale sindromului de PM.

Indicaþii de pacing în blocul atrioventricular de grad întâi

Recomandãri Clasaa Nivelb

Implantarea de pacemaker permanent ar trebui luatã în calcul la pacienþii cu simptome persistente similare 
celor din sindromul de pacemaker care sunt atribuite prezenþei blocului atrioventricular de grad întâi (PR 
>0.3 s).

IIa C

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

4.8 Algoritmi de prevenþie ºi terminare a aritmii-
lor atriale prin pacing

Existã dovezi clare cã algoritmii proiectaþi sã previnã FiA 
nu au beneficii aditive pentru prevenþia FiA; este puþin 
pro babil ca trialurile ulterioare sã schimbe opinia actualã 
le gatã de aceastã temã.

Indicaþii de pacing pentru prevenþia ºi terminarea tahiaritmiilor atriale

Recomandãri Clasaa Nivelb

Indicaþii de novo. Prevenirea ºi terminarea tahiaritmiilor atriale nu reprezintã o indicaþie separatã de 
pacing. III A

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

5. Complicaþii ale implanturilor de PM ºi 
CRT
Pacingul ºi TRC sunt asociate cu o ratã considerabilã de 
complicaþii (Tabelul 10). 

  Complicaþiile legate de sonde sunt motivul principal 
de reintervenþie dupã implantarea de PM sau aparate 
de tip CRT ºi se produc în 3,6% din cazuri; aparatele 
de tip CRT ºi sondele cu fixare pasivã de atriu drept 
sunt cei doi factori importanþi pentru complicaþiile le-
gate de sonde.

  Procedura de upgrade de aparat sau schimbarea de 
generator sunt asociate cu o ratã de complicaþii ce 
variazã între 4% ºi 18%. Complicaþiile apar cel mai frec-
vent când se realizeazã o procedurã de upgrade la 
TRC sau o schimbare de generator pentru un aparat 
de tip CRT, fapt ce impune un proces decizional atent 
înainte de schimbarea aparatului ºi atunci când se 
plãnuieºte trecerea la sisteme mai complexe.
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Tabelul 10: Cele mai frecvente/importante complicaþii ale implanturilor de PM ºi TRC

Legate de accesul venos:   Pneumotorax

  Hemotorax

Legate de sonde:   Bradi/tahiaritmii

  Perforaþii cardiace

  Tamponadã cardiacã

  Disecþie/perforaþie de sinus coronar

  Depoziþionare

  Stimulare diafragmaticã

  Malpoziþie

  Trombozã venoasã

Legate de buzunar:   Hematom

  Durere la locul de incizie

Infecþii:   Infecþie de buzunar fãrã diseminare hematogenã

  Infecþie de buzunar cu diseminare hematogenã

  Endocarditã legatã de dispozitivul intracardiac

TRC = terapie de resincronizare cardiacã; PM = pacemaker.

Hematoamele sunt foarte frecvente (2,9-9,5% din cazuri). 
Multe hematoame pot fi evitate prin hemostazã atentã 
ºi pregãtirea pacientului, aplicând un management co-
rect al medicamentelor antiplachetare ºi anticoagulante 
(Tabelul 11). S-a dovedit cã utilizarea heparinei ca punte 
cãtre tratamentul anticoaguant oral creºte, de asemenea, 
riscul de sângerare.

Tabelul 11: Strategia sugeratã pentru managementul terapiilor antiplachetare ºi
anticoagulante în perioada periimplant de PM/TRC

Terapia antiplachetarã Strategia sugeratã Referinþe

Prevenþie primarã Oprirea terapiei antiplachetare cu 3-7 zile înainte de 
implant, în funcþie de medicament.

Studii mari observaþionale non-ran-
domizate.

Dubla terapie antiplachetarã dupã 
implantare de stent ºi sindroame 
coronariene acute.

Studii mari observaþionale non-ran-
domizate; consens al experþilor.

Perioada fãrã risc înalt Continuã aspirina (creºtere uºoarã a riscului de 
sângerare).

Perioada cu risc înalta Continuã dubla terapie antiplachetarã (creºtere 
importantã a riscului de sângerare).

Terapia warfarinicã

Oprirea warfarinei cu 3-5 zile înainte de implant sau 
continuarea warfarinei (la limita de jos a intervalului 
de INR recomandat), în funcþie de evaluarea riscu-
luib efectuatã de cãtre medic.

Consens internaþional al experþilor.

Noile anticoagulante orale

Oprirea anticoagulantelor cu 1-3 zile înainte de 
implant sau continuarea terapiei în funcþie de evalu-
area risculuib efectuatã de cãtre medic ºi reînceperea 
tratamentului de îndatã ce se obþine hemostaza 
eficientã.

Consens al experþilor.

a În timpul perioadei minime recomandate de dublã terapie antiplachetarã. b Situaþii cu risc înalt: proteze valvulare, FiA ºi istoric de accident vascular 
cerebral, tromb intracardiac sau alte evenimente tromboembolice acute, etc. FiA = fibrilaþie atrialã; TRC = terapie de resincronizare cardiacã; INR = inter-
national normalized ration; PM = pacemaker.
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Infecþia este o complicaþie postoperatorie de interes parti-
cular. Rata de infecþii creºte de 3 ori în cazul înlocuirii unui 
aparat. Infecþiile se produc mai frecvent atunci când se 
utilizeazã pacing temporar sau se fac alte proceduri înain-
te de implant, la reintervenþiile precoce ºi atunci când nu 
se utilizeazã profilaxie antibioticã.

6. Consideraþii legate de management
6.1 Stimularea din zone alternative din ventricu-
lul drept

Acest Grup de Lucru nu poate oferi recomandãri precise 
pânã când nu vor fi disponibile rezultatele unor trialuri 
mai mari.

6.2 Reimplantarea de pacemaker/TRC dupã ex-
plantarea sistemului pentru infecþie

Existã un consens general între experþi de a reevalua 
indicaþia înainte de reimplantarea de PM dupã explanta-
re; dacã existã o indicaþie stabilitã, reimplantarea trebuie 
sã fie efectuatã prin alt abord. La pacienþii dependenþi de 
stimulator, strategia optimã de management, de exemplu 
stimulare epicardicã imediatã vs. pacing transvenos tem-
porar, nu este bine definitã.

6.3 Imagistica prin rezonanþã magneticã la 
pacienþii cu dispozitive cardiace implantate

Dispozitive cardiace convenþionale ºi dispozitive 
condiþionate IRM 

Elementele de bazã sunt identice pentru ambele situaþii 
(Figura 10):

a) Deoarece se pot produce modificãri ale variabilelor ºi 
modului de programare a aparatului, este esenþialã 
monitorizarea de cãtre personal calificat în timpul 
efectuãrii IRM.

b) Se exclud pacienþii cu sonde nematurate (<6 sãptã-
mâni de la implant, timp în care sondele sunt predis-
puse la depoziþionãri spontane) ºi pacienþii cu sonde 
epicardice ºi sonde abandonate (predispuse la încãl-
zire).

c) Se programeazã un mod de stimulare asincron la pa-
cienþii dependenþi de stimulator pentru a evita inhi-
barea inadecvatã a pacingului datoritã detecþiei unei 
interferenþe electromagnetice.

d) În mod contrar, se utilizeazã un mod de pacing inhi-
bat la pacienþii care nu sunt dependenþi de stimulator 
pentru a evita pacingul inadecvat datorat urmãririi 
unor interferenþe electromagnetice.

e) Se dezactiveazã alte funcþii legate de pacing (magnet, 
frecvenþã, parazitare- noise, PVC, sensing ventricular, 
rãspuns la FiA) pentru a fi siguri cã detectarea inter-
ferenþei electromagnetice nu duce la pacing inadec-
vat.

f) Se dezactiveazã monitorizarea ºi funcþia terapeuticã 
(PAT = pacing antitahicardic/ºoc electric) destinatã 
ta hi aritmiilor pentru a evita expunerea inadecvatã la 
aces te terapii.

g) Se reprogrameazã aparatul imediat dupã finalul exa-
mi nãrii IRM.

Pentru dispozitivele condiþionate IRM, programarea aºa 
cum este ea descrisã la punctele c, d, e ºi f este efectuatã 
automat de cãtre un aparat extern operat de cãtre medic.



Secþiunea XV: Aritmii

561



562

Capitolul 5: Pacing cardiac ºi terapia de resincronizare cardiacã

Perspective clinice:

  Atunci când IRM este necesarã pentru managemen-
tul unei boli grave, beneficiul investigaþiei ar putea de-
pãºi riscul efectuãrii ei. Trebuie luate în calcul ºi tehnici 
imagistice alternative.

  Se recomandã colaborarea cu medicul specialist elec-
trofiziolog.

  Nu existã informaþii referitoare la efectuarea IRM cu 
>1,5 T chiar ºi pentru aparatele IRM-compatibile. 
Aceas tã eventualitate necesitã evaluare suplimentarã.

6.4 Pacingul temporar (transvenos) de urgenþã

Urmãtoarele menþiuni sunt relevante pentru orientarea 
în practica clinicã:

  Pacingul temporar transvenos nu ar trebui utilizat de 
rutinã, ci doar ca ultimã mãsurã în situaþia în care me-
dicamentele cronotrope sunt insuficiente.

  Administrarea medicamentelor cronotrop pozitive (de 
exemplu: isoproterenol, epinefrinã, etc) poate fi pre-
feratã pentru un timp limitat, dacã nu existã contra-
indicaþii.

  Pacingul temporar transvenos ar trebui folosit numai în 
situaþiile cu bloc AV de grad înalt fãrã ritm de scãpare, 
bradiaritmii ameninþãtoare de viaþã precum cele care 
se produc în timpul procedurilor intervenþionale (de 
exemplu, în timpul intervenþiilor coronariene percuta-
ne, etc) sau, rar, în situaþii acute precum infarct mio-
car dic acut, intoxicaþii medicamentoase sau infecþii 
sis temice concomitente.

  Dacã se stabilesc indicaþii de pacing permanent, ar 
trebui depuse toate eforturile în vederea implantãrii 
cât mai precoce a unui PM permanent.

6.5 Managementul telemetric (de la distanþã) al 
aritmiilor ºi dispozitivului

Managementul telemetric (de la distanþã) al aritmiilor ºi dispozitivului

Recomandãri Clasaa Nivelb

Monitorizarea telemetricã a aparatului ar trebui luatã în calcul pentru a determina o detecþie precoce a 
unor probleme clinice (de exemplu: tahiaritmii ventriculare, fibrilaþie atrialã) ºi a unor probleme tehnice (de 
exemplu: fracturã de sondã, defect de izolare).

IIa A

a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Aritmii, Electrofiziologie ºi Dispozitive Implantabile, Preºedinte
Dr. Radu Vãtãºescu, Secretar Dr. Alexandru Deutsch, efectuatã de Dr. Dan-Andrei Radu, Dr. Oana Soare.

Rezonanþa magneticã la pacienþii cu dispozitive cardiace implantate

Recomandãri Clasaa Nivelb

1) Dispozitive cardiace convenþionale. La pacienþii cu dispozitive cardiace convenþionale, se poate 
efectua IRM de 1.5 T cu un risc mic de complicaþii dacã se asigurã precauþiile necesare (vezi mãsuri 
suplimentare).

IIb B

2) Dispozitivele condiþionate IRM. La pacienþii cu PM condiþionate IRM, se poate efectua IRM de 1.5 T 
în siguranþã urmãrind instrucþiunile producãtorului. IIa B

IRM = imagisticã prin rezonanþã magneticã; PM = pacemaker; a Clasa de recomandare; b Nivelul de evidenþã.
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Definiþia infarctului miocardic

Criteriile pentru infarctul miocardic acut

Termenul de infarct miocardic ar trebui folosit când existã dovada necrozei miocardice într-un context clinic sugestiv pentru 
ischemie miocardicã. În aceste condiþii prezenþa oricãruia din urmãtoarele criterii stabileºte diagnosticul de infarct miocardic:

  Dinamicã enzimaticã a biomarkerilor cardiaci [(preferabil troponina (Tn)] cu cel puþin o unitate deasupra percentilei 99 a 
limitei superioare de referinþã alãturi de cel puþin unul din urmãtoarele criterii:

  Simptome de ischemie miocardicã

  Noi modificãri de segment ST-T sau BRS nou apãrut

  Apariþia de unde Q patologice pe ECG

  Dovada imagisticã a unei pierderi noi de miocard viabil sau apariþia unei noi regiuni cu anomalie de cineticã segmentarã

  Identificarea trombului intracoronarian proaspãt la coronarografie ºi/sau la autopsie.

  Moartea cardiacã însoþitã de simptome sugestive de ischemie miocardicã ºi modificãri ECG de tip ischemic presupune a fi noi 
sau de BRS nou apãrut, în condiþiile în care decesul a survenit înainte de prelevarea de biomarkeri serici sau înainte de apariþia 
acestora în sânge.

  IM asociat procedurilor coronariene percutanate (PCI) este arbitrar definit prin creºterea valorilor Tn (peste 5 ori comparativ 
cu percentila 99 a LRS) la pacienþii cu valori de bazã normale ( a 99 a percentilã a LRS) sau o creºtere a valorilor Tn >20% 
în cazul în care valorile de referinþã sunt crescute, stabile sau în scãdere. În plus existã fie (i) simptome sugestive de ischemie 
miocardicã sau (ii) noi modificãri ischemice ECG sau (iii) rezultate angiografice compatibile cu o complicaþie proceduralã sau 
(iv) probe imagistice care demonstreazã noi pierderi de miocard viabil sau noi tulburãri de cineticã segmentarã.

  Infarctul miocardic asociat trombozei intrastent este definit atunci când este depistat prin angiografie coronarianã sau la 
autopsie determinând ischemia miocardicã cu creºtere ºi / sau scãderea biomarkerilor cardiaci cu cel puþin o valoare peste a 
99a percentilã a LRS.

  IM asociat by-passului aorto-coronarian (CABG) este arbitrar definit prin creºterea valorilor biomarkerilor cardiaci (peste 10 ori 
comparativ cu a 99 a percentilã a LRS) la pacienþii cu valori normale iniþiale ale Tn ( a 99 a percentilã a LRS). În plus, fie (i) 
unde Q noi patologice sau BRS nou, sau (ii) dovada angiograficã de ocluzie a unui graft sau a unei coronare native, sau (iii) 
dovada imagisticã de pierdere nouã de miocard viabil, sau noi tulburãri de cineticã segmentarã sunt necesare sã defineascã 
infarctul miocardic asociat bypassului aortocoronarian.

 Criteriile pentru definirea unui infarct miocardic în antecedente

Îndeplinirea oricãruia dintre urmãtoarele criterii pune diagnosticul de infarct miocardic în antecedente:

  Unde Q patologice însoþite sau nu de manifestãri clinice ischemice în absenþa cauzelor non-ischemice

  Dovada imagisticã a existenþei unei pierderi segmentare de miocard viabil, cu deficit de cineticã ºi scãderea grosimii acestuia, 
în absenþa unei cauze non-ischemice

  Dovada morfopatologicã a unui infarct miocardic în antecedente
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Morfopatologie

Infarctul miocardic este definit prin moartea celulelor cardiace datoritã ischemiei prelungite.

Detectarea infarctului miocardic prin biomarkeri cardiaci

Preferabil
Detecþia dinamicii enzimatice a troponinei (I sau T) cu cel 
puþin o unitate deasupra percentilei 99 a limitei superi-
oare de referinþã împreunã cu un coeficient de variaþie 
≤10%.

Când troponina nu este disponibilã
Detecþia dinamicii enzimatice a CK-MB cu cel puþin o uni-
tate deasupra percentilei 99 a limitei superioare de refe-
rinþã împreunã cu un coeficient de variaþie ≤10%.
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Tabelul 1: Creºteri ale troponinei secundare leziunii miocardice

Leziune miocardicã legatã de ischemia miocardicã primarã

Ruptura plãcii
Formarea de trombi intraluminali la nivelul arterelor coronare

Leziune miocardicã secundarã dezechilibrului cerere/ofertã al ischemiei miocardice

Tahi / bradi aritmii
Disecþie de aortã sau boalã valvularã aorticã severã
Cardiomiopatie hipertroficã
ªoc cardiogen, hipovolemic sau septic
Insuficienþã respiratorie severã
Anemie severã
Hipertensiune arterialã cu sau fãrã HVS
Spasm coronarian
Embolie coronarianã sau vasculitã
Disfuncþie endotelialã coronarianã fãrã BCI semnificativã

Leziune miocardicã fãrã a fi legatã de ischemia miocardicã

Contuzie cardiacã, chirurgie, ablaþie, pacing sau ºocuri electice
Rabdomioliza cu afectare cardiacã
Miocardita
Agenþi cardiotoxici, de exemplu: antracicline, herceptina

Leziune miocardicã multifactorialã sau nedeterminatã

Insuficienþã cardiacã
Cardiomiopatia de stress (Takotsubo)
Embolia pulmonarã severã sau hipertensiunea arterialã pulmonarã
Sepsis ºi pacienþii în stare criticã
Insuficienþa renalã
Boli neurologice acute severe, de exemplu: accidentul vascular cerebral, hemoragia subarahnoidianã
Bolile infiltrative, de exemplu, amiloidoza, sarcoidoza
Exerciþiul fizic intens
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Tabelul 2: Clasificarea universalã a infarctului miocardic

IM tip 1: Infarctul miocardic spontan 

Infarctul miocardic spontan este legat de ruptura plãcii aterosclerotice, ulceraþia, fisurarea, eroziunea sau disecþia ce are ca 
rezultat formarea trombului intraluminal în una sau mai multe artere coronare, ceea ce conduce la scãderea fluxului sangvin 
miocardic sau embolizare distalã urmate de necroza miocitelor. Pacientul poate avea de fond BCI severã, iar ocazional BCI non-
obstructivã sau artere coronare permeabile.

IM tip 2: Infarctul miocardic secundar unui dezechilibru ischemic 

În cazurile de ischemie miocardicã cu necrozã când alte condiþii decât BCI contribuie la un dezechilibru între necesarul ºi/sau 
aportul de oxigen, cum ar fi disfuncþia endotelialã coronarianã, spasmul coronarian, embolia coronarianã, tahi/ bradi aritmiile, 
anemia, insuficienþa respiratorie, hipotensiunea arterialã ºi hipertensiunea arterialã cu sau fãrã HVS.

IM tip 3: Infarct miocardic ce duce la deces, când valorile biomarkerilor sunt indisponibile

Moartea cardiacã cu simptome sugestive de ischemie miocardicã ºi modificãri ischemice ECG presupuse a fi noi sau BRS nou 
apãrut; decesul a survenit înainte de recoltarea probelor de sânge sau înainte de creºterea biomarkerilor.

IM tip 4a: Infarct miocardic asociat angioplastiei coronariene percutane (PCI)

Infarctul miocardic asociat cu PCI este arbitrar definit prin creºterea valorilor Tn >5 ori faþã de a 99a percentilã a LRS la pacienþii 
cu valori iniþiale normale ( a 99a percentila LRS) sau o creºtere a valorilor Tn >20% în cazul în care valorile de referinþã sunt 
crescute ºi sunt stabile sau în scãdere. În plus existã fie (i) simptome sugestive de infarct miocardic sau (ii) noi modificãri ECG de 
tip ischemic sau BRS nou sau (iii) pierderea angiograficã a patenþei unei artere coronare sau a unui ram important sau demon-
strarea unui flux lent sau no-reflow sau embolizare distalã sau (iv) dovada imagisticã a pierderii noi de miocard viabil sau apariþia 
unor noi tulburãri de cineticã segmentare.

IM tip 4b: infarct miocardic asociat trombozei intrastent

Infarctul miocardic asociat cu tromboza intrastent detectatã la coronarografie sau la autopsie; determinând ischemia miocardicã 
asociatã cu o creºtere ºi /sau scãdere a biomarkerilor cu cel puþin o valoare faþã de percentila 99 LRS.

IM tip 5: infarct miocardic asociat CABG

Infarctul miocardic asociat cu bypassul coronarian este arbitrar definit prin creºterea valorilor biomarkerilor cardiaci >10 ori faþã 
de a 99 a percentilã a LRS la pacienþii cu valori iniþiale normale ale Tn ( a 99a percentilã LRS). În plus existã fie (i) unde Q noi pa-
tologice sau BRS nou sau (ii) dovada angiograficã de ocluzie a unui graft sau a unei coronare native sau (iii) dovada imagisticã 
de pierdere nouã de miocard viabil sau noi tulburãri de cineticã segmentarã.
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Diagnosticul electrocardiografic al 
infarctului miocardic
Tabelul 3 înscrie criteriile ECG pentru diagnosticul de is-
chemie acutã miocardicã care pot sau nu conduce la IM. 
Punctul J este utilizat pentru a determina amplitudinea 
sub/supradenivelãrii segmentului ST.

Tabelul 3: Manifestãrile ECG ale ischemiei miocardice acute (în absenþa HVS sau BRS)

Supradenivelarea segmentului ST

Supradenivelare nouã de segment ST la punctul J în douã derivaþii concordante: 0,1 mV în derivaþiile concordante altele decât 
V

2
-V

3
 unde se aplicã 0,2 mV la bãrbaþi 40 ani; 0,25 mV la bãrbaþi <40 ani, sau 0,15 mV la femei.

Subdenivelarea segmentului ST ºi modificãri ale undei T

Subdenivelare nouã, orizontalã sau descendentã de segment ST 0,05 mV în douã derivaþii concordante, ºi/sau inversarea 
undei T 0,1 mV în douã derivaþii concordante cu unda R proeminentã sau raport R/S >1.

Criterii ECG de infarct miocardic vechi
Aºa cum se aratã în Tabelul 4, undele Q sau complexul 
QS sunt de obicei patognomonice pentru infarctul mio-
cardic vechi la pacienþii cu boalã cardiacã ischemicã, indi-
ferent de simptome.

Tabelul 4: Modificãri ECG asociate cu infarctul miocardic vechi

Orice undã Q în derivaþiile V
2
-V

3
 ≥0,02 s sau complex QS în derivaþiile V

2
 ºi V

3
.

Unda Q ≥0,03 s ºi 0,1 mV adâncime sau complex QS în derivaþiile I, II, aVL, aVF, sau V
4
-V

6
 în oricare douã derivaþii concordante 

(I, aVL, V6; V4-V6; II, III, ºi aVF)a

Unde R ≥0,04 s în V
1
-V

2
 ºi R/S ≥1 cu unda T pozitivã concordantã în absenþa unui defect de conducere.

a Aceleaºi criterii se folosesc pentru derivaþiile suplimentare V
7
-V

9
.

Condiþii care determinã confuzii în diagnosticul ECG de infarct miocardic

Tabelul 5: Capcane ECG comune în diagnosticul de infarct miocardic

Fals pozitive

  Repolarizarea precoce
  BRS
  Pre-excitaþia ventricularã
  Sindroame cu supradenivelare a punctului J, de ex. 
sindromul Brugada

  Pericardita / miocardita
  Tromboembolismul pulmonar
  Hemoragia subarahnoidianã

  Tulburãri metabolice (ex. hiperpotasemia)
  Cardiomiopatiile
  Transpoziþia electrozilor
  Colecistita
  Pattern juvenil persistent
  Malpoziþia de electrozi în derivaþiile precordiale
  Antidepresive triciclice sau fenotiazine

 Fals negative

  Infarct miocardic vechi cu unde Q ºi/sau supradenivelare persistentã de ST
  Pacing ventricular drept
  BRS
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Tehnici imagistice în infarctul miocardic 
acut
Tehnicile imagistice pot fi utile în diagnosticul infarctului 
miocardic datoritã capacitãþii lor de a detecta anomaliile 
de cineticã parietalã sau pierderea de miocard viabil în 
pre zenþa unor nivele plasmatice crescute ale biomarkeri-
lor cardiaci. În cazul în care din anumite motive biomarke-
rii nu au fost mãsuraþi sau au ajuns la un nivel normal, evi-
denþierea imagisticã a unei noi pierderi a viabilitãþii mio-
cardice, în absenþa unor cauze nonischemice, întruneºte 
cri teriile pentru diagnosticul infarctului miocardic. Funcþia 
normalã ºi viabilitatea au o foarte mare valoare predictivã 
negativã ºi practic exclud IM acut. Astfel, tehnicile ima-
gis  tice sunt utile pentru triajul precoce ºi externarea pa-
ci enþilor cu suspiciune de infarct miocardic. Totuºi, dacã 
bio  markerii cardiaci au fost mãsuraþi la timpul potrivit ºi 
sunt în limite normale, determinarea acestora are priorita-
te în faþa criteriilor imagistice.

Infarctul miocardic recurent
Apariþia caracteristicilor IM dincolo de primele 28 zile 
dupã un IM diagnosticat, se considerã un IM recurent.

Reinfarctizarea
Termenul de “reinfarctizare miocardicã” este utilizat pen-
tru un IM acut care apare în primele 28 zile dupã un IM 
incidental sau IM recurent. La pacienþii la care se sus pec-
teazã o reinfarctizare pe baza semnelor ºi simptomelor 
clinice ce apar dupã un IM iniþial, se recomandã determi-
narea imediatã a valorilor Tn. Dupã 3-6 h, se efectueazã 
o a doua determinare. Dacã Tn este crescutã dar stabilã 
sau în scãdere la ora presupusului reinfarct, atunci diag-
nosticul de reinfarct necesitã o creºtere de cel puþin 20% 
a valorii Tn la a doua determinare. Dacã valoarea iniþialã 
a Tn este normalã, se aplicã criteriile pentru IM acut nou.

Infarctul miocardic silenþios
Pacienþii asimptomatici care dezvoltã unde Q noi patolo-
gice ºi îndeplinesc criteriile de IM detectat în timpul unui 
ECG de rutinã sau prezintã dovezi imagistice cardiace de 
IM, care nu pot fi atribuite direct procedurilor de revascu-
larizare coronarianã trebuie denumite IM silenþioase.

Evaluarea IM la pacienþii supuºi unei alte 
proceduri cardiace altele decât PCI sau 
CABG
Apariþia unor modificãri noi ale segmentului ST-T la pa-
cienþii operaþi pe cord este obiºnuitã. Când apar unde Q 
noi ºi patologice în alte teritorii decât cele cunoscute din 
preoperator trebuie luatã în considerare instalarea unui 
IM (tipul 1 sau 2), mai ales dacã se asociazã cu creº terea 
biomarkerilor cardiaci, noi modificãri de cineticã pa rietalã 
sau instabilitate hemodinamicã.

Implantarea percutanã a valvei aortice sau clipul mitral 
pot determina leziune miocardicã cu necrozã, atât prin 
traumatizarea directã a miocardului, cât ºi prin obstruarea 

unei artere coronare sau producerea unei embolii coro-
nariene cu crearea de ischemie regionalã. Ablaþia aritmii-
lor presupune leziuni miocardice cu necrozã controlatã 
datoratã încãlzirii sau rãcirii þesutului. Extinderea necrozei 
poate fi evaluatã prin valorile Tn; totuºi o creºtere a Tn în 
acest context nu ar trebui etichetatã drept IM.

Infarctul miocardic asociat cu proceduri 
non-cardiace
IM perioperator este cea mai frecventã complicaþie perio-
peratorie vascularã majorã a intervenþiilor chirurgicale 
ma jore non-cardiace. Multe infarcte diagnosticate în 
acest context sunt cauzate de un dezechilibru prelungit 
între oferta ºi cererea de oxigen a miocardului, produs 
pe fon  dul existenþei BCI. Aceasta alãturi de creºterea ºi/ 
sau scã derea Tn indicã un IM tipul 2. Totuºi un studiu 
ana tomo-patologic al pacienþilor cu IM perioperator fa-
tal a descoperit ruptura plãcii ºi agregarea plachetarã cu 
for mare de tromb la cca jumãtate dintre astfel de cazuri, 
altfel spus fiind IM de tipul 1. Datoritã diferenþelor terapeu-
tice ce exis tã între fiecare tip este nevoie de exa mi nare ºi 
judecatã clinicã minuþioasã.

Ischemia miocardicã sau infarctul 
miocardic asociat cu insuficienþa 
cardiacã
IM este o cauzã importantã a IC decompensate acut ºi ar 
trebui mereu luat în considerare în cazurile acute la un 
pacient cu IC, dar valorile crescute ale Tn singure nu pot 
stabili diagnosticul de IM ºi pot fi observate ºi la cei cu IC 
non- ischemicã. În afarã de IM de tip 1 au fost propuse 
mai multe mecanisme care sã explice nivelurile variat cres-
cute ale Tn în cazurile de IC. De exemplu IM tip 2 poate fi 
produs de presiunea transmuralã crescutã, de ocluzia va-
selor coronare mici, de disfuncþia endotelialã, de anemie 
sau hipotensiune. Pe lângã IM tipurile 1 sau 2 apoptoza 
cardiomiocitelor ºi autofagia determinatã de întinderea 
parietalã au fost demonstrate ºi experimental. Toxicitatea 
celularã directã provocatã de inflamaþie, de neurohormo-
nii circulanþi, de procesele infiltrative, ca ºi de miocarditã 
ºi cardiomiopatia de stress poate determina IC ºi nivele 
anormale ale Tn.

Infarctul miocardic în studii clinice ºi 
programe de asigurare a calitãþii
În cadrul studiilor clinice infarctul miocardic poate consti-
tui un criteriu de includere sau de finalizare a studiului. 
Definirea IM ca ºi criteriu de includere, de ex. IM tip 1 ºi nu 
IM tip 2, va determina caracteristicile pacientului în ca drul 
studiului. Adaptarea definiþiei la un studiu clinic in di  vidual 
poate fi convenabilã în unele circumstanþe ºi ar trebui sã 
aibã un motiv bine întemeiat. Cercetãtorii ar tre bui sã se 
asigure cã un studiu furnizeazã date detaliate despre ti-
purile diferite de IM ºi trebuie sã includã limitele de decizie 
pentru percentila 99 a Tn sau ale altor biomarkeri utilizaþi. 
Pot fi indicate limite multiple ale percentilei 99 a, aºa cum 
se indicã în Tabelul 6. Aceasta va facilita compararea tria-
lurilor ºi a meta-analizelor.
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Tabelul 6: Clasificarea diferitelor tipuri de infarct miocardic în funcþie de multiplii percentilei 99 din limita 
superioarã de referinþã a biomarkerului studiat

Multiplu 
x 99%

IM tip 1 
(spontan)

IM tip 2
(secundar)

IM tip 3a

(moarte subitã)
IM tip 4ab 

(PCI)

IM tip 4b
(tromboza 
de stent)

IM tip 4cb

Restenoza
IM tip 5b 
(CABG)

1-3 x

3-5 x

5-10 x

>10 x

Total 

IM = infarct miocardic; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; CABG = by-pass aorto-coronarian.
a Biomarkerii nu sunt disponibili pentru acest tip de infarct miocardic întrucât pacienþii au decedat înainte ca determinarea biomarkerilor sã poatã fi 
efectuatã. (zona albastrã). Zonele roºii indicã valori arbitrar definite ale Tn, sub limita de decizie pentru IM asociat PCI sau CABG.
b Restenoza este definitã ca stenoza 50% la angiografia coronarianã sau o leziune complexã asociatã cu o creºtere ºi / sau scãdere a valorilor Tn > a99-a 
percentilã LRS ºi fãrã elemente semnificative pentru BCI obstructivã: (i) implantarea iniþialã cu succes de stent sau (ii) dilatarea unei stenoze coronariane 
cu angioplastie balon (<50%).
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1. Clase de recomandãri ºi nivele de 
evidenþã 

2.2 Factori predispozanþi

TEV este considerat a fi o consecinþã a interacþiunii dintre 
factorii de risc ce þin de pacient – de obicei permanenþi, ºi 
factorii de risc situaþionali – de obicei temporari. TEV este 
considerat a fi „provocat” în prezenþa unui factor de risc 
temporar sau reversibil (cum ar fi chirurgia, traumatisme, 
imobilizarea, sarcina, utilizarea contraceptivelor orale sau 
terapia de substituþie hormonalã) identificabil în ultimele 
6 sãptãmâni pânã la 3 luni înainte de diagnostic ºi „ne-
provocat” în absenþa acestuia. EP se poate produce ºi în 
absenþa ori cãrui factor de risc cunoscut. Prezenþa facto-
rilor de risc per sistenþi (spre deosebire de cei majori, dar 
temporari), poate influenþa decizia privind durata trata-
mentului anticoagulant dupã un prim episod de EP. 

Clase de recomandãri

Clase de recomandãri Definiþie Recomandãri

Clasa I Dovezi ºi/sau acord general cã un anumit tratament sau o 
anumiã procedurã sunt benefice, utile, eficiente.

Este recomandat/ indicat.

Clasa II Dovezi contradictorii ºi/sau divergenþe de opinie legate de 
utilitatea/eficienþa tratamentului sau a procedurii.

 Clasa II a Puterea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilitãþii/eficienþei. Ar trebui luat în conside-
rare.

 Clasa II b Utilitatea/eficienþa sunt mai puþin bine stabilite de dovezi/
opinii.

Poate fi luat în conside-
rare.

Clasa III Dovezi sau acord general cã tratamentul sau procedura nu 
este util/eficient ºi în unele cazuri ar putea fi dãunãtor. 

Nu este recomandat.

Nivele de evidenþã

Nivel de evidenþã A Date provenite din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize.

Nivel de evidenþã B Date provenite dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii mari non-randomizate.

Nivel de evidenþã C Consens al opiniilor experþilor ºi/sau a studii mici, studii retrospective, registre.

2. Introducere

2.1 Epidemiologie

Tromboembolismul venos (TEV) cuprinde tromboza 
venoasã profundã (TVP) ºi embolia pulmonarã (EP). Este 
a treia boalã cardiovascularã ca frecvenþã, cu o incidenþã 
anualã totalã de 100-200 de cazuri la 100 000 de locu-
itori. Embolia pulmonarã acutã este prezentarea clinicã 
cea mai gravã de TEV ºi o cauzã majorã de mortalitate, 
morbiditate ºi spitalizare. Pe baza unui model epidemi-
ologic, s-a estimat cã peste 317 000 de decese au fost 
legate de TEV în ºase þãri din Uniunea Europeanã (cu 
o populaþie totalã de 454.4 milioane locuitori) în 2004. 
Din aceste cazuri, 34% au prezentat EP fatalã ºi 59% au 
fost decese rezultate din EP care a rãmas nediagnosticatã 
de-a lungul vieþii; numai 7% dintre pacienþii care au dece-
dat precoce au fost corect diagnosticaþi cu EP înainte de 
deces. Deoarece pacienþii peste 40 de ani au un risc mai 
mare comparativ cu pacienþii mai tineri, iar riscul aproape 
se dubleazã cu fiecare decadã de viaþã, este de aºteptat 
ca un numãr ºi mai mare de pacienþi sa fie diagnosticaþi 
cu EP (ºi posibil sã moarã din cauza emboliei pulmonare) 
în viitor.
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Factori predispozanþi pentru trombembolismul venos

Valoare predictivã înaltã (odds ratio >10)

Fractura unui membru inferior

Spitalizare pentru insuficienþã cardiacã sau fibrilaþie/flutter atrial (în ultimele 3 luni)

Protezare de ºold sau genunchi

Traumatism major

Infarct miocardic (în ultimele 3 luni)

Antecedente de trombembolism venos

Leziuni medulare

Valoare predictivã moderatã (odds ratio 2-9)

Chirurgia artroscopicã a genunchiului

Boli autoimune

Tranfuzii de sânge

Prezenþa unui cateter venos central

Chimioterapia

Insuficienþa cardiacã congestivã sau insuficienþa respiratorie

Agenþi de stimulare ai eritropoietinei

Terapia de substituþie hormonalã (în funcþie de compoziþie)

Fertilizarea in vitro

Infecþii (în special pneumonie, infecþie de tract urinar ºi HIV)

Boli inflamatorii intestinale

Cancer (risc maxim în prezenþa metastazelor)

Tratament cu contraceptive orale

Accident vascular cerebral cu paralizie

Perioada postpartum

Tromboza venoasã superficialã

Trombofilia

Valoare predictivã scãzutã (odds ratio <2)

Repaus la pat >3 zile

Diabet zaharat

Hipertensiune arterialã

Imobilizare în poziþie ºezândã (cãlãtorie prelungitã în avion sau automobil) 

Vârsta avansatã

Chirugia laparoscopicã (colecistectomie)

Obezitate

Sarcinã

Boalã varicoasã
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2.3 Fiziopatologie

Factori cheie ce contribuie la colapsul hemodinamic în 
embolia pulmonarã acutã.

2.4 Clasificarea clinicã ºi stratificarea iniþialã 
a riscului

Clasificarea clinicã a severitãþii unui episod de EP acutã se 
bazeazã pe riscul estimat de mortalitate precoce corelatã 
cu EP, definit prin mortalitatea intraspitaliceascã sau mor-
talitatea la 30 de zile. Aceastã stratificare, care are implicaþii 
importante pentru strategiile de diagnostic ºi tratament 
propuse în acest ghid, se bazeazã pe statusul clinic al pa-
cientului la prezentare, EP cu risc înalt fiind suspectatã sau 
confirmatã în prezenþa ºocului sau a hipotensiunii arteria-
le persistente ºi EP fãrã risc înalt în absenþa acestora.

3.1 Prezentarea clinicã

EP poate scãpa unui diagnostic prompt având în vedere 
cã simptomele ºi semnele clinice sunt nespecifice. Atunci 
când prezentarea clinicã a unui anumit pacient ridicã sus-
piciunea de EP, devin necesare investigaþii suplimentare 
imediate. 

Caracteristicile clinice ale pacienþilor cu suspiciune de EP în Departamanetul de Urgenþãa

Caracteristici EP confirmatã (n=1880) EP neconfirmatã (n=528)

Dispnee 50% 51%

Durere pleuriticã 39% 28%

Tuse 23% 23%

Durere substernalã 15% 17%

Febrã 10% 10%

Hemoptizie 8% 4%

Sincopã 6% 6%

Durere unilateralã de picior 6% 5%

Semne de TVP (edem unilateral) 24% 18%

TVP = trombozã venoasã profundã
a Adaptat dupã Pollack et al. J Am Coll Cardiol 2011.

3. Diagnostic
În prezentul ghid, în scopul managementului clinic, „EP 
confirmatã” este definitã ca o probabilitate suficient de 
înaltã de EP încât sã indice nevoia unui tratament spe-
cific adresat EP, în timp ce „EP infirmatã” este definitã ca 
probabilitea suficient de redusã de EP încât sã justifice ne-
aplicarea tratamentului specific al EP cu un risc acceptabil 
de scãzut.
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3.2 Evaluarea probabilitãþii clinice

În ciuda sensibilitãþii ºi a specificitãþii limitate a simptomelor, 
semnelor ºi testelor uzuale considerate în mod individual, 
combinarea acestor elemente evaluatã pe baza judecãþii 
clinice sau folosind scoruri de predicþie, permite clasifica-
rea pacienþilor suspectaþi de EP în categorii de probabili-

Criterii clinice predictive pentru EP

Puncte de decizie clinicã

Scorul Wells Versiunea
originalã

Versiunea
simplificatã

EP sau TVP în antecedente 1,5 1

AV >100/min. 1,5 1

Chirurgie sau imobilizare la pat în ultimele 4 sãptãmâni 1,5 1

Hemoptizii 1 1

Cancer 1 1

Semne clinice de TVP 3 1

Diagnostic alternativ mai puþin probabil decât EP 3 1

Probabilitate clinicã 

Scorul pe trei nivele

Scãzutã 0-1 N/A

Intermediarã 2-6 N/A

Înaltã 7 N/A

Scorul pe douã nivele

EP improbabilã 0-4 0-1

EP probabilã 5 2

Scorul Geneva revizuit Versiunea
 originalã

Versiunea 
simplificatã

EP sau TVP în antecedente 3 1

AV: 
75-94/min.
95/min.

3
5

1
2

Chirurgie sau fracturã în ultima lunã 2 1

Hemoptizii 2 1

Cancer activ 2 1

Durere unilateralã de picior 3 1

Durere la palparea venoasã ºi edem unilateral la nivelul unui 
membru inferior

4 1

Vârstã >65 ani 1 1

Probabilitate clinicã

Scorul pe trei nivele

Scãzutã 0-3 0-1

Intermediarã 4-10 2-4

Înaltã 11 5

Scorul pe douã nivele

EP improbabilã 0-5 0-2

EP probabilã 6 3

AV = alurã ventricularã; EP = embolie pulmonarã, TVP = trombozã venoasã profundã, N/A = date indisponibile

tate clinicã sau pre-test care corespund unei prevalenþe 
crescânde a EP confirmate. Deoarece probabilitatea post-
test de EP (de exemplu, dupã tomografia computerizatã) 
depinde nu numai de caracteristicile testului diagnostic, 
ci ºi de probabilitatea pre-test, aceasta a devenit o etapã 
cheie în toþi algoritmii de diagnostic pentru EP.
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3.3 Strategiii de diagnostic

Algoritm de diagnostic propus pentru pacienþii cu 
suspiciune de EP cu risc înalt (cu ºoc cardiogen sau 
hipotensiune arterialã la prezentare)

EP cu risc înalt este o condiþie ameninþãtoare de viaþã 
în perspectiva imediatã, iar pacienþii care se prezintã cu 
ºoc cardiogen sau hipotensiune arterialã sunt incluºi în 
aceas tã categorie. Probabilitatea clinicã este de obicei 
înaltã, iar diagnosticul diferenþial include disfuncþia valvu-

larã acutã, tamponada cardiacã, sindromul coronarian 
acut ºi disecþia de aortã. Investigaþia iniþialã cea mai utilã 
în aceastã situaþie este ecografia transtoracicã efectuatã 
la patul bolnavului, care va aduce dovezile hipertensiunii 
pul monare acute ºi ale disfuncþiei de VD, dacã EP acutã 
este cauza decompensãrii hemodinamice a pacientului. 
La un pacient cu instabilitate hemodinamicã marcatã, evi-
den þierea ecocardiograficã a disfuncþiei de VD este sufi-
cientã pentru a recurge la reperfuzie imediatã fãrã alte 
teste suplimentare.
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Algoritm de diagnostic propus pentru pacienþii cu 
suspiciune de EP în absenþa hipotensiunii arteriale 
sau a ºocului

La pacienþii care se prezintã în departamentul de urgenþã, 
determinarea D-dimerilor plasmatici, combinatã cu evalu-
area probabilitãþii clinice este prima etapã logicã ºi permi-
te excluderea EP la aproximativ 30% dintre cazuri, cu un 
risc tromboembolic al pacienþilor netrataþi de <1% apreci-
at la trei luni. Determinarea D-dimerilor nu se recomandã 
pacienþilor cu probabilitate clinicã înaltã din cauza valorii 
predictive negative scãzute la acest grup populaþional. 

De asemenea, este mai puþin folositoare pentru pacienþii 
spitalizaþi deoarece numãrul de pacienþi care trebuie 
testaþi pentru a obþine un rezultat negativ relevant clinic 
este mare.

În majoritatea centrelor, angiografia multidetector CT este 
investigaþia de a doua linie la pacienþii cu nivel crescut al 
D-dimerilor ºi investigaþia de primã linie la pacienþii cu pro-
babilitate clinicã înaltã. Angiografia CT este consideratã a 
fi diagnosticã pentru EP atunci când evidenþiazã prezenþa 
unui tromb cel puþin la nivelul segmentar al vascularizaþiei 
arteriale pulmonare.
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Criteriile diagnostice validate (pe baza testelor non-invazive) pentru diagnosticul EP în funcþie de probabilitatea 
clinicã la pacienþii fãrã ºoc sau hipotensiune arterialã 

Criteriu diagnostic Probabilitatea clinicã de EP

Scãzutã Intermediarã Înaltã EP 
improbabilã

EP 
probabilã

Excluderea EP

D-dimeri

Rezultat negativ la teste de mare sen-
sibilitate + + - + -

Rezultat negativ la teste de sensibilitate 
moderatã + ± - + _

Angiografie CT pulmonarã

CT multidetector normal (efectuat 
izolat) + + ± + ±

Scintigrafie ventilaþie-perfuzie (V/Q)

Scintigrafie pulmonarã de perfuzie 
normalã + + + + +

Scintigrafie pulmonarã non-
diagnosticãa ºi USV membre inferioare 
proximal negativã

+ ± - + -

Confirmarea EP

Angiografie CT pulmonarã evidenþiind 
cel puþin EP segmentarã + + + + +

Scintigrafie ventilaþie- perfuzie cu 
probabilitate înaltã + + + + +

USV evidenþiind TVP proximalã + + + + +

+/verde = indicator diagnostic valid (nu necesitã teste suplimentare); -/roºu = indicator invalid (testele suplimentare sunt obligatorii); ±/galben = indicator 
controversat (testele suplimentare pot fi considerate).
a Probabilitate micã sau intermediarã conform clasificãrii PIOPED.
CT = tomografie computerizatã, EP = embolie pulmonarã, PIOPED = Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis, TVP = trombozã 
venoasã profundã, USV = ultrasonografie venoasã 
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Recomandãri pentru diagnostic Clasãa Nivelb

Suspiciune de EP cu ºoc sau hipotensiune arterialã

În cazul suspiciunii unei EP cu risc înalt, fapt indicat de prezenþa ºocului sau a hipotensiunii arteriale, se 
recomandã în scop diagnostic efectuarea de urgenþã a unui angio-CT sau a unei ecocardiografii transtoracice 
la pat (în funcþie de disponibilitate ºi de circumstanþele clinice).

I C

La pacienþii cu suspiciune de EP cu risc înalt ºi semne de disfuncþie de VD, care sunt prea instabili pentru a 
efectua angio-CT, se poate lua în considerare efectuarea unei ultrasonografii venoase cu compresie sau a 
unei ecocardiografii transesofagiene pentru cãutarea de trombi la nivelul venelor ºi/sau în arterele pulmonare, 
pentru susþinerea diagnosticului de EP, dacã aceste metode sunt disponibile imediat. 

IIb C

Angiografia pulmonarã se poate lua în considerare la pacienþii instabili referiþi direct cãtre laboratorul de cate-
terism, în cazul în care coronarografia a exclus un sindrom coronarian acut ºi EP este un diagnostic alternativ 
probabil.

IIb C

Suspiciune de EP fãrã ºoc sau hipotensiune arterialã

Se recomandã utilizarea criteriilor validate pentru diagnosticul EP. I B

Evaluarea clinicã

Se recomandã ca strategia de diagnostic sã se bazeze pe probabilitatea clinicã stabilitã fie prin judecatã clinicã, 
fie printr-un scor de predicþie validat. I A

D-dimeri

Determinarea nivelului de D-dimeri plasmatici este recomandatã la pacienþii din ambulator sau din depar-
tamentul de urgenþã cu probabilitate joasã sau intermediarã de EP sau cu EP improbabilã, pentru a reduce 
numãrul investigaþiilor imagistice inutile ºi iradiante, utilizând preferabil un test cu sensibilitate înaltã.

I A

La pacienþii cu probabilitate clinicã joasã de EP sau cu EP improbabilã, un nivel normal de D-dimeri utilizând un 
test cu sensibilitate înaltã sau moderatã, exclude EP. I A

La pacienþii cu probabilitate intermediarã de EP, cu test pentru D-dimeri cu sensibilitate moderatã negativ se vor 
lua în considerare efectuarea de teste suplimentare. IIb C

Determinarea nivelului de D-dimeri nu este recomandatã la pacienþii cu probabilitate înaltã, deoarece un rezul-
tat normal, nu exclude cu certitudine EP, chiar dacã sunt utilizate teste cu sensibilitate înaltã. III B

Angiografia CTc

Un examen angiografic CT normal exclude EP la pacienþii cu probabilitate clinicã joasã sau intermediarã de EP 
sau cu EP improbabilã. I A

Un examen angiografic CT normal poate sã excludã cu certitudine EP la pacienþii cu probabilitate clinicã înaltã 
sau cu EP probabilã. IIa B

Angiografia CT ce evidenþiazã trombi la nivelul ramurilor segmentare ale arterelor pulmonare sau proximal de 
acestea confirmã EP. I B

În cazul unor trombi în ramurile subsegmentare sunt necesare investigaþii suplimentare pentru confirmarea EP. IIb C

Scintigrama pulmonarã de ventilaþie- perfuzie

O scintigrama pulmonarã de perfuzie normalã exclude EP. I A

O scintigramã ventilaþie-perfuzie cu probabilitate înaltã confirmã EP. IIa B

O scintigramã ventilaþie-perfuzie non-diagnosticã poate exclude EP dacã se asociazã cu o ultrasonografie 
venoasã cu compresie care nu evidenþiazã TVP, la pacienþii cu probabilitate joasã de EP sau EP improbabilã. IIa B

Ultrasonografia venoasã cu compresie la nivelul membrelor inferioare

USV cu compresie de membre inferioare cu scopul de a decela TVP poate fi luatã în considerare la pacienþi 
selecþionaþi, cu suspiciune de EP, pentru a limita efectuarea de teste imagistice suplimentare în cazul unui rezul-
tat pozitiv.

IIb B

USV cu compresie ce evidenþiazã TVP proximalã la un pacient cu suspiciune clinicã de EP confirmã EP. I B

Dacã USV evidenþiazã doar TVP distalã, trebuie luate în considerare investigaþii suplimentare pentru confirma-
rea diagnosticului de EP. IIa B

Angiografie pulmonarã

Angiografia pulmonarã poate fi luatã în considerare în cazul unor discrepanþe între evaluarea clinicã ºi rezulta-
tul testelor imagistice neinvazive. IIb C

Angiografia RM

Angiografia RM nu se utilizeazã pentru excluderea EP. III A

CT = computer tomografie; EP = embolie pulmonarã; RM = rezonanþã magneticã; TVP = trombozã venoasã profundã; USV = ultrasonografie venoasã; 
VD = ventricul drept.
a Clasa de recomandare
b Nivel de evidenþã 
c Se referã la CT multi-detector
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4. Evaluarea prognosticului

4.1 Parametrii clinici

Diverse reguli de predicþie bazate pe parametri clinici s-au 
dovedit a fi utile în evaluarea prognosticului pacienþilor cu 
EP acutã. Dintre acestea, Indicele de Severitate al Emboliei 
Pulmonare (PESI) este pânã în prezent scorul cel mai bine 
validat.

Indicele de Severitate al Emboliei Pulmonare (PESI) original ºi simplificat

Parametru Versiunea originalã Versiunea
simplificatã

Vârstã vârsta în ani 1 punct (dacã vârsta 
> 80 ani)

Sex masculin + 10 puncte -

Cancer + 30 puncte 1 punct

Insuficienþã cardiacã cronicã + 10 puncte

1 punctAfecþiune pulmonarã cronicã + 10 puncte

Frecvenþa cardiacã ≥100 bpm + 20 puncte 1 punct

Tensiunea arterialã sistolicã <100 
mmHg

+ 30 puncte 1 punct

Frecvenþa respiratorie >30/min + 20 puncte -

Temperatura <36°C + 20 puncte -

Status mental alterat + 60 puncte -

Saturaþia oxihemoglobinei arte-
riale <90%

+ 20 puncte 1 punct

Stratificarea risculuia

Clasa I: ≤65 puncte
risc foarte redus de mortalitate la 30 zile (0-1,6%)
Clasa II: 66-85 puncte
risc redus de mortalitate (1,7-3,5%)
Clasa III: 86-105 puncte
risc moderat de mortalitate (3,2-7,1%) 
Clasa IV: 106-125 puncte
risc înalt de mortalitate (4,0-11,4%)
Clasa V: >125 puncte
risc foarte înalt de mortalitate (10,0-24,5%)

0 puncte = risc de mortalitate la 
30 zile 1,0% (95% CI 0,0%-2,1%)

≥1 punct = risc de mortalitate la 
30 zile 10,9% (95% CI 8,5%-13,2%)

a bazatã pe suma punctelor

4.2 Evaluarea imagisticã a ventriculului 
drept prin examen ecocardiografic sau prin 
angiografie computer-tomograficã

Modificãrile ecocardiografice care indicã disfuncþia de 
VD au fost raportate la ≥25% dintre pacienþii cu EP. Ele 
sunt heterogene ºi s-au dovedit a fi dificil de standardi-
zat. Totuºi, evaluarea ecocardiograficã a morfologiei ºi 
funcþiei VD poate fi utilã în stratificarea prognosticã. Cri-
teriile ecocardiografice utilizate pentru stratificarea riscului 
la pacienþii cu EP includ dilatarea VD, creºterea raportului 
dintre diametrele VD ºi VS, hipoki nezia peretelui liber al 
ventriculului drept, creºterea vite zei jetului de regurgita-
re tricuspidianã, reducerea de plasãrii sistolice a planului 
inelului tricuspidian (TAPSE) sau combinaþii ale acestora. 
În plus faþã de evidenþierea dis funcþiei VD, examenul eco-
cardiografic poate identifica prezenþa unui ºunt dreapta-
stânga printr-un foramen ovale patent ºi prezenþa trombi-
lor în cordul drept, ambele modificãri fiind asociate cu o 
creºtere a mortalitãþii pacienþilor cu EP acutã. 

Prin examenul angio-CT folosind incidenþa patru camere 
se poate detecta dilatarea ventriculului drept (prin mã-
surarea diametrului telediastolic, comparativ cu cel al ven-
triculului stâng), ca indicator al disfuncþiei VD.

4.3 Teste de laborator, biomarkeri ºi 
modalitãþi combinate

Suprasarcina de presiune a ventriculului drept este asocia-
tã cu o creºtere a stresului parietal, ceea ce conduce la 
eliberarea peptidului natriuretic cerebral (BNP) ºi a N-ter-
minal (NT)-proBNP. Nivelele plasmatice ale peptidelor na-
triuretice reflectã severitatea disfuncþiei VD în EP acutã. La 
pacienþii normotensivi cu EP, valoarea predictivã pozitivã 
a concentraþiilor crescute ale BNP sau NT-proBNP pentru 
mortalitatea precoce este redusã. Pe de altã parte, nivele-
le joase ale BNP sau NT-proBNP pot identifica pacienþii cu 
o evoluþie clinicã favorabilã pe termen scurt ca urmare a 
valorii lor predictive negative înalte.

Infarctul transmural de VD, în pofida unor artere corona-
re permeabile, a fost evidenþiat la autopsie în cazul pa ci-
enþilor care au decedat din cauza unei EP masive. Con-
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centraþii crescute ale troponinelor plasmatice la internare 
au fost raportate în EP ºi sunt asociate cu un prognostic 
nefavorabil. Proteina de legare a acizilor graºi de tip car-
diac (heart-type fatty acid-binding protein, H-FABP), un 
marker precoce al injuriei miocardice, are de asemenea 
valoare prognosticã în EP acutã.

Diverse combinaþii ale elementelor clinice cu cele iden-
tificate prin imagisticã sau prin teste de laborator au fost 
propuse ºi testate în registre ºi în studii de cohortã cu 
scopul de a ameliora statificarea riscului pacienþilor cu EP. 
Combinaþia dintre disfuncþia VD decelatã ecocardiogra-
fic (sau prin angio-CT) ºi un test pozitiv pentru troponina 

cardiacã a fost utilizatã ca ºi criteriu de includere într-un 
studiu randomizat referitor la tratamentul trombolitic, 
care a înrolat 1006 de pacienþi normotensivi cu EP acutã. 
Pacienþii trataþi prin anticoagulare standard au prezentat 
o incidenþã de 5,6% a mortalitãþii sau a decompensãrii he-
modinamice în cursul primelor 7 zile consecutive rando-
mizãrii.

4.4 Strategia de evaluare a prognosticului

Pentru predicþia evoluþiei precoce (intra-spitaliceºti sau 
la 30 de zile) a pacienþilor cu EP acutã, trebuie luate în 
considerare atât riscul asociat EP, cât ºi statusul clinic al 
pacienþilor ºi comorbiditãþile acestora.

Clasificarea pacienþilor cu EP acutã pe baza riscului de mortalitate precoce

Risc de deces precoce
Parametri ºi scorurile de risc

ªoc sau hipoten-
siune arterialã

PESI clasa III- V sau 
sPESI >1a

Semne imagistice de 
disfuncþie VDb Biomarkeri cardiacic

Risc înalt + (+)d + (+)d

Risc intermediar
Intermediar- înalt - + Ambele pozitive

Intermediar- redus - + Doar una pozitivã sau ambele negativee

Risc redus - - Evaluare opþionalã; ambele negativee

EP = embolie pulmonaryã; PESI = Pulmonary embolism severity index (Indicele de Severitate al Emboliei Pulmonare); VD = ventriculul drept; sPESI = 
simplified Pulmonary embolism severity index (Indicele de Severitate al Emboliei Pulmonare simplificat).
a PESI clasa III pânã la V indicã un risc de deces la 30 de zile de la moderat pânã la foarte înalt; sPESI >1 punct indicã un risc înalt de deces la 30 de zile.
b Criteriile ecocardiografice ale disfuncþiei ventriculului drept includ dilatarea VD ºi/sau creºterea raportului dintre diametrele teledistolice ale VD-VS (în 
majoritatea studiilor, valoarea prag raportatã a fost 0,9 sau 1,0); hipokinezia peretelui liber al VD; reducerea deplasãrii sistolice a planului inelului tricuspi-
dian (TAPSE); sau combinaþii ale acestora. Pe angiografia computer-tomograficã (CT) (incidenþã patru-camere), disfuncþia VD este definitã ca o creºtere 
a raportului diametrelor telediastolice VD/VS (ventricul stâng) cu o valoare prag de 0,9 sau 1,0.
c Markeri ai injuriei miocardice (de exemplu, creºterea concentraþiilor plasmatice ale troponinelor cardiace I sau T) sau de insuficienþã cardiacã survenitã 
ca rezultat al disfuncþiei ventriculare drepte (creºterea concentraþiilor plasmatice ale peptidelor natriuretice).
d În cazul pacienþilor cu hipotensiune arterialã sau cu ºoc nu sunt considerate necesare nici calcularea PESI (sau sPESI), nici efectuarea testelor de labo-
rator.
e Pacienþii în clasa I-II PESI sau cu sPESI = 0, dar cu valori crescute ale biomarkerilor cardiaci sau cu semne de disfuncþie a VD la explorãrile imagistice sunt 
clasificaþi de asemenea în categoria intermediarã cu risc redus. Aceasta se poate aplica în situaþiile în care rezultatele explorãrilor imagistice ºi de laborator 
sunt disponibile înaintea calculãrii indexului de severitate clinicã.

Recomandãri pentru evaluarea prognosticului Clasãa Nivelb

Stratificarea iniþialã a riscului unei EP suspectate sau confirmate bazatã pe prezenþa ºocului sau a hipotensiunii 
arteriale persistente este recomandatã pentru identificarea pacienþilor cu risc înalt de mortalitate precoce. I B

În cazul pacienþilor care nu au risc înalt, este de luat în considerare utilizarea unui scor clinic validat de predicþie, 
preferabil PESI sau sPESI, pentru a face diferenþierea între EP cu risc redus ºi EP cu risc intermediar. IIa B

În cazul pacienþilor cu risc intermediar, evaluarea ventriculului drept prin ecocardiografie sau CT ºi a prezenþei 
injuriei miocardice prin biomarkerii de laborator poate fi luatã în considerare pentru stratificarea ulterioarã a 
riscului.

IIa B

CT = tomografie-computerizatã (angiografie pulmonarã); EP = embolie pulmonarã; PESI = Pulmonary Embolism Severity Index (Indicele de Severitate al 
Emboliei Pulmonare); sPESI = simplified Pulmonary Embolism Severity Index (Indicele de Severitate al emboliei Pulmonare simplificat).
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

5. Tratamentul în faza acutã

5.1 Tratamentul anticoagulant

La pacienþii cu EP acutã, tratamentul anticoagulant este 
recomandat cu scopul de a preveni atât decesul prema-
tur, cât ºi tromboembolismul venos recurent sau fatal. 
Du rata standard a anticoagulãrii ar trebui sã fie de cel 
puþin 3 luni. În cursul acestei perioade, tratamentul fazei 
acute constã în administrarea anticoagulantelor parente-
rale [heparina nefracþionatã (HNF), heparine cu greuta-
te molecularã micã (HGMM) sau fondaparinux] timp de 

5-10 zile. Administrarea parenteralã a heparinei ar trebui 
suprapusã cu iniþierea antagoniºtilor vitaminei K (AVK); ca 
alternativã, poate fi urmatã de administrarea unuia din-
tre noile anticoagulante orale, dabigatran sau edoxaban. 
Dacã, în schimb, sunt administrate rivaroxaban sau api-
xaban, tratamentul oral cu unul dintre aceºti agenþi ar tre-
bui început direct, sau doar dupã 1-2 zile de adminstrare 
de HNF, HGMM sau fondaparinux. În acest ultim caz, 
tratamentul în faza acutã constã într-o dozã crescutã de 
anticoagulant oral, în primele 3 sãptãmâni (pentru rivaro-
xaban) sau în primele 7 zile (pentru apixaban).
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Heparine cu greutate molecularã micã (HGMM) ºi pentazaharide (fundaparinux) aprobate pentru tratamentul 
emboliei pulmonare

Dozã Interval

Enoxaparinã
1 mg/kg

sau
1.5 mg /kga

La fiecare 12 ore

O datã pe zia

Tinzaparinã 175 U/kg O datã pe zi

Dalteparinã
100 UI/kgb

sau
200 UI/kgb

La fiecare 12 oreb

O datã pe zib

Nadroparinãc
86 UI/kg

sau
171 UI/kg

La fiecare 12 ore

O datã pe zi

Fondaparinux
5 mg (greutate corporalã <50 kg);

7,5 mg (greutate corporalã 50-100 kg);
10 mg (greutate corporalã >100 kg)

O datã pe zi

Regimuri administrate subcutanat.
UI = unitãþi internaþionale; HGMM = heparine cu greutate molecularã micã.
a Administrarea o datã pe zi a Enoxaparinei în doza de 1,5 mg/kg este aprobatã pentru tratamentul EP la pacienþii spitalizaþi în Statele Unite ºi în unele, 
dar nu în toate þãrile europene; 
b La pacienþii cu cancer, dalteparina este administratã în doza de 200 UI/kgcorp (maxim, 18000 UI) o datã pe zi, timp de o lunã, apoi 150 UI/kg, o datã 
pe zi, timp de 5 luni. Dupã aceastã perioadã, anticoagularea cu antagoniºti ai vitaminei K sau HGMM ar trebui continuatã pe termen nedefinit sau pânã 
când neoplazia este consideratã vindecatã.
c Nadroparina este aprobatã pentru tratamentul EP în unele, dar nu în toate þãrile europene.

Rezultatele studiilor care au utilizat noile anticoagulante 
orale în tratamentul tromboembolismului venos au de-
mostrat cã aceºti agenþi sunt non-inferiori (în termenii 
eficacitãþii) ºi posibil mai siguri (în special în ceea ce pri-
veºte sângerãrile) decât terapia standard cu heparinã/re-
gim AVK. În momentul publicãrii acestui ghid de practicã 
medicalã, rivaroxaban, dabigatran ºi apixaban sunt apro-
bate pentru tratamentul tromboembolismului venos în 
Uniunea Europeanã; edoxaban este încã în curs de eva-
luare. Experienþa cu noile anticoagulante orale este încã 
limitatã, dar în curs de acumulare.

5.2 Tratamentul trombolitic

Tratamentul trombolitic al EP acute restabileºte perfuzia 
pulmonarã mai rapid decât administrarea izolatã a trata-
mentului anticoagulant cu heparinã nefracþionatã. Remi-
terea rapidã a obstrucþiei pulmonare duce la reducerea 

promptã a presiunii ºi rezistenþei arteriale pulmonare, cu 
ameliorarea concomitentã a funcþiei VD.

Administrarea de HNF ar trebui opritã în timpul adminis-
trãrii streptokinazei sau urokinazei; ea poate fi continuatã 
în timpul infuziei cu rtPA. La pacienþii care primesc 
HGMM sau fondaparinux în momentul iniþierii trombo-
lizei, administrarea de heparinã nefracþionatã (HNF) ar 
trebui amânatã pânã la 12 ore de la ultima administrare 
injectabilã de HGMM (administratã de douã ori pe zi), sau 
pânã la 24 de ore de la ultima administrare de HGMM 
sau fondaparinux (administrate o datã pe zi). Dat fiind ris-
cul de sângerare asociat trombolizei ºi posibila necesitate 
de a opri sau inhiba efectul anticoagulant al heparinei, 
pare rezonabil sã se continue anticoagularea cu HNF, câ-
teva ore dupã sfârºitul trombolizei, înainte de a trece la 
administrarea de HGMM sau fondaparinux. 

Regimuri trombolitice aprobate pentru embolia pulmonarã

Streptokinaza
250 000 UI ca dozã de încãrcare timp de 30 de minute, urmatã de 100 000 UI/orã timp de 12-24 ore

Regim accelerat: 1,5 milioane UI în 2 ore

Urokinaza
4400 UI/kg ca dozã de încãrcare timp de 10 minute, urmatã de 4400 UI/kg pe orã timp de 12-24 ore

Regim accelerat: 3 milioane UI în 2 ore

rtPA
100 mg în 2 ore sau

0,6 mg/kg timp de 15 minute (doza maximã 50 mg)

UI = unitãþi internaþionale, rtPA = activatorul plasminigenului tisular recombinat
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Contraindicaþiile tratamentului trombolitic

Contraindicaþii absolutea

Istoric de accident vascular cerebral hemoragic sau accident vascular cerebral de etiologie neprecizatã

Accident vascular cerebral ischemic în ultimele 6 luni

Traumatisme sau neoplasme cerebrale cunoscute

Traumatism major recent/ chirurgie/ traumatism cranian în ultimele 3 sãptãmâni

Hemoragie gastrointestinalã în ultima lunã

Risc hemoragic cunoscut

Contraindicaþii relative

Accident ischemic tranzitor în ultimele 6 luni

Tratament anticoagulant oral

Sarcinã sau prima sãptãmânã postpartum

Puncþie în zonã necompresibilã

Resuscitare prelungitã, traumaticã

Hipertensiune arterialã refractarã (TAs >180 mmHg)

Boalã hepatica avansatã

Endocarditã infecþioasã

Ulcer peptic activ
a Contraindicaþiile absolute pentru trombolizã pot deveni relative la un pacient cu embolie pulmonarã cu risc crescut de mortalitate imediatã.

5.3 Embolectomia chirurgicalã

Embolectomia chirurgicalã reprezintã o procedurã chirur-
gi calã relativ simplã. Printr-o abordare multidisciplinarã 
ra pidã ºi individualizarea indicaþiilor de embolectomie 
înainte de instituirea colapsului hemodinamic, incidenþa 
raportatã a mortalitãþii perioperatorii se situeaza sub 6%. 
Tromboliza preoperatorie creºte riscul hemoragic, dar nu 
reprezintã o contraindicaþie absolutã pentru embolecto-
mia chirurgicalã.

5.4 Tratamentul intervenþional percutan 
direcþionat pe cateter

Obiectivul tratamentului intervenþional este îndepãrtarea 
trombilor obstructivi din arterele pulmonare principale 
pentru a facilita recuperarea funcþiei VD, a ameliora simp-
tomele ºi supravieþuirea. Pentru pacienþii cu contraindicaþii 
absolute de trombolizã, existã urmãtoarele opþiuni de tra-

tament intervenþional: 1) fragmentarea trombilor cu aju-
torul unui cateter pigtail sau a unui cateter cu balon; 2) 
trombectomie rheoliticã, cu catetere cu dispozitive hidro-
dinamice; 3) trombectomie de sucþiune cu catetere de 
aspiraþie; ºi 4) trombectomie rotaþionalã. Pe de altã par-
te, pentru pacienþii fãrã contraindicaþii absolute pentru 
trombolizã, tromboliza direcþionatã pe cateter sau trom-
boliza farmaco-mecanicã sunt opþiunile preferate.

5.5 Filtrele venoase

Filtrele venoase sunt indicate la pacienþi cu EP acutã cu 
contraindicaþii absolute de anticoagulare, precum ºi la cei 
cu EP recurentã confirmatã, în ciuda tratamentului anti-
coagulant adecvat. Studiile observaþionale sugereazã fap-
tul cã plasarea unui filtru venos ar reduce rata mortalitãþii 
datorate EP în faza acutã, beneficiu posibil obþinut prin 
scãderea riscului de recurenþã a TEV.

Recomandãri pentru filtre venoase Clasãa Nivelb

Filtrul de VCI va fi considerat la cei cu EP acutã ºi contraindicaþie absolutã de anticoagulare. IIa C

Filtrul de VCI se recomandã în caz de recurenþã a EP în ciuda nivelelor terapeutice de anticoagulare. IIa C

Folosirea de rutinã a filtrelor de VCI la pacienþi cu EP nu este recomandatã. III A

VCI = vena cava inferioarã; EP = embolie pulmonarã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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5.6 Strategii terapeutice

Strategii de management în EP acutã în funcþie de risc 
(vezi tabelul „Clasificarea pacienþilor cu EP acutã pe baza 
riscului de mortalitate precoce” pentru definirea catego-
riilor de risc).
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Recomandãri pentru tratamentul fazei acute Clasãa Nivelb

EP cu ºoc sau hipotensiune (risc înalt)

Anticoagularea intravenoasã cu HNF trebuie iniþiatã imediat la pacienþii cu EP cu risc înalt. I C

Terapia tromboliticã este recomandatã. I B

Embolectomia pulmonarã chirurgicalã este recomandatã la cei la care tromboliza este contraindicatã sau a 
eºuatc. I C

Tratamentul percutan direcþionat pe cateter poate fi o alternativã la embolectomia chirurgicalã la cei la care 
tromboliza sistemicã (dozã întreagã) este contraindicatã sau a eºuatc. IIIa C

EP = embolie pulmonarã; HNF= heparinã nefracþionatã; 
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Dacã este disponibilã local

Recomandãri pentru tratamentul fazei acute Clasãa Nivelb

EP fãrã ºoc sau hipotensiune (risc intermediar sau scãzut)c

Terapia anticoagulantã- combinarea tratamentului parenteral cu antagoniºti de vitaminã K

Se recomandã începerea imediatã a terapiei anticoagulante injectabile la pacienþii cu probabilitate înaltã sau 
intermediarã de EP (în timp ce continuã testele diagnostice). I C

HGMM sau fondaparinux reprezintã forma recomandatã de terapie anticoagulantã injectabilã în faza acutã 
pentru majoritatea pacienþilor. I A

În paralel cu anticoagularea injectabilã, trebuie începutã administrarea AVK, cu INR þintã de 2,5 (între 2 ºi 3). I B

Terapia anticoagulantã- noile anticoagulante orale

Rivaroxaban (15 mg x 2/zi pentru 3 sãptãmâni, urmat de 20 mg/zi) poate fi o alternativã la combinaþia între 
anticoagularea injectabilã ºi cea cu AVK. I B

Apixaban (10 mg x 2/zi pentru 7 zile, apoi 5 mg x 2/zi) poate fi folosit ca alternativã la combinaþia între anticoa-
gularea injectabilã ºi cea cu AVK. I B

Dabigatran (150 mg x 2/zi sau 110 mg x 2/zi pentru cei > 80 ani sau cei cu tratament cu Verapamil) poate fi 
folosit ca o alternativã la tratamentul cu AVK dupã anticoagularea injectabilã din faza acutã. I Bd

Edoxaban* poate fi administrat ca alternativã la tratamentul cu AVK dupã terapia anticoagulantã din faza 
acutã. I B

Noile anticoagulante orale (rivaroxaban, apixaban, dabigatran, edoxaban) nu sunt recomandate la pacienþii cu 
insuficienþã renalã severãe. III A

Terapia tromboliticã

Tromboliza sistemicã de rutinã nu este recomandatã la pacienþii fãrã ºoc sau hipotensiune. III B

Se recomandã monitorizarea atentã a pacienþilor cu EP cu risc intermediar-înalt pentru detecþia precoce a 
decompensãrii hemodinamice ºi iniþierea imediatã a terapiei de reperfuzie “de salvare”. I B

Tromboliza trebuie consideratã la cei cu EP cu risc intermediar-înalt ºi decompensare hemodinamicã. IIa B

Se recomandã embolectomia pulmonarã chirurgicalã la pacienþii cu EP cu risc intermediar-înalt la care se 
estimeazã risc crescut de sângerare sub terapie tromboliticãf. IIb C

Tratamentul percutan direcþionat pe cateter trebuie considerat la pacienþii cu EP cu risc intermediar-înalt la care 
se estimeazã risc crescut de sângerare sub terapie tromboliticã sistemicãf. IIb B

Externare ºi tratament în ambulator

Se poate lua în considerare externarea rapidã ºi continuarea tratamentului în ambulator la pacienþii cu EP cu 
risc scãzut la care poate fi asiguratã îngrijirea ºi terapia anticoagulantã la domiciliu. IIa B

*ATENÞIE: Edoxaban este încã studiat privind tratamentul trombembolismului venos în Uniunea Europeanã
HGMM = heparinã cu greutate molecularã mica, EP = embolie pulmonarã, AVK = antivitamine K
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Vezi tabelul din secþiunea 4.4 pentru definirea categoriilor de risc
d RE-COVER ºi RE-COVER II sunt considerate un trial mare
e Clearance creatininã <30 mL/min pentru rivaroxaban, dabigatran ºi edoxaban ºi <25 mL/min pentru apixaban
f Dacã este disponibilã local
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6. Durata anticoagulãrii
Scopul tratamentului anticoagulant la pacienþii cu EP este 
de a preveni recurenþa TEV. În majoritatea cazurilor sunt 
utilizate AVK, în timp ce HGMM sunt preferate la pacienþii 
cu TEV ºi cancer. Trei noi agenþi anticoagulanþi orali au 
fost evaluaþi în tratamentul pe termen lung al TEV.

Recomandãri privind durata tratamentului anticoagulant dupã EP Clasãa Nivelb

Pentru pacienþii cu EP secundarã unui factor de risc tranzitor (reversibil), anticoagularea oralã este 
recomandatã timp de 3 luni. I B

Pentru pacienþii cu EP fãrã factori de risc (EP neprovocatã), anticoagularea oralã este recomandatã pentru cel 
puþin 3 luni. I A

Anticoagularea oralã extinsã trebuie luatã în considerare pentru pacienþii cu un prim episod de EP 
neprovocatã ºi cu risc scãzut de sângerare . IIa B

Tratamentul anticoagulant pe o duratã nedeterminatã este recomandat pentru pacienþii cu un al doilea episod 
de EP neprovocatã. I B

Rivaroxaban (20 mg o datã pe zi), dabigatran (150 mg douã ori pe zi, sau 110 mg de douã ori de zi pentru 
pacienþii cu vârstã peste 80 de ani sau cei aflaþi în tratament concomitent cu verapamil) sau apixaban (2,5 mg 
de douã ori pe zi) ar trebui sã fie considerate ca o alternativã la AVK (cu excepþia pacienþilor cu insuficienþã 
renalã severã) dacã tratamentul anticoagulant prelungit este necesarc.

IIa Bd

La pacienþii care primesc tratament anticoagulant pe duratã nedeterminatã, raportul risc-beneficiu al 
continuãrii unui astfel de tratament trebuie reevaluat la intervale regulate. I C

La pacienþii care refuzã sã ia sau sunt în imposibilitatea de a tolera orice formã de anticoagulant oral, aspirina 
poate fi administratã pentru profilaxia EP. IIb B

Pentru pacienþii cu EP ºi neoplasm, administrarea de HGMM subcutanat (în doze ajustate dupã greutate) 
trebuie luatã în considerare pentru primele 3-6 luni. IIa B

Pentru pacienþii cu EP ºi neoplasm, tratamentul anticoagulant prelungit (dincolo de primele 3-6 luni) ar trebui 
sã fie luat în considerare pentru o perioadã nedeterminatã sau pânã când neoplazia este vindecatã. IIa C

AVK = antagonist de vitamina K; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; EP = embolie pulmonarã.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
c Date pe termen lung privind pacienþii care iau anticoagulante orale noi pentru profilaxia EP secundare nu sunt încã disponibile. 
e B se referã la dovezile disponibile pentru fiecare medicament în parte.

7. Hipertensiunea pulmonarã 
tromboembolicã cronicã
Hipertensiune pulmonarã tromboembolicã cronicã 
(HTPCT) este o boalã debilitantã cauzatã de obstrucþia 
cro nicã a ramurilor mari ale arterelor pulmonare. Deºi 
nu sunt cunoscute prevalenþa ºi incidenþa anuale exacte 
pentru HTPCT, datele existente sugereazã cã aceastã con-
diþie se poate produce la aproximativ cinci persoane la un 
milion de locuitori pe an.

7.1 Diagnostic

Scintigrafia pulmonarã de ventilaþie/perfuzie (V/Q) rãmâ-
ne metoda imagisticã de primã linie pentru diagnosticul 
HTPCT, având o sensibilitate de 96-97% ºi o specificitate 

90-95%. În schimb, în hipertensiunea arterialã pulmonarã 
idiopaticã ºi în boala pulmonarã veno-ocluzivã, scintigra-
fiile de perfuzie sunt fie normale, fie aratã doar defecte 
sub- segmentare.

Examenul angioCT ºi cateterismul cardiac drept sunt ne-
cesare pentru a detecta trombii organizaþi ºi, respectiv, 
pentru a confirma hipertensiunea pulmonarã precapilarã. 
Angiografia pulmonarã ar trebui sã fie etapa finalã a pro-
cesului diagnostic pentru a caracteriza tipul ºi distribuþia 
modificãrilor intraluminale.

Angiografia pulmonarã convenþionalã cu sustracþie digi-
talã este standardul de aur pentru imagistica valcularizaþiei 
pulmonare. Examenul CT multidetector ºi angioRM pot 
înlocui angiografia pulmonarã convenþionalã dacã existã 
personal înalt calificat în acest domeniu.
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7.2 Tratament

Recomandãri pentru hipertensiunea pulmonarã tromboembolicã cronicã Clasãa Nivelb

La supravieþuitorii unei EP cu dispnee persistentã, trebuie luatã în considerare evaluarea diagnosticã pentru 
HPTCT. IIa C

Nu este recomandat screening pentru HPTCT la supravieþuitorii unei EP asimptomatici. III C

Se recomandã ca la toþi pacienþii cu HPTCT, decizia de operabilitate sau de alte strategii terapeutice sã fie luatã 
de o echipã multidisciplinarã de experþi. I C

Se recomandã anticoagulare de lungã duratã la toþi pacienþii cu HPTCT.  I C

La pacienþii cu HPTCT este recomandatã endarterectomia pulmonarã chirurgicalã. I C

Riociguatul este recomandat la pacienþii simptomatici clasificaþi ca având HPTCT inoperabilã de cãtre o echipã 
specializatã în HPTCT ce include cel puþin un chirurg experimentat în EAP sau care au HPTCT recurentã/
persistentã dupã tratament chirurgical.

I B

Utilizarea off-label a medicamentelor aprobate pentru HTP arterialã poate fi luatã în considerare la pacienþi 
simptomatici clasificaþi ca având HPTCT inoperabilã de cãtre o echipã specializatã în HPTCT ce include cel puþin 
un chirurg experimentat în EAP.

IIb B

EAP = endarterectomie pulmonarã, EP = embolie pulmonarã, HTP = hipertensiune pulmonarã; HPTCT = hipertensiune pulmonarã cronicã trombo-
embolicã
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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8. Situaþii speciale

8.1 Sarcina

Dozele estimative de radiaþii absorbite în procedurile diagnostice pentru EPa

Test Expunerea estimatã la 
radiaþii a fãtului (mSv)

Expunerea estimatã la 
radiaþii a glandelor mama-

re (mSv) 

Radiografie toracicã  < 0,01 0,01

Scintigramã pulmonarã de perfuzie cu Techneþiu 99m marcat 
cu albuminã

Dozã micã 40 MBq
Dozã mare 200 MBq

 0,11-0,20
 0,20-0,60

0,28-0,50
1,20

Scintigramã pulmonarã de ventilaþie  0,10-0,30 <0,01

AngioCT  0,24-0,66 10-70
a Adaptat dupã Bajoc M et al. Eur J NUcl Med Mol Imaging 2009; and Chunilal SD et al. Thromb Haemost 2009

Recomandãri pentru EP apãrutã în sarcinã Clasãa Nivelb

Suspiciunea de EP în sarcinã obligã la confirmarea diagnosticului cu metode validate. I C

Mãsurarea iniþialã a D-dimerilor se poate face pentru a evita iradierea, rezultatul negativ având aceeaºi 
semnificaþie ca în afara sarcinii. IIb C

Ultrasonografia Doppler venos cu compresie poate fi efectuatã iniþial pentru a evita iradierea, decelarea unei 
tromboze venoase profunde proximale confirmând diagnosticul de EP. IIb C

Scintigrama de perfuzie poate fi folositã pentru a exclude EP la o gravidã cu radiografie normalã. IIb C

AngioCT poate fi efectuat dacã radiografia toracicã e modificatã sau scintigrafia pulmonarã nu este disponibilã. IIa C

Administrarea de HGMM este terapia recomandatã la o gravidã cu EP fãrã ºoc sau hipotensiune. I B

CT = tomografie computerizatã; EP = embolie pulmonarã; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

8.2 Embolia pulmonarã ºi cancerul

Recomandãri privind managementul emboliei pulmonare la pacienþii cu cancer Clasãa Nivelb

EP incidentalã la pacienþi neoplazici trebuie tratatã la fel ca ºi EP simptomaticã. IIa C

D-dimerii negativi au aceeaºi valoare diagnosticã negativã ca ºi la pacienþii fãrã cancer. IIa B

La cei cu EP ºi cancer se recomandã HGMM (dozã ajustatã dupã greutate) pentru primele 3-6 luni. IIa B

Anticoagularea dincolo de primele 3-6 luni trebuie consideratã pânã la vindecarea cancerului sau pe o 
perioadã indefinitã. IIa C

EP = embolie pulmonarã; HGMM = heparine cu greutate molecularã micã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

8.3 Embolia pulmonarã nontromboticã

Diferite tipuri de celule, cum ar fi adipocitele, celule hema-
to poietice, amniotice, trofoblastice ºi tumorale, pot pro-
duce embolii nontrombotice. De asemenea, bacteriile, 
fun gii, paraziþii, corpii strãini ºi gazele, pot determina epi-
soa de de EP. Simptomele sunt similare cu cele ale unui 
TEP acut clasic, putând include dispnee, tahicardie, dure-
re toracicã, tuse ºi, ocazional, hemoptizii, cianozã sau sin-
co pe.

Diagnosticul unei EP nontrombotice poate fi foarte dificil. 
În cazul particulelor mici, microembolii nu pot fi detectaþi 
pe imaginile CT. Tratamentul este, în principal, suportiv, 
dar poate varia în funcþie de cauza emboliei nontrombo-
tice. Datoritã raritãþii acestei patologii, datele sunt limitate, 
bazându-se în special pe serii mici de cazuri.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Cardiologie de Urgenþã. Preºedinte Conf. Dr. Diana Þînþ, Secretar
Dr. Valentin Chioncel, efectuatã de Prof. Dr. Diana Cimpoieºu, Dr. Mihaela Corlade Andrei, Dr. Simina Criºan,
Dr. Rodica Dan, Dr. Gabriela Kosma, Prof. Dr. Lucian Petrescu, Conf. Dr. Antoniu Petriº, Dr. Iulia Roºca, Dr. Ioana 
Pop, Conf. Dr. Cãlin Pop, Dr. Oana Inþã.
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Tabelul 1: Diagnosticul insuficienþei cardiace

Diagnosticul IC-FES necesitã trei condiþii pentru a fi îndeplinit:

1. Simptome tipice de IC

2. Semne tipice de ICa

3. FEVS redusã

Diagnosticul IC-FEP necesitã patru condiþii pentru a fi îndeplinit:

1. Simptome tipice de IC

2. Semne tipice de ICa

3. FEVS normalã sau doar uºor redusã ºi VS nedilatat

4. Anomalii cardiace structurale relevante (hipertrofie VS/dilatare AS) ºi/sau disfuncþie diastolicã

IC = Insuficienþã cardiacã; IC-FES = Insuficienþã cardiacã cu fracþia de ejecþie scãzutã; IC-FEP = Insuficienþã cardiacã cu fracþia de ejecþie pãstratã; AS = Atriul 
stâng; VS = Ventriculul stâng; FEVS = Fracþia de ejecþie a ventriculului stâng.
a Semnele pot fi absente în stadiile incipiente ale IC (în special în IC-FEP) ºi în pacienþii trataþi cu diuretice.

Limitarea simptomaticã a pacienþilor este în mod conven-
þional clasificatã folosind clasificarea funcþionalã New York 
Heart Association (NYHA), care, împreunã cu fracþia de 

ejecþie a ventriculului stâng, a fost un criteriu cheie de 
selec þionare pentru aproape toate studiile majore în insu-
ficienþa cardiacã.

Tabelul 2: Clasificarea funcþionalã New York Heart Association
bazatã pe severitatea simptomelor ºi activitatea fizicã

Clasa I Nici o limitare a activitãþii fizice. Activitatea fizicã obiºnuitã nu cauzeazã dispnee, fatigabilitate sau palpitaþii.

Clasa II Limitare uºoarã a activitãþii fizice. Fãrã simtpome în repaus, dar activitatea fizicã obiºnuitã cauzeazã dispnee, 
fatigabilitate sau palpitaþii.

Clasa III Limitare marcatã a activitãþii fizice. Fãrã simptome în repaus, dar un grad mai mic decât uzualul activitãþii fizice 
obiºnuite cauzeazã dispnee, fatigabilitate sau palpitaþii.

Clasa IV Inabilitatea de a desfãºura orice activitate fizicã fãrã disconfort. Simptomele pot fi prezente în repaus. Dacã se 
desfãºoarã orice activitate fizicã, disconfortul creºte.

1. Introducere
Acest ghid acoperã trei obiective majore:

1) diagnosticul ºi investigarea insuficienþei cardiace,
2) tratamentul insuficienþei cardiace cronice,
3) managementul insuficienþei cardiace acute.

Ghidul constã în tabele ºi figuri, alãturi de textul însoþitor; 
tabelele ºi figurile trebuie citite în contextul textului respec-
tiv.

Principalele schimbãri faþã de ghidul din 2008 se referã la:
(i) o extensie a indicaþiei pentru antagoniºtii recepto-

rilor mineralcorticoizi (aldosteron);
(ii) o nouã indicaþie pentru inhibitorul nodului sinoa-

trial, ivabradinã;
(iii) o extensie a indicaþiei pentru terapia de resincroni-

zare cardiacã (CRT);
(iv) noi informaþii cu privire la rolul revascularizãrii car-

diace în IC;
(v) recunoaºterea creºterii utilizãrii dispozitivelor de 

a sis  tare ventricularã;

(vi) expansiunea intervenþiilor valvulare transcateter.

2. Definiþie ºi diagnostic
Pentru scopul acestor ghiduri, insuficienþa cardiacã este 
de finitã, clinic, ca un sindrom în care pacienþii au simpto-
me tipice (ex. dispnee, edeme gambiere ºi fatigabilitate) ºi 
semne (ex. presiune venoasã jugularã crescutã, raluri pul -
mo  nare subcrepitante ºi deplasarea ºocului apexian) re -
zul  t ate dintr-o anomalie cardiacã structuralã sau funcþio -
na lã.

Demonstrarea unei cauze cardiace subiacente este esen-
þialã, deoarece patologia precisã determinã tratamen tul 
specific utilizat (ex. tratamentul chirurgical pentru val vu  lo-
patii sau tratamentul specific farmacologic pentru di s func-
þia sistolicã de ventricul stâng). Pacienþii cu insufi ci enþã 
car diacã datoratã disfuncþiei ventriculare stângi sunt cla-
sifi caþi în pacienþi cu fracþie de ejecþie scãzutã (IC-FES sau 
insu fi cienþã cardiacã sistolicã), respectiv cu fracþie de ejec-
þie pãs tratã (IC-FEP sau insuficienþã cardiacã diasto licã).
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Recomandãri pentru investigaþii diagnostice la pacienþii ambulatori cu suspiciunea de insuficienþã cardiacãc

Recomandãri Clasãa Nivelb

Investigaþii utile la toþi pacienþii

Ecocardiografia transtoracicã este recomandatã pentru a evalua structura ºi funcþia cardiacã globalã, 
sistolicã ºi diastolicã, pentru a mãsura FEVS în scopul diagnosticului de IC, pentru a ajuta în planificarea ºi 
monitorizarea tratamentului, respectiv pentru a obþine informaþii prognostice.

I C

ECG 12 derivaþii este recomandat pentru a determina ritmul cardiac, frecvenþa cardiacã, morfologia ºi durata 
QRS, ºi pentru a detecta alte anomalii relevante (Tabelul 3). Aceastã informaþie ajutã de asemenea ºi în plani-
ficarea tratamentului ºi are valoare prognosticã. Un ECG complet normal face puþin probabilã ICS.

I C

Determinarea biochimiei sanguine (incluzând sodiu, potasiu, calciu, uree, azot ureic plasmatic, creatininã 
sericã, ratã de filtrare glomerularã estimatã, enzime hepatice ºi bilirubinã, feritinã/CTLF) ºi a funcþiei tiroidiane 
sunt recomandate pentru:

(i) Evaluarea pacienþilor adecvaþi pentru terapia cu diuretic, antagonist de reninã-angiotensinã-
aldosteron ºi anticoagulant (ºi monitorizarea tratamentului)

(ii) Detectarea cauzelor reversibile/curabile de IC (ex. hipocalcemie, disfuncþie tiroidianã) ºi a 
comorbiditãþilor (ex. deficit de fier)

(iii) Obþinerea de informaþii prognostice.

I C

Hemoleucograma completã este recomandatã pentru:

(i) Depistarea anemiei - cauzã posibilã de apariþie a simptomelor ºi semnelor de IC sau de agravare a IC,

(ii) Obþinerea de informaþii prognostice.

I C

Mãsurarea peptidului natriuretic atrial (BNP, NT-proBNP, sau MR-proANP) trebuie luatã în considerare pen-
tru:

(i) Excluderea altor cauze posibile de dispnee (dacã nivelul este sub nivelul minim de excludere, IC este 
foarte puþin probabilã) – Figura I,

(ii) Obþinerea de informaþii prognostice.

IIa C

Radiografia toracicã trebuie luatã în considerare pentru a detecta/exclude anumite tipuri de boli pulmonare, 
ex. Neoplasm pulmonar (nu exclude astmul ºi BPOC). Poate de asemenea identifica congestia pulmonarã/
edem ºi este mai utilã la pacienþii cu suspiciune de IC în faza acutã

IIa C

Investigaþii utile la pacienþi selecþionaþi

RMN cardiac este recomandatã pentru a evalua structura ºi funcþia cardiacã, pentru a mãsura FEVS, ºi 
pentru a caracteriza þesutul cardiac, în special la pacienþii cu imagini ecocardiografice inadecvate sau la care 
rezultatele ecocardiografice sunt echivoce sau incomplete (atenþie la precauþiile ºi contraindicaþiile RMN 
cardiac).

I C

Coronarografia este recomandatã la pacienþii cu anginã pectoralã care sunt consideraþi adecvaþi pentru 
revascularizarea cardiacã, pentru a evalua anatomia coronarianã. I C

Imagistica miocardicã de perfuzie/ischemie (ecocardiografie, RMN cardiac, SPECT sau PET) trebuie luatã 
în considerare la pacienþii suspectaþi a avea BC ºi care sunt consideraþi adecvaþi pentru revascularizare 
coronarianã, pentru a determina dacã existã ischemie reversibilã ºi miocard viabil.

IIa C

Cateterismul cardiac drept ºi stâng este recomandat la pacienþii evaluaþi în vederea transplantului cardiac 
sau al suportului circulator mecanic, pentru a evalua funcþia cardiacã dreaptã ºi stângã ºi rezistenþa arterialã 
pulmonarã.

I C

Testele de stres trebuie luate în considerare:

(i) Pentru a detecta ischemia miocardicã reversibilã,

(ii) Ca parte a evaluãrii pacienþilor pentru transplant cardiac ºi suport circulator mecanic,

(iii) Pentru a ajuta în prescrierea exerciþiului fizic,

(iv) Pentru a obþine informaþie prognosticã.

IIa C

BNP = Peptid natriuretic cerebral; BC = boalã coronarianã; RMN = rezonanþã magneticã nuclearã; BPOC = bronhopneumopatia obstructivã cronicã; 
ECG = electrocardiogramã; IC = insuficienþã cardicã; VS = ventricul stâng; FEVS = fracþia de ejecþie a ventricului stâng; MR-proANP = peptid natriuretic 
atrial mediu-regional; NT-proBNP = peptid natriuretic cerebral N-terminal; PET = tomografie cu emisie de pozitroni; SPECT = ”single photon emission 

3. Investigarea insuficienþei cardiace
Urmãtorul tabel prezintã principalele investigaþii la paci-
enþii cu suspiciune de insuficienþã cardiacã ºi oferã un al-
go ritm de diagnostic al insuficienþei cardiace.
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computed tomography”; CTLF = capacitatea totalã de legare a fierului.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã; c Aceastã listã nu este exhaustivã ºi alte investigaþii sunt discutate în textul ghidurilor principale. Investigaþii 
adiþionale pot fi indicate la pacienþii cu suspiciune de IC acutã în departamentul/spitalul de urgenþã, incluzând determinarea troponinei, a D-dimeri ºi 
cateterism cardiac drept. 

Existã investigaþii simple, dar foarte importante, ce exclud 
alte cauze posibile de dispnee ºi retenþie de fluide ºi care 
ajutã la diagnosticul ºi ghidarea terapiei insuficienþei car-

diace. Dintre acestea, facând parte din planificarea terapi-
ei, sunt ECG de repaus cu 12 derivaþii, radiografia toracicã 
ºi determinãrile de laborator de rutinã.

Tabelul 3: Modificãrile frecvente ale electrocardiogramei în insuficienþa cardiacã

Modificare Cauze Implicaþii clinice

Tahicardie sinusalã IC decompensatã, anemie, febrã, hipertiroi-
dism

Evaluare clinicã
Investigaþii de laborator

Bradicardie sinusalã Beta-blocante, digoxin, ivabradinã, verapamil, 
diltiazem
Antiaritmice
Hipotiroidism
Boala de nod sinusal

Revizuire terapie medicamentoasã
Investigaþii de laborator

Tahicardie atrialã/ flutter/
fibrilaþie

Hipertiroidism, infecþie, valvulopatie mitralã
IC decompensatã, infarct

Conducere AV lentã, anticoagulare, car-
dioversie medicamentoasã, cardioversie 
electricã, ablaþie trans-cateter

Aritmii ventriculare Ischemie, infarct, cardiomiopatie, miocarditã, 
hipokaliemie, hipomagnezemie
Supradozaj digitalic

Investigaþii de laborator
Teste de stres, teste de perfuzie/viabilitate, 
coronarografie, studiu electrofiziologic, 
ICD

Ischemie miocardicã/infarct Boalã coronarianã Ecocardiografie, troponine, teste de 
perfuzie/viabilitate, coronarografie, revas-
cularizare

Unde Q Infarct, cardiomiopatie hipertroficã, BRS, sin-
drom de preexcitaþie

Ecocardiografie, teste de perfuzie/viabilita-
te, coronarografie

Hipertrofie VS Hipertensiune, valvulopatie aorticã, cardiomio-
patie hipertroficã

Ecocardiografie/RMN cardiac

Bloc AV Infarct, toxicitate medicamentoasã, miocarditã, 
sarcoidozã, cardiomiopatie geneticã (lamino-
patie, desminopatie), boala Lyme

Revizuire terapie medicamentoasã, evalu-
are din cadrul unei boli sistemice; istoricul 
familial/testarea geneticã - sunt indicate.
Stimulare cardiacã sau defibrilator implan-
tabil ICD - pot fi indicate.

Voltaj QRS scãzut Obezitate, emfizem, lichid pericardic, 
amiloidozã

Ecocardiografie/RMN cardiac, radiografie 
toracicã; 
Pentru amiloidozã a se considera 
investigaþii imagistice suplimentare (RMN 
cardiac, scintigrafie cu 99mTc-DPD) ºi 
biopsie endomiocardicã

Durata QRS 120 ms ºi morfo-
logie BRS

Dissincronism electric ºi mecanic Ecocardiografie
CRT-P, CRT-D

AV = atrioventricular; RMN cardiacã = rezonanþã magneticã cardiacã; CRT-P = terapie de resincronizare cardiacã ºi pacemaker, CRT-D = terapie de resin-
cronizare car dia cã ºi defibrilator; ECG = electrocardiogramã; IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardiodefibrilator implantabil; BRS = bloc de ram stâng; VS 
= ventricul stâng; 99mTc-DPD = technetium-99m acid 3,3 difosfono-1,2-propanodicarboxilic.
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Tabelul 4: Modificãri frecvent întâlnite ale testelor de laborator în insuficienþa cardiacã

Modificare Cauze Implicaþii clinice

Afectare renalã (creatinina >150 
micromol/l/1,7 mg/dl. eGFR <60ml/
min/1.73 m2) 

Boalã renalã
Congestie renalã
IECA/ARB, MRA
Deshidratare
AINS ºi alte medicamente 
nefrotoxice

Calculare eGFR
A se considera reducerea dozei de IECA/ARB sau 
MRA (sau amânarea creºterii dozei)
Verificare potasiu ºi BUN
A se lua în considerare reducerea dozei de diuretic 
dacã existã deshidratare, dar dacã existã congestie 
renalã, mai mult diuretic ar putea ajuta
Revizuire terapie medicamentoasã

Anemie (<13g/dl/8.0 mmol/l la 
bãrbaþi, <12g/dl/7,4 mmol/l la femei)

IC Cronicã, hemodiluþie, deficit 
de fier sau utilizare inadecvatã, 
insuficienþã renalã, boli croni-
ce, malignitate

Algoritm diagnostic specific
A se considera tratamentul

Hiponatremie (<135 mmol/l) IC Cronicã, hemodiluþie, elibe-
rare de AVP, diuretice (în speci-
al tiazide) ºi alte medicamente

A se considera restricþie de fluide, ajustare doze de 
diuretic
Ultrafiltare, antagonist de vasopresinã
Revizuire terapie medicamentoasã

Hipernatremie (>150 mmol/l) Pierdere de lichide/hidratare 
inadecvatã

Evaluare aport hidric
Algoritm diagnostic specific

Hipokaliemie (<3,5 mmol/l) Diuretice, hiperaldosteronism 
secundar

Risc de aritmii
A se considera IECA/ARB, MRA, suplimente de 
potasiu

Hiperkaliemie (>5,5 mmol/l) Insuficienþã renalã, supliment 
de potasiu, blocante de 
sistem reninã-angiotensinã-
aldosteron

Stop suplimente de potasiu/diuretice ce economi-
sesc potasiu
Reducere doza/stop IECA/ARB, MRA
Evaluare funcþie renalã ºi pH urinar
Risc de bradicardie ºi aritmii severe

Hiperglicemie (>6,5 mmol/l/117 mg/dl) Diabet, rezistenþã la insulinã Evaluare hidratare, tratare intoleranþã la glucozã

Hiperuricemie (>500 umol/l/8,4 mg/
dl)

Tratament diuretic, gutã, ma-
lignitate

Allopurinol
Reducere dozã diuretice

Albuminã crescutã (>45 g/l) Deshidratare Rehidratare

Albuminã scãzutã (<30 g/l) Nutriþie deficitarã, pierdere 
renalã

Investigaþii diagnostice suplimentare

Creºtere de transaminaze Disfuncþie hepaticã
Congestie hepaticã
Toxicitate medicamentoasã

Investigaþii diagnostice suplimentare
Congestie hepaticã
Revizuire terapie medicamentoasã

Troponine crescute Necrozã miocitarã, ische-
mie prelungitã, IC severã, 
miocarditã, sepsis, insuficienþã 
renalã

Evaluare mod de creºtere (creºtere uºoarã 
obiºnuitã în IC severã)
Teste de perfuzie/viabilitate
Coronarografie
Evaluare pentru revascularizare

Creatin kinaza crescutã Miopatii dobândite ºi 
moºtenite (incluzând miozita)

A se considera cardiomiopatiile genetice (lami-
nopatie, desminopatie, distrofinopatie), distrofii 
musculare
Utilizare de statine

Teste tiroidiene anormale Hiper-/hipotiroidism
Amiodaronã

Tratare disfuncþie tiroidianã
Reconsiderare utilizare amiodaronã

Sumar de urinã Proteinurie, glicozurie, bacte-
riurie 

Investigaþii diagnostice suplimentare
A se exclude infecþia, diabetul

INR >3,5 Supradozaj anticoagulant
Congestie/boalã hepaticã
Interacþiuni medicamentoase

Revizuirea dozei anticoagulante
Aprecierea funcþiei hepatice
Revizuirea terapiei medicamentoase
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Tabelul 4: Modificãri frecvent întâlnite ale testelor de laborator în insuficienþa cardiacã (continuare)

Modificare Cauze Implicaþii clinice

PCR >10 mg/l, leucocitozã cu neutro-
filie

Infecþie, inflamaþie Investigaþii diagnostice suplimentare

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocanþi ai receptorului angiotensinei; AVP = arginin vasopresina; BNP = peptidul 
natriuretic tip B; BUN = blood urea nitrogen; PCR = proteina C reactivã; eGFR = rata de filtrare glomerularã estimatã; IC = insuficienþã cardiacã; MRA = 
antagonist de receptor mineralcorticoid; AINS = antiinflamatoare nonsteroidiene.

Ecocardiografia transtoracicã este fundamentalã în inves-
tigarea pacienþilor cu suspiciune de insuficienþã cardiacã. 
Cea mai importantã mãsurãtoare ecocardiograficã, din 
punctul de vedere al determinãrii eligibilitãþii tratamentu-
lui, bazatã pe dovezi din studii randomizate controlate, 
este fracþia de ejecþie a ventricului stâng (FEVS); ea ar tre-
bui mãsuratã la fiecare pacient cu insuficienþã cardiacã. O 
fracþie de ejecþie peste 50% este normalã. Pacienþii incluºi 
în studiile cu IC-FES aveau în general FEVS de 40% sau mai 
puþin (ºi adesea 35% sau mai puþin). Puþinele studii mari 
de pânã acum la pacienþii cu IC-FEP au înrolat pacienþi cu 
FE >40% (într-unul) sau chiar 45% (douã studii).

Alte metode imagistice utilizate selectiv în funcþie de in-
di caþie, disponibilitate ºi experienþã, includ: ecocardio gra-
fia transesofagianã (ex. valvulopatii), ecocardiografia de 
stress (ex. pentru a evalua ischemia ºi viabilitatea mio  car-
dicã), rezonanþa magneticã nuclearã cardiacã (ex. sus pi-
ciune de boalã infiltrativã miocardicã, boli car dia ce con-
ge nitale), SPECT, tomografia cu emisie de po zi tro ni PET 
(ambele pentru a evalua ischemia ºi viabili ta tea mio car-

dicã) ºi coronarografia (la pacienþii ce sunt can di daþi pen-
tru revascularizare coronarianã).

Alte investigaþii ce sunt utilizate selectiv includ: cateteris-
mul cardiac ºi biopsia endomiocardicã (ex. suspiciune de 
boalã infiltrativã miocardicã), teste de efort, testarea ge-
neticã ºi monitorizarea ECG ambulatorie.

Urmãtorul algoritm prezintã douã abordãri ale evaluãrii 
diag nostice iniþiale la un pacient cu suspiciune de insu-
fi cienþã cardiacã în ambulator / policlinicã /camerã de 
gardã spital – una bazatã pe ecocardiografie ºi cealaltã pe 
peptidul natriuretic/ECG cu 12 derivaþii. Un nivel scãzut 
al peptidului natriuretic face puþin probabilã insuficienþa 
cardiacã, mai ales dacã ºi ECGul cu 12 derivaþii este nor-
mal. Ecocardiografia poate sã nu fie necesarã la pacienþii 
cu o concentraþie scãzutã a peptidului natriuretic ºi un 
ECG cu 12 derivaþii normal, mai ales în ambulator (dato-
ritã unei ºanse scãzute de patologie cardiacã). Cu toate 
aces tea, rezultate “fals negative” pot apãrea, mai ales la 
paci enþii cu IC-FEP ºi dupã tratament.
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4.Tratamentul IC-FES (Insuficienþã 
cardiacã sistolicã)
Scopurile tratamentului sunt ameliorarea semnelor ºi simp-
tomelor, previnirea spitalizãrii ºi creºterea supravieþuirii.

4a. Tratamentul farmacologic

Tabelul de mai jos aratã tratamentul ce ar trebui luat în 
considerare la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sisto-

licã simptomaticã, în afara contraindicaþiilor (ex. pacienþii 
cu clasã funcþionalã NYHA II-IV). Toþi pacienþii ar trebui 
trataþi cu IECA (sau ARB în caz de intoleranþã) ºi un be-
ta-blocant dacã sunt tolerate sau nu sunt contraindicate. 
Pacienþii cu simptome persistente ºi disfunþie sistolicã în 
ciuda acestor tratamente ar trebui sã primeascã un anta-
gonist mineralocorticoid, dacã acesta este tolerat sau nu 
este contraindicat.

Tratamentele farmacologice potenþial indicate la toþi pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã simptomaticã 
(clasã funcþionalã NYHA II-IV)

Recomandãri Clasãa Nivelb

IECA este recomandat, adãugat la beta-blocant, pentru toþi pacienþii cu FEVS ≤40% pentru a reduce riscul 
spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã. I A

Beta-blocant este recomandat, adãugat la IECA (sau ARB dacã IECA nu este tolerat), pentru toþi pacienþii 
cu FEVS ≤40% pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã. I A

Mineralocorticoid MRA este recomandat pentru toþi pacienþii cu simptome persistente (clasã NYHA II-IV) 
si FEVS ≤35%, în ciuda tratamentului cu un IECA (sau BRA dacã IECA nu este tolerat) ºi un beta-blocant 
pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã. 

I A

IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocant al receptorilor de angiotensinã; FEVS = fracþie de ejecþie; IC = insuficienþã cardiacã; 
MRA = antagonist al receptorilor mineralcorticoizi; NYHA = New York Heart Association.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Utilizarea practicã a acestor tratamente este descrisã în Tabelele 11-13 în Addenda Online la textul complet al Ghidurilor ESC 2012: www.escardio.org/
guidelines-surveys/escguidelines/Pages/acute-chronic-heart-failure.aspx

Urmãtorul tabel aratã alte tratamente cu beneficii mai puþin certe, recomandate la pacienþi selecþionaþi.

Alte tratamente cu beneficii mai puþin certe la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã sistolicã simptomaticã (clasã NYHA II-IV)

Recomandãri Clasãa Nivelb

BRA

Recomandat pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã la pacienþii cu FEVS ≤40% ºi 
care nu tolereazã un IECA din cauza tusei (pacienþii ar trebui sã primeascã de asemenea un beta-blocant 
ºi un MRA)

I A

Recomandat pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu FEVS ≤40% ºi simptome persistente (clasã 
NYHA II-IV) în ciuda tratamentului cu un IECA ºi beta-blocant, ºi care nu tolereazã un MRA.c I A

Ivabradinã

Ar trebui luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãii la pacienþii cu ritm sinusal cu FEVS ≤35%, 
frecvenþã cardiacã de repaus ≥70 bpm, ºi simptome persistente (clasã NYHA II-IV) în ciuda tratamentului 
cu un beta-blocant în dozã bazatã pe dovezi (sau doza maximã toleratã sub aceasta), IECA (sau BRA) ºi 
un MRA (sau BRA).d

IIa B

Poate fi lua în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu ritm sinusal cu FEVS ≤35%, 
frecvenþã cardiacã de repaus ≥70 bpm, care nu tolereazã un beta-blocant. Pacienþii ar trebui de aseme-
nea sã primeascã un IECA (sau BRA) ºi un MRA (sau BRA).e

IIb C

Digoxin

Poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu ritm sinusal ºi FEVS ≤45% care 
nu tolereazã un beta-blocant (ivabradina este o alternativã la pacienþii cu frecvenþã cardiacã de repaus 
≥70 bpm). Pacienþii ar trebui de asemenea sã primeascã un IECA (sau BRA) ºi un MRA (sau BRA).

IIb B

Poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii la pacienþii cu FEVS ≤45% ºi simptome persis-
tente (clasã NYHA II-IV) în ciuda tratamentului cu un beta-blocant, IECA (sau BRA) ºi un MRA (sau BRA) IIb B



Secþiunea XVIII: Insuficienþa cardiacã 

605

Alte tratamente cu beneficii mai puþin certe la pacienþii cu insuficienþã
cardiacã sistolicã simptomaticã (clasã NYHA II-IV) (Cont.)

Recomandãri Clasãa Nivelb

H-ISDN (hidralazina ºi iso-sorbid-dinitrat)

Poate fi luat în considerare ca o alternativã la un IECA sau BRA, dacã niciunul nu este tolerat, pentru a 
reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã la pacienþii cu FEVS ≤45% ºi VS dilatat (sau FEVS 
≤35%). Pacienþii ar trebui de asemenea sã primeascã beta-blocant ºi MRA

IIb B

Poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul spitalizãrii ºi riscul de moarte prematurã la pacienþii cu 
FEVS ≤45% ºi VS dilatat (sau FEVS ≤35%) ºi simptome persistente (clasã NYHA II-IV) în ciuda tratamentu-
lui cu un beta-blocant, IECA (sau BRA), ºi MRA (sau BRA).

IIb B

Un preparat AGPN n-3 poate fi luat în considerare pentru a reduce riscul de deces ºi spita-
lizare de cauzã cardiovascularã la pacienþii trataþi cu IECA (sau BRA), beta-blocant ºi MRA 
(sau BRA).

IIb B

IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocant al receptorilor de angiotensinã; CHARM-Adãugat = Candesartan în insuficienþa 
cardiacã: evaluarea reducerii mortalitãþii ºi morbiditãþii-adãugat; FEVS = fracþie de ejecþie a VS; IC = insuficienþã cardiacã; H-ISDN = hidralazinã ºi isosorbid 
dinitrat; MRA = antagonist al receptorilor mineralcorticoizi; NYHA = New York Heart Association; AGPN = acizi graºi polinesaturaþi.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
c În trialul CHARM-Aded, candesartan a redus de asemenea mortalitatea de cauzã cardiovascularã.
d Agenþia Europeanã a Medicamentelor a aprobat ivabradina pentru utilizare la pacienþii cu frecvenþã cardiacã ≥75 bpm.
e Preparat studiat în trialul GISSI-HF; trialul GISSI-HF nu a avut nicio limitã a FEVS.

Diureticele

Cu toate cã nu s-a demonstrat cã diureticele au redus 
mor talitatea sau spita lizãrile, ele amelioreazã dispneea ºi 
ede mele ºi sunt un tratament cheie al IC-FES (ºi IC-FEP). 
Obiectivul îl constituie utilizarea dozei minime necesare 
pentru a restabili ºi menþine normo-volemia (“greutatea 
uscatã” a pacientului). Terapia diureticã combinatã este 
uneori necesarã (de obicei pe o duratã limitatã) pentru a 
atin ge acest þel la pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã, 

dis funcþie renalã sau ambele. Utilizarea practicã a a diure-
ticelor este descrisã în Tabelul 15 în addenda online la tex-
tul complet a Ghidurilor ESC 2012 pentru Managementul 
Insuficienþei Cardiace.

4b. Terapia intervenþionalã, chirurgia ºi trans-
plantul

Montarea unui cardiodefibrilator implantabil este indicatã 
la pa cienþi selecþionaþi pentru prevenþia primarã ºi secun-
darã a morþii subite.

Recomandãri pentru utilizarea cardiodefibrilatoarelor implantabile la pacienþii cu insuficienþã cardiacã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Prevenþia secundarã
ICD este recomandat la un pacient cu aritmie ventricularã ce cauzeazã instabilitate hemodinamicã, 
pentru a reduce riscul de moarte subitã, daca pacientul are o speranþã de viaþã >1 an ºi are un status 
funcþional bun

I A

Prevenþia primarã
ICD este recomandat la un pacient cu IC simptomaticã (clasã NYHA II-IV) ºi FEVS ≤35% în ciuda tra-
tamentului ≥3 luni cu terapie farmacologicã optimalã, ce are speranþã de viaþã >1 an cu un status 
funcþional bun, pentru a reduce riscul de moarte subitã

(i) etiologie ischemicã ºi >40 zile de la infarct miocardic acut

(ii) etiologie non-ischemicã

I A

I B

IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardiodefibrilator implantabil; NYHA = New York Heart Association.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Terapia de resincronizare cardiacã (CRT) este indicatã în 
scopul îmbunãtãþirii simptomelor, pentru a reduce inter-
nãrile în spital ºi pentru a creºte supravieþuirea la pacienþii 

cu ritm sinusal ºi QRS larg, cu simptome persistente (ex. 
în clasa funcþionalã NYHA II-IV) ºi fracþia de ejecþie VS re-
dusã, în ciuda terapiei farmacologice optimale.
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Recomandãri pentru utilizarea CRT unde dovezile sunt puternice – pacienþi în ritm
sinusal cu clasã funcþionalã NYHA III ºi insuficienþã cardiacã clasa IV în ambulator,

cu FEVS persistent redusã, în ciuda terapiei farmacologice optimale.

Recomandãri Clasãa Nivelb

Morfologie QRS BRS
CRT-P/CRT-D recomandat la pacienþii în ritm sinusal cu durata QRS ≥120 msec, morfologie QRS de BRS, 
ºi FEVS ≤35%, cu speranþã de viaþã >1 an ºi status funcþional bun, pentru a reduce riscul de spitalizare ºi 
moarte subitã.

I A

Morfologie QRS non-BRS
CRT-P/CRT-D ar trebui luat în considerare la pacienþii în ritm sinusal cu durata QRS ≥150 msec, indiferent 
de morfologia QRS ºi FEVS ≤35%, cu speranþã de viaþã >1 an ºi status funcþional bun, pentru a reduce 
riscul de spitalizare ºi de moarte subitã.

IIa A

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã + cardiodefibrilator implantabil; CRT-P = terapie de resincronizare cardiacã + pacemaker; FEVS = fracþie de 
ejecþie VS; IC = insuficienþã cardiacã; BRS=bloc de ram stâng; NYHA = New York Heart Association;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Recomandãri de utilizare a CRT unde dovezile sunt puternice – pacienþi în ritm sinusal cu insuficienþã cardiacã 
clasã funcþionalã NYHA II ºi FEVS persistent scãzutã, în ciuda terapiei farmacologice optime

Recomandãri Clasãa Nivelb

Morfologie QRS BRS
CRT, de preferat CRT-D, recomandat la pacienþii în ritm sinusal, cu o duratã QRS ≥130 msec, morfologie 
QRS de BRS, ºi FEVS ≤30%, ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional bun, pentru a reduce 
riscul de spitalizare pentru IC ºi riscul de moarte prematurã.

I A

Morfologie QRS non-BRS
CRT, de preferat CRT-D ar trebui luat în considerare la pacienþii în ritm sinusal cu o duratã QRS ≥150 
msec, indiferent de morfologia QRS, ºi FEVS ≤30%, ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional 
bun, pentru a reduce riscul de spitalizare pentru IC ºi riscul de moarte prematurã.

IIa A

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã defibrilator; FE = fracþie de ejecþie; IC = insuficienþã cardiacã; BRS = bloc de ram stâng; NYHA = New York 
Heart Association;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Aceste beneficii sunt mai sigure la pacienþii cu morfologie 
de bloc de ram stâng, iar beneficiul la cei cu morfologie 

de bloc de ram drept este incert. Valoarea CRT la pacienþii 
cu fibrilaþie atrialã este de asemenea incertã.

Recomandãri de utilizare a CRT unde dovezile sunt incerte – pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã 
(clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FEVS persistent scãzutã, în ciuda terapiei farmacologice optime ºi asociind 

fibrilaþie atrialã sau având indicaþie de cardiostimulare convenþionalã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pacienþii cu fibrilaþie atrialã permanentã

CRT-P/CRT-D pot fi considerate la pacienþii cu clasã funcþionalã NYHA III sau ambulator clasã IV, cu o 
duratã QRS ≥120 msec ºi FEVS ≤35%, ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional bun, pentru 
a reduce riscul agravãrii IC dacã:

  Pacientul necesitã stimulare din cauza unei frecvenþe ventriculare intrinseci joase

  Pacientul este dependent de stimulator ca rezultat la ablaþiei nodului AV

  Frecvenþa ventricularã a pacientului este ≤60 bpm în repaus ºi ≤90 bpm la efort.

IIb C

IIb B

IIb C
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Recomandãri de utilizare a CRT unde dovezile sunt incerte – pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã 
(clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FEVS persistent scãzutã, în ciuda terapiei farmacologice optime ºi asociind 

fibrilaþie atrialã sau având indicaþie de cardiostimulare convenþionalã (continuare)

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pacienþii cu indicaþie convenþionalã de stimulare ºi nici o altã indicaþie pentru CRT

La pacienþii ce au speranþã de viaþã >1 an ºi un status funcþional bun:

  CRT ar trebui luat în considerare la cei în clasã funcþionalã NYHA III sau IV, cu FEVS ≤35%, 
indiferent de durata QRS, pentru a reduce riscul înrãutãþirii IC

  CRT poate fi luat în considerare la cei cu clasã funcþionalã NYHA II, cu FEVS ≤35% indiferent de 
durata QRS, pentru a reduce riscul înrãutãþirii IC

IIa C

IIb C

CRT-D = terapie de resincronizare cardiacã + defibrilator; CRT-P = terapie de resincronizare + pacemaker; FEVS = fracþie de ejecþie VS; IC = insuficienþã 
cardiacã; NYHA = New York Heart Association;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Existã de asemenea o indicaþie de revascularizare corona-
rianã ºi de chirurgie valvularã la patologii relevante, pre-
cum ºi de implantare a dispozitivelor de asistare ventri cu-

larã ºi transplant cardiac la pacienþi selecþionaþi cu insu-
ficienþã cardiacã în stadiu terminal, aºa cum este arãtat în 
tabelele urmãtoare.

Recomandãri pentru revascularizarea miocardicã la pacienþii cu IC cronicã ºi disfuncþie sistolicã de VS

Recomandãri Clasãa Nivelb

CABG este recomandat la pacienþii cu angina ºi stenozã semnificativã de trunchi comun, ce sunt 
candidaþi pentru chirurgie ºi au speranþã de viaþã >1 an, cu un status funcþional bun, pentru a reduce 
riscul de moarte prematurã.

I C

CABG este recomandat pentru pacienþii cu anginã ºi boalã coronarianã bi- sau trivascularã, incluzând 
o stenozã de arterã descendentã anterioarã, ce sunt candidaþi pentru chirurgie ºi au speranþã de viaþã 
>1 an cu un status funcþional bun, pentru a reduce riscul spitalizãrii de cauze cardiovasculare ºi riscul de 
moarte prematurã de cauze cardiovasculare.

I B

Alternativã la CABG:
PCI poate fi luatã în considerare ca o alternativã la CABG la pacienþii din categoriile de mai sus ºi care 
nu sunt candidaþi pentru chirurgie.

IIb C

CABG ºi PCI NU sunt recomandate la pacienþii fãrã anginã ºi fãrã miocard viabil. III C

CABG = chirurgie de bypass aorto-coronarian; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; PCI = intervenþie coronarianã percutanã.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.



608

Capitolul 1: Diagnosticul ºi tratamentul insuficienþei cardiace acute ºi cronice

Tabelul 5: Transplantul cardiac: indicaþii ºi contraindicaþii

Pacienþi de luat 
în considerare

Insuficienþã cardiacã stadiu terminal, cu simptomatologie severã ºi prognostic defavorabil ºi fãrã nici o altã 
alternativã de tratament rãmasã.

Motivaþi, bine informaþi ºi stabili emoþional.

Capabili sã fie complianþi la tratamentul intensiv necesar post-operator.

Contraindicaþii Infecþie activã.

Boalã arterialã perifericã severã sau boalã cerebrovascularã.

Consum actual de alcool sau droguri.

Cancer tratat în ultimii 5 ani.

Ulcer peptic nevindecat.

Trombo-embolism recent.

Insuficienþã renalã semnificativã (ex: clearence al creatininei <50 ml/min).

Boalã hepaticã semnificativã.

Boalã sistemicã cu afectare multiorganicã.

Alte comorbiditãþi severe cu prognostic defavorabil.

Instabilitate emoþionalã sau boalã psihiatricã netratatã.

Rezistenþã vascularã pulmonarã crescutã ºi fixã (>4-5 Unitãþi Wood ºi gradient mediu transpulmonar >15 
mmHg).

IC = Insuficienþã cardiacã.

Recomandãri pentru implantarea chirurgicalã de dispozitiv de asistare ventricularã (LVAD/BVAD)
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã

Recomandãri Clasãa Nivelb

LVAD sau BVAD este recomandat la pacienþi selecþionaþic cu IC în stadiu terminal, în ciuda tratamentului 
optim farmacologic ºi intervenþional, ce sunt altminteri candidaþi pentru transplantul cardiac, pentru a 
îmbunãtãþi simptomele ºi pentru a reduce riscul de spitalizare în IC datoritã agravãrii IC ºi pentru a reduce 
riscul de moarte prematurã în aºteptarea transplantului.

I B

LVAD ar trebui luat în considerare la pacienþi atent selecþionaþic ce au IC în stadiu terminal, în ciuda trata-
mentului optim farmacologic ºi intervenþional ºi care nu sunt candidaþi pentru transplantul cardiac, dar au 
speranþã de viaþã >1 an ºi status funcþional bun, pentru a îmbunãtãþi simptomele, pentru a reduce riscul 
spitalizãrii de IC ºi pe cel de moarte prematurã.

IIa B

BVAD = dispozitiv de asistare bi-ventricularã; IC = insuficienþã cardiacã; LVAD = dispozitiv de asistare al ventriculului stâng.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã; c Vezi Ghidurile complete ºi Tabelul 6.

Tabelul 6: Pacienþi potenþiali candidaþi pentru implantarea unui dispozitiv de asistare ventricularã (LVAD)

Pacienþi cu simptome severe cu duratã >2 luni, în ciuda tratamentului medical ºi intervenþional optimal ºi având una sau mai 
multe din urmãtoarele:

  FEVS <25% ºi, dacã e mãsurat, VO
2
 maxim <12 mL/kg/min

  ≥3 spitalizãri datorate IC în ultimele 12 luni, fãrã o cauzã precipitantã evidentã

  Dependenþã de terapia inotropã i.v.

  Disfuncþie ireversibilã de organ progresivã (înrãutãþirea funcþiei renale ºi/sau hepatice) datoratã hipoperfuziei ºi nu datoratã 
presiunii ventriculare de umplere inadecvate (PCWP ≥20 mmHg ºi PAS ≤80-90 mmHg sau CI ≤2 L/min/m2)

  Deteriorarea funcþiei ventriculare drepte

CI = index cardiac; IC = insuficienþã cardiacã; i.v. = intravenos; FEVS = fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; PCWP =  presiunea capilarã pulmonarã blo-
catã; PAS = tensiunea arterialã sistolicã.
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5. Tratamentul IC-FEP (insuficienþã 
cardiacã diastolicã)
Niciun tratament nu a arãtat îmbunãtãþirea prognosticu-
lui la pacienþii cu IC-FEP. Terapia diureticã este utilizatã, 
ca în IC-FES, pentru a ameliora dispneea ºi edemele. Tra-
ta  mentul co-morbiditãþilor la pacienþii cu IC-FEP diferã 
oarecum de cel al IC sistolice (vezi tratamentul comorbi-
ditã þilor).

6. Tratamentul aritmiilor, bradicardiei ºi 
blocului atrio-ventricular
Aceastã secþiune se axeazã pe aspectele tratamentului 
arit  miilor specifice insuficienþei cardiace.

Fibrilaþia atrialã

Aceasta este cea mai comunã aritmie în insuficienþa car-
diacã ºi trebuie luate în considerare 3 aspecte, mai ales în 
cazul unui pacient cu un prim episod de FiA sau cu diag-
nostic de FiA paroxisticã:

1) identificarea unei cauze corectabile (ex. hiperiroidism); 
2) identificarea factorilor precipitanþi posibili (ex. infecþie 
pul  monarã) întrucât aceasta va ajuta la alegerea unei 
strategii de control al ritmului sau al frecvenþei; 3) profila-
xia tromb embolismului.

Controlul frecvenþei

O abordare a controlului frecvenþei este prezentatã în al-
goritmul din tabelul de mai jos.
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Recomandãri pentru controlul frecvenþei ventriculare la pacienþii cu IC simptomaticã (clasã funcþionalã NYHA 
II-IV), disfuncþie sistolicã de VS, FiA persistentã sau permanentã fãrã o dovadã de decompensare acutã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pasul 1: beta-blocant

Beta-blocantul este recomandat ca primã linie de tratament pentru a controla frecvenþa ventricularã 
datoritã beneficiilor asociate ale acestui tratament (reducerea riscului de spitalizare pentru agravarea IC ºi 
reducerea riscului de moarte prematurã).

I A

Alternativã la pasul I de tratament

(i) Digoxin este recomandat la pacienþii ce nu tolereazã beta-blocant I B

(ii) Amiodarona poate fi consideratã la pacienþii ce nu tolereazã beta-blocant sau digoxin. IIb C

(iii) Ablaþia nodului AV ºi cardiostimularea (posibil CRT) poate fi luatã în considerare la pacienþii ce nu 
tolereazã beta-blocant, digoxin sau amiodaronã. IIb C

Pasul 2: Digoxin

Digoxin este recomandat ca a doua alegere, în adiþie la un beta-blocant; pentru a controla frecvenþa 
cardiacã la pacienþii cu un rãspuns inadecvat la beta-blocant. I B

Alternativã la pasul 2 de tratament

(i) Amiodarona poate fi consideratã în asociere cu beta-blocant sau cu digoxin (dar nu ambele) pentru a 
controla frecvenþa ventricularã la pacienþi cu un rãspuns inadecvat ºi cu intoleranþã la combinaþia beta-
blocant ºi digoxin.

IIb C

(ii) Ablaþia nodului AV ºi cardiostimularea (posibil CRT) pot fi luate în considerare la pacienþii cu un 
rãspuns inadecvat la douã din cele trei: beta-blocant, amiodaronã, digoxin. IIb C

Nu mai mult de douã din cele trei: beta-blocant, digoxin, amiodaronã (sau orice alt medicament ce 
deprimã conducerea cardiacã) ar trebui considerate datoritã riscului de bradicardie severã, bloc AV de 
gradul III, ºi asistolã.

IIa C

FiA = Fibrilaþie atrialã; AV = atrioventricular; FEVS = fracþie de ejecþie VS; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; NYHA = New York Heart Asso-
ciation.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Controlul ritmului

Aceastã abordare nu îmbunãtãþeºte prognosticul în com-
pa raþie cu controlul frecvenþei ºi ar trebui probabil rezer-
va tã pentru pacienþii cu o cauzã reversibilã de FiA sau o 

cauzã precipitantã evidentã ºi în micã parte pentru pa-
cienþii ce nu pot tolera FiA chiar când frecvenþa ventri-
cu larã este controlatã. Recomandãrile pentru controlul 
rit mului sunt arãtate în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru controlul ritmului-strategie de management la pacienþii cu FiA, IC simptomaticã (clasã 
funcþionalã NYHA II-IV), ºi disfuncþie sistolicã de VS ºi nici o dovadã de decompensare acutã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Cardioversia electricã sau farmacologicã cu amiodaronã poate fi consideratã la pacienþii cu simptome 
persistente ºi/sau semne de IC, în ciuda tratamentului farmacologic optim ºi a controlului adecvat al 
frecvenþei ventriculare, pentru a îmbunãtãþi statusul clinic/simptomatic.

IIb C

Amiodarona poate fi consideratã înainte de (ºi dupã) cardioversia electricã reuºitã pentru a menþine 
ritmul sinusal. IIb C

Dronedarona nu este recomandatã deoarece creºte riscul spitalizãrii din cauze cardiovasculare ºi riscul de 
moarte prematurã. III A

Antiaritmicele din clasa I nu sunt recomandate din cauza unui risc crescut de moarte prematurã. III A

FiA = fibrilaþie atrialã; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York Heart Association.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Profilaxia trombembolismului

Recomandãri pentru evaluarea riscului de accident vas-
cular cerebral ºi de sângerare pe de o parte ºi pentru pro-

filaxia trombembolismului pe de altã parte, sunt oferite în 
tabelele de mai jos.

Tabelul 7: Evaluarea riscului de accident vascular cerebral la pacienþii cu fibrilaþie atrialã

CHA2DS2-VASc

IC Congestivã sau FEVS ≤40% 1

Hipertensiune arterialã 1

Vârsta ≥75 ani 2

Diabet zaharat 1

Accident vascular cerebral, accident ischemic tranzitor sau trombo-embolism 2

Boalã vascularã (infarct miocardic în antecedente, boalã arterialã perifericã sau plãci aortice) 1

Vârsta 65-74 ani 1

Sexul feminin 1

Scorul maxim 9

Scor CHA2
DS

2
-VASc = 0: nicio terapie antitromboticã recomandatã.

Scor CHA
2
DS

2
-VASc = 1: terapia antitromboticã este recomandatã cu anticoagulare oralã sau antiplachetarã, preferabil terapie 

anticoagulantã.

Scor CHA
2
DS

2
-VASc = 2; terapia anticoagulantã este recomandatã.

CHA
2
DS

2
-VASc = Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, Vârstã ≥75 ani (dublat), Diabet zaharat, Accident vascular cerebral (dublat), Boalã vascularã, 

Vârsta 65-74 ani, Sexul feminin; IC = Insuficienþã cardiacã; FEVS = Fracþia de ejecþie a ventriculului stâng.

Tabelul 8: Evaluarea riscului de sângerare la pacienþii cu fibrilaþie atrialã

HAS-BLED

Hipertensiune arterialã (tensiunea arterialã sistolicã >160 mmHg) 1

Funcþie renalã ºi hepaticã anormalã (1 punct fiecare) 1 sau 2

Accident vascular cerebral 1

Predispoziþie sau tendinþã la sângerare 1

Valoarea INR instabilã (dacã existã tratament cu warfarinã) 1

Vârstnici (ex. vârsta >65 ani) 1

Medicamente (ex. aspirinã concomitentã, AINS) sau alcool (1 punct fiecare) 1 sau 2

Scor maxim 9

Un scor HAS-BLED ≥3 sugereazã cã prescrierea medicamentelor anticoagulante orale trebuie fãcutã cu precauþie ºi o reevaluare 
regulatã este recomandatã.

HAS-BLED = Hipertensiune arterialã, Funcþie renalã/hepaticã anormalã (1 punct fiecare), Accident vascular cerebral, Istoric de sângerare sau predispoziþie, 
INR instabil, Vârstnici (>65), Medicamente/alcool concomitente (1 punct fiecare), AINS = medicamente antiinflamatoare nonsteroidiene.
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Recomandãri pentru prevenþia trombembolismului la pacienþii cu IC simptomaticã
(clasã funcþionalã NYHA II-IV) ºi FiA paroxisticã sau persistentã/permanentã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Scorurile CHA
2
DS

2
-VASc ºi HAS-BLED (Tabelele 7 ºi 8) sunt recomandate pentru a determina riscurile ºi 

beneficiile posibile (prevenþie tromb-embolism vs. risc de sângerare) ale anticoagulãrii orale. I B

Terapia anticoagulantã oralã este recomandatã pentru toþi pacienþii cu FiA paroxisticã sau persistentã/
permanentã ºi un scor CHA

2
DS

2
-VASc ≥1, fãrã contraindicaþii indiferent dacã este folositã (inclusiv dupã 

cardioversia reuºitã) o strategie de management al ritmului sau al frecvenþei.
I A

La pacienþii cu FiA cu duratã ≥48 ore, sau când durata FiA este necunoscutã, terapia anticoagulantã 
oralã este recomandatã în doze terapeutice pentru ≥3 sãptãmâni înainte de cardioversia electricã sau 
farmacologicã.

I C

Heparina intravenoasã sau HGMM sunt recomandate la pacienþii ce nu au fost trataþi cu medicaþie 
anticoagulantã ºi necesitã urgent cardioversie electricã sau farmacologicã. I C

Alternativã la heparinã i.v. sau HGMM
O strategie ghidatã dupã TEE poate fi consideratã pentru pacienþii ce nu au fost trataþi cu terapie 
anticoagulantã ºi necesitã urgent cardioversie electricã sau farmacologicã

IIb C

Combinaþia între un anticoagulant oral ºi un agent antiplachetar nu este recomandatã la pacienþii cu boalã 
coronarianã cronicã sau altã boalã arterialã (>12 luni dupã un eveniment acut), datoritã unui risc crescut de 
sângerare masivã. Anticoagularea oralã unicã este preferatã dupã 12 luni.

III A

FiA = fibrilaþie atrialã; CHA
2
DS

2
-VASc = Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, Vârstã ≥75 ani (dublat), Diabet zaharat, Accident vascular cerebral (dublat), 

Boalã vascularã, Vârsta 65-74 ani, Sexul feminin; IC = Insuficienþã cardiacã; FEVS = Fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; HAS-BLED = Hipertensiune 
arterialã, Funcþie renalã/hepaticã anormalã (1 punct fiecare), Accident vascular cerebral, Istoric de sângerare sau predispoziþie, INR instabil, Vârstnici 
(>65), Medicamente/alcool concomitente (1 punct fiecare); IC = Insuficienþã cardiacã; i.v. = intravenos; HGMM = Heparinã cu greutate molecularã micã; 
VS = ventricul stâng; NYHA = New York Heart Association; TEE = ecocardiografie transesofagianã.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Aritmiile ventriculare

Managementul tahicardiei ventriculare susþinute ºi al fibri-
laþiei ventriculare sunt sumarizate în tabelul de mai jos 
(vezi de asemena ICD).

Bradicardia ºi blocurile atrioventriculare

Înaintea cardiostimulãrii convenþionale, a se lua în consi-
derare dacã existã o indicaþie pentru CRT la pacienþii cu 
IC-FES (vezi secþiunea CRT). Atât în IC-FES cât ºi în IC-FEP, 
DDD este de preferat faþã de stimularea VVI pentru a 
men þine rãspunsul cronotrop ºi coordonarea atrio-ven-
tri cularã.



614

Capitolul 1: Diagnosticul ºi tratamentul insuficienþei cardiace acute ºi cronice

Recomandãri pentru managementul aritmiilor ventriculare în insuficienþa cardiacã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Este recomandat ca factorii potenþial agravanþi/precipitanþi (ex. diselectrolitemii, utilizarea de medicamente 
proaritmice, ischemia miocardicã) sã fie cãutaþi ºi corectaþi la pacienþii cu aritmii ventriculare. I C

Este recomandat ca tratamentul cu IECA (sau ARB), beta-blocant ºi MRA sã fie optimizat la pacienþii cu 
aritmii ventriculare. I A

Este recomandat ca revascularizarea coronarianã sã fie luatã în considerare la pacienþii cu aritmii ventricu-
lare ºi boalã coronarianã. I C

Este recomandat ca un ICD sã fie implantat la un pacient cu aritmie ventricularã susþinutã sau 
simptomaticã (tahicardie ventricularã sau fibrilaþie ventricularã), status funcþional satisfãcãtor ºi la care un 
scop al tratamentului este de a îmbunãtãþi supravieþuirea.

I A

Amiodarona este recomandatã la pacienþii cu ICD ce continuã sa aibã aritmii ventriculare simptomatice 
sau ºocuri recurente, în ciuda tratamentului optimal ºi a reprogamãrii dispozitivului. I C

Ablaþia transcateter este recomandatã la pacienþii cu ICD ce continuã sã aibã aritmii ventriculare ce 
cauzeazã ºocuri recurente ce nu pot fi prevenite prin tratament optimal, reprogramarea dispozitivului ºi 
amiodaronã.

I C

Amiodarona poate fi luatã în considerare ca tratament pentru prevenirea recurenþei aritmiilor ventriculare 
simptomatice, susþinute la pacienþii optimal trataþi ºi la care ICD nu este considerat adecvat. IIb C

Utilizarea de rutinã a amiodaronei nu este recomandatã la pacienþii cu aritmii ventriculare nesusþinute, din 
cauza lipsei beneficiilor ºi a potenþialei toxicitãþi. III A

Alte medicamente antiaritmice (în special agenþii din clasa IC ºi dronedarona) nu ar trebui sã fie utilizate la 
pacienþi cu IC-FES datoritã motivelor de siguranþã (înrãutãþirea IC, risc proaritmic ºi deces). III A

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocanþi ai receptorilor angiotensinei; IC = insuficienþã cardiacã; ICD = cardiodefibrilator 
implantabil; MRA = antagoniºti ai receptorilor mineralcorticoizi;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

7. Tratamentul comorbiditãþilor
Comorbiditãþile sunt importante la pacienþii cu IC din 
4 mo  tive principale. În primul rând, comorbiditãþile pot 
afec  ta utilizarea terapiei pentru IC (ex. utilizarea unor inhi-
bi  tori ai sistemului reninã-angiotensinã nu este posibilã la 
unii pacienþi cu disfuncþie renalã). În al doilea rând, medi-
ca  mentele utilizate pentru a trata comorbiditãþile pot de-
ter mina înrãutãþirea IC (ex. AINS utilizaþi pentru artri tã). În 
al treilea rând, medicamentele utilizate pentru a trata IC ºi 
cele utilizate pentru a trata comorbiditãþile pot interacþio-
na între ele (ex. beta-blocantele ºi beta-agoniºtii pentru 
BPOC ºi astm) ducînd la scãderea aderenþei la tratament a 
pa cienþilor. În cele din urmã, cele mai multe comorbiditãþi 
sunt asociate cu o înrãutãþire clinicã ºi sunt predictori de 
prog nostic rezervat în IC (ex. diabetul zaharat). Acestea 
au determinat ca multe din comorbiditãþi sã devinã chiar 
ele þinte de tratament (ex. anemia, deficitul de fier).

Managementul comorbiditãþilor este o componentã che-
ie a îngrijirii holistice a pacienþilor cu IC.

Aceastã secþiune se axeazã pe cele mai uzuale comorbi-
ditãþi ºi pe cele cu recomandãri specifice de tratament. 

Alte comorbiditãþi importante cum ar fi caºexia, boala pul-
mo narã obstructivã cronicã, depresia ºi obezitatea sunt 
discutate în Textul complet al Ghidurilor ESC 2012 despre 
Managementul Insuficienþei Cardiace.

Angina

Beta-blocantele reprezintã o terapie eficientã pentru an-
ginã ºi esenþialã pentru IC-FES. Alte medicamente anti an-
gi  noa se au fost studiate pe un numãr mare de paci enþi cu 
IC-FES ºi s-au dovedit eficiente ºi sigure (ex. Amlodi pina, 
iva  bra dina ºi nitraþii). Siguranþa altor agenþi anti angi noºi 
cum ar fi nica orandilul ºi ranolazina este incer tã, în timp 
ce alte me di camente, în special diltiazem ºi vera pamil, 
sunt con siderate a fi nesigure la pacienþii cu IC-FES (deºi 
ar pu tea fi utilizaþi în IC-FEP). Revascularizarea percu tanã 
ºi chi  rur gi calã sunt abordãri alternative pentru tratamen-
tul an gi nei (vezi secþiunea 4b). Bypassul aorto-coronarian 
poate re du ce mor biditatea ºi mortalitatea la pacienþii cu 
IC-FES.
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Recomandãri pentru tratamentul farmacologic al anginei pectorale stabile la pacienþii cu IC simptomaticã (clasã 
funcþionalã NYHA II-IV) ºi disfuncþie sistolicã de VS

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pasul I: beta-blocant

Un beta-blocant este recomandat ca primã linie de tratament pentru ameliorarea anginei datoritã benefi-
ciilor asociate ale acestui tratament (reduc riscul spitalizãrii în IC ºi riscul de moarte prematurã). I A

Alternativã la beta-blocant:

(i) Ivabradina ar trebui luatã în considerare la pacienþii în ritm sinusal ce nu pot tolera un beta-blocant, 
pentru ameliorarea anginei (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC). IIa A

(ii) Un nitrat oral sau subcutanat ar trebui considerat la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru 
a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC). IIa A

(iii) Amlodipina ar trebui consideratã la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru a ameliora 
angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC). IIa A

(iv) Nicorandil ar putea fi considerat la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru a ameliora 
angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã incertã în IC). IIb C

(v) Ranolazina ar putea fi consideratã la pacienþii ce nu pot tolera un beta-blocant, pentru a ameliora 
angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã incertã în IC). IIb C

Pasul 2: Adãugarea unui al doilea medicament anti-anginos

Urmãtoarele pot fi adãugate la beta-blocant (sau alternativã) – luând în considerare combinaþiile nerecomanda-
te de mai jos.

Adãugarea ivabradinei este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu beta-blocant 
(sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC). I A

Adãugarea unui nitrat oral sau subcutanat este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentu-
lui cu beta-blocant (sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur 
în IC).

I A

Adãugarea amlodipinei este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu beta-blocant 
(sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient ºi sigur în IC). I A

Adãugarea de nicorandil este avutã în vedere când angina persistã în ciuda tratamentului cu beta-
blocant (sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã 
incertã în IC).

IIb C

Adãugarea ranolazinei este consideratã când angina persistã în ciuda tratamentului cu un beta-blocant 
(sau o alternativã), pentru a ameliora angina (tratament antianginos eficient, dar cu siguranþã incertã în 
IC).

IIb C

Pasul 3: Revascularizarea coronarianã

Revascularizarea coronarianã este recomandatã când angina persistã în ciuda tratamentului cu douã 
medicamente antianginoase. I A

Alternative la revascularizarea coronarianã:
Un al treilea medicament antianginos din cele listate mai sus poate fi luat în considerare când angina 
persistã în ciuda tratamentului cu douã medicamente antianginoase (excluzând combinaþiile nereco-
mandate de mai jos).

IIb C

Urmãtoarele NU sunt recomandate:

(i) Combinaþia oricãrora dintre urmãtoarele: ivabradinã, ranolazinã ºi nioorandil datoritã siguranþei incer-
te.

(ii) Combinaþia nicorandil cu nitrat (datoritã lipsei eficienþei)

III C

III C

Diltiazem sau verapamil nu sunt recomandate datoritã acþiunii lor inotrop negative ºi a riscului de 
înrãutãþire a IC. III B

FEVS = fracþie de ejecþie VS; IC = insuficienþã cardiacã; NYHA = New York Heart Association.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Hipertensiunea arterialã

Hipertensiunea arterialã este asociatã cu un risc crescut 
de a dezvolta IC; terapia antihipertensivã reduce semnifi-
cativ incidenþa IC (cu excepþia blocantelor de receptori al-
fa-adrenergici, ce sunt mai puþin eficiente faþã de alte an-
tihipertensive în prevenirea IC). Blocantele de calciu ino-
trop negative (ex. diltiazem ºi verapamil) nu ar trebui sã fie 
utilizate pentru a trata hipertensiunea arterialã la pacienþii 
cu IC-FES (dar se considerã cã ar fi siguri în IC-FEP); moxo-
nidina ar trebui de asemenea evitatã la pacienþii cu IC-

FES deoarece a crescut mortalitatea pacienþilor într-un 
stu diu clinic randomizat. Dacã tensiunea arterialã nu este 
controlatã cu IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diure-
tic, hidralazinã ºi amlodipinã (sau felodipinã), existã agenþi 
antihipertensivi suplimentari ce pot fi folosiþi în combinaþie 
cu precedentele clase de medicaþie ºi care au demonstrat 
cã sunt siguri la pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã. 
La pacienþii cu insuficienþã cardiacã acutã (vezi secþiunea 
8), nitraþii administraþi intravenos (sau nitroprusiatul de so-
diu) sunt recomandaþi pentru a scãdea tensiunea arte-
rialã.

Recomandãri pentru tratamentul hipertensiunii arteriale la pacienþii cu IC simptomaticã (clasã funcþionalã 
NYHA II-IV) ºi disfuncþie sistolicã de VS

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pasul 1

Unul sau mai multe dintre IECA (sau ARB), beta-blocant ºi MRA sunt recomandate ca terapie de primã, 
a doua ºi respectiv a treia linie, datoritã beneficiilor asociate (reduc riscul de spitalizare în IC ºi riscul de 
moarte prematurã).

I A

Pasul 2

Un diuretic tiazidic (sau dacã pacientul este tratat cu un diuretic tiazidic schimbarea pe un diuretic de 
ansã) este recomandat când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o combinaþie de cât mai 
multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant ºi MRA.

I C

Pasul 3

Amlodipina este recomandatã când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o combinaþie de 
cât mai multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic. I A

Hidralazina este recomandatã când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o combinaþie de 
cât mai multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic. I A

Felodipina ar trebui luatã în considerare când hipertensiunea persistã în ciuda tratamentului cu o 
combinaþie de cât mai multe posibile din IECA (sau ARB), beta-blocant, MRA ºi diuretic. IIa B

Moxonidina NU este recomandatã din cauza motivelor de siguranþã (mortalitate crescutã). III B

Antagoniºtii receptorilor alfa adrenergici NU sunt recomandaþi din cauza motivelor de siguranþã (activa-
rea neuroumoralã, retenþia de fluide, înrãutãþirea IC). III A

IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; ARB = blocanþi ai receptorilor angiotensinei; IC = insuficienþã cardiacã; VS = ventricul stâng; FEVS 
= fracþia de ejecþie a ventricului stâng; MRA = antagoniºti ai receptorilor mineralcorticoizi; NYHA = New York Heart Association;
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Diabetul zaharat

Tulburãrile metabolismului glicemic ºi diabetul zaharat 
sunt foarte frecvente în insuficienþa cardiacã, iar diabe-
tul za  harat este asociat cu un status funcþional deficitar 
ºi un prog nostic mai rezervat. Diabetul zaharat poate fi 
pre   venit prin tratamentul cu ARB ºi posibil IECA. Beta-blo-
can   tele nu sunt contraindicate în diabet ºi sunt eficiente 
în îmbu nãtãþirea prognosticului la pacienþii diabetici ca ºi 
la non-diabetici, deºi unele beta-blocante pot avea va ria te 
efec  te asupra indicilor glicemici. Tiazolidindionele (glita-
zo n ele) de terminã retenþie de sodiu ºi apã ºi cresc riscul 
agra  vãrii IC ºi nevoia de spitalizare ºi ca atare ar trebui 
evi tate. Metforminul nu este recomandat la pacienþii cu 
afec  tare renalã sau hepaticã severã datoritã riscului de 
aci do zã lacticã, dar este larg utilizat (ºi aparent sigur) la alþi 
pa ci enþi cu IC. Siguranþa altor medicamente antidiabetice 
noi este ne cunoscutã.

Anemia

Anemia (definitã ca o concentraþie a hemoglobinei <13 
g/dl la bãrbaþi ºi <12 g/dl la femei) este frecventã în IC, în 
special la pacienþii spitalizaþi. Anemia este asociatã cu mai 
multe simptome, un status funcþional agravat, risc mai 
mare de spitalizare ºi supravieþuire redusã. La aceºti paci-
enþi ar trebui urmat un algoritm standard de diagnostic. 
Ca uzele corectabile trebuie tratate în mod uzual, deºi în 
multe cazuri nu se identificã o etiologie clarã. Valoarea 
agen þilor de stimulare a secreþiei de eritropoietinã ca trata-
ment al anemiei de etiologie neclarã nu este cunoscutã 
dar este actualmente testatã într-un studiu clinic randomi-
zat important cu obiective de morbi - mortalitate.
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Deficitul de fier

Deficitul de fier poate contribui la disfuncþia muscularã 
din IC ºi determinã anemie. Într-un singur studiu clinic 
ran do mizat, 459 pacienþi cu clasã funcþionalã NYHA 
II sau III de IC-FES, o concentraþie a hemoglobinei între 
9,5 ºi 13,5 g/dl ºi deficit de fier, au fost randomizaþi 2:1 
pentru car boxi maltoza fericã i.v. sau ser fiziologic. În acest 
studiu, deficitul de fier a fost considerat semnificativ când 
feritina sericã a fost <100 μg/l sau când concentraþia feri-
tinei a fost între 100 ºi 299 μg/l ºi saturaþia transferinei 
a fost <20%. Dupã 6 luni de tratament, terapia cu fier a 
îmbunãtãþit starea generalã a pacienþilor ºi clasa NYHA 
(ca ºi distanþa parcursã la testul de mers 6 minute sau cali-
tatea vieþii auto-raportatã) ºi poate fi avut în vedere ca tra-
tament pentru aceºti pacienþi. Efectele tratãrii deficitului 
de fier în IC-FEP ºi siguranþa pe termen lung a terapiei cu 
fier în IC sunt necunoscute.

Disfuncþia renalã

RFG este redusã la majoritatea pacienþilor cu IC, în speci-
al în stadii avansate, iar funcþia renalã este un important 
predictor independent pentru prognostic în IC. Blocan-
tele sistemului reninã-angiotensinã-aldosteron (IECA, in-
hibitorii de reninã, ARB ºi MRA) determinã în mod frec-
vent o scãdere a RFG, deºi scãderile sunt mici ºi nu ar 
trebui sã ducã la întreruperea tratamentului decât dacã 
devin semnificative. Pe de altã parte, o scãdere bruscã ºi 
severã a RFG ar trebui sã ridice suspiciunea de stenozã 
de arterã renalã. Depleþia de apã ºi de sodiu (datoritã di-
urezei excesive sau pierderii de fluide prin vãrsãturã sau 
diaree) ºi hipotensiunea sunt cauze bine cunoscute de 
disfuncþie renalã dar este mai puþin binecunoscut faptul 
cã supraîncãrcarea volemicã, insuficienþa cardiacã dreap-
tã ºi congestia venoasã renalã pot determina de aseme-
nea disfuncþie renalã. Alte cauze de disfuncþie renalã sunt 
obstrucþia datoratã prostatei ºi utilizarea de medicamente 
nefrotoxice cum ar fi AINS ºi anumite antibiotice (ex. tri-
metoprim ºi gentamicina), toate trebuind luate în consi-
derate (ºi corectate sau evitate) la pacienþii cu IC ºi agra-
vare a funcþiei renale. Diureticele tiazidice pot fi mai puþin 
eficiente la pacienþii cu RFG foarte scãzutã iar anumite 
medicamente cu excreþie renalã (ex. digoxina, insulina, ºi 
heparinele cu greutate molecularã micã) se pot acumula 
la pacienþii cu afectare renalã.

8. Insuficienþa cardiacã acutã
Insuficienþa cardiacã acutã (ICA) reprezintã termenul utili-
zat pentru a descrie debutul rapid sau schimbarea simpto-
me lor ºi semnelor de IC. Reprezintã o situaþie ameninþã-
toare de viaþã ce necesitã îngrijire medicalã imediatã ºi de 
obicei duce la internarea de urgenþã în spital. În cele mai 
multe cazuri, ICA apare ca un rezultat al deteriorãrii la pa-
cienþi cu diagnostic anterior de IC (fie IC-FES, fie IC-FEP), ºi 
toate aspectele managementului cronic descris în aceste 
ghiduri se aplicã în totalitate ºi acestor pacienþi. ICA poate 
fi de asemenea prima prezentare a IC (ICA “de novo”). 
ICA poate fi determinatã de o disfuncþie cardiacã la orice 

nivel. La pacienþii cu IC pre-existentã existã de obicei un 
factor declanºator sau precipitant (ex. o aritmie sau între-
ruperea terapiei diuretice la un pacient cu IC-FES ºi supra-
încãrcarea volemicã sau hipertensiunea arterialã severã la 
pacientul cu IC-FEP).

Instalarea “acutizãrii” poate varia, mulþi pacienþi relatând 
o perioadã de zile sau chiar sãptãmâni de deteriorare (de 
ex. agravarea dispneei sau a edemelor), în timp ce alþii pot 
dezvolta IC în ore sau minute (de ex. în asociere cu un in-
farct miocardic acut). Pacienþii se pot prezenta cu o varie-
tate de tablouri clinice de la edem pulmonar ameninþãtor 
de viaþã sau ºoc cardiogen, la un tablou caracterizat pre-
dominant de agravarea edemelor periferice.

Diagnosticul ºi tratamentul se desfãºoarã de obicei în 
paralel, mai ales la pacienþi cu o condiþie mai gravã, ma-
nagementul trebuind sã fie iniþiat prompt. Monitorizarea 
atentã a funcþiilor vitale este esenþialã în timpul evaluãrii 
iniþiale ºi tratamentul unora dintre pacienþi se face ideal 
într-o unitate de terapie coronarianã. Deºi scopurile ime-
diate ale tratamentului sunt îmbunãtãþirea simptomelor 
ºi stabilizarea hemodinamicã a pacientului, managemen-
tul pe termen lung, incluzând îngrijirea post-externare, 
este în mod deosebit important pentru prevenirea recu-
renþelor ºi pentru îmbunãtãþirea prognosticului în IC-FES. 
Îngri jirea pre- ºi post-externare ar trebui sã urmã reascã re-
co mandãrile subliniate deja în aceste ghiduri, acolo unde 
sunt aplicabile.

8a. Evaluarea iniþialã ºi monitorizarea pacienþilor

Evaluarea iniþialã a pacientului trebuie sã cuprindã 3 
direcþii de acþiune paralele, ajutate de investigaþiile pre-
zentate în Figura 4.

(i) Are pacientul IC sau existã o cauzã alternativã 
pen  tru simptomele ºi semnele sale? (ex. boalã pul-
monarã cronicã, anemie, insuficienþã renalã sau 
embolism pulmonar?)

(ii) Dacã pacientul are IC, existã un factor precipitant 
care sã necesite tratament imediat sau corecþie 
(ex. aritmii sau sindrom coronarian acut)?

(iii) Este starea pacientului ameninþãtoare de viaþã da-
to ritã hipoxemiei sau hipotensiunii care sã deter-
mine hipoperfuzia organelor vitale (cord, rinichi ºi 
creier)?

8b. Tratamentul insuficienþei cardiace acute

Deºi nebazate pe dovezi în acelaºi mãsurã ca tratamente-
le pentru IC cronicã, agenþii terapeutici cheie sunt oxige-
nul, diureticele ºi vasodilatatoarele (vezi figura 5). Opia-
ceele ºi inotropele sunt utilizate mai selectiv, iar suportul 
cir culator mecanic este necesar doar rareori. Ventilaþia 
non-invazivã este utilizatã frecvent în multe centre, iar 
ven tilaþia invazivã este necesarã doar la o micã parte din 
pacienþi. Tensiunea arterialã sistolicã, ritmul cardiac ºi frec-
venþa, saturaþia perifericã a oxigenului (SpO

2
) folosind un 

pulsoximetru ºi diureza trebuie monitorizate în mod regu-
lat ºi frecvent pânã la stabilizare. 
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CPAP = ventilaþie cu presiune pozitivã continuã; IOT = intubare oro-trahealã; i.v. = intravenos; NIPPV = ventilaþie cu presiune pozitivã non-invazivã; NIV 
= ven ti laþie non-invazivã; NTG = nitroglicerinã; PaO

2
 = presiunea parþialã a oxigenului; TAS = tensiunea arterial sistolicã; SpO

2
 = saturaþia perifericã a oxi-

ge nului.

1 La pacienþii ce iau deja diuretic, se recomandã de 2,5 ori doza oralã curentã. A se repeta dacã este necesar.
2 Saturaþia oxigenului în pulsoximetru <90% sau PaO

2
 <60mmHg (<8,0 kPa).

3 De obicei a se începe cu oxigen 40-60%, titrare pânã la SpO
2
 >90%; prudenþã necesarã la pacienþii cu risc de retenþie de CO

2
.

4 De exemplu, 4-8 mg morfinã plus 10 mg metoclopramid; a se observa deprimarea respiratorie. A se repeta dacã este necesar.
5 Tegumente reci, puls filiform, diurezã scãzutã, confuzie, ischemie miocardicã.
6 De exemplu, iniþiazã o perfuzie cu dobutaminã 2,5 μg/kg/min, dublând doza la fiecare 15 min. în concordanþã cu rãspunsul sau tolerabilitatea (titrarea 
dozei este de obicei limitatã de tahicardie excesivã, aritmii sau ischemie). O dozã >20 μg/kg/min este rareori necesarã. Chiar ºi dobutamina poate avea 
activitate vasodilatatoare uºoarã ca rezultat al stimulãrii receptorilor beta-2 adrenergici.
7 Pacientul trebuie þinut sub observaþie constantã (simptome, frecvenþã cardiacã/ritm, SpO

2
, TAS, diurezã) pânã la stabilizare ºi recuperare.

8 De exemplu,iniþiazã perfuzia cu 10 μg/min ºi dubleazã la fiecare 10 min în funcþie de rãspuns ºi tolerabilitate (de obicei titrarea dozei este limitatã de 
hipotensiune). O dozã >100 μg/min este rareori necesarã.
9 Un rãspuns adecvat include ameliorarea dispneei ºi diureza adecvatã (>100 ml/h debit urinar în primele 2 ore) împreunã cu creºterea saturaþiei oxige-
nului (dacã este hipoxemic) ºi, de obicei, scãderea frecvenþei cardiace ºi respiratorii (ce ar trebui sã aparã în primele 1-2 ore). Fluxul sangvin periferic poate 
creºte de asemenea, indicat de o reducere a vasocontricþiei, creºterea temperaturii ºi ameliorarea coloraþiei tegumentelor. Poate exista de asemenea o 
reducere a ralurilor pulmonare.
10 Odatã ce pacientul este comfortabil ºi cu diurezã stabilã, se poate lua în considerare oprirea terapiei i.v. (cu substituþia oralã a tratamentului diuretic).
11 Evaluare a simptomelor relevante pentru IC (dispnee, ortopnee, dispnee paroxisticã nocturnã), co-morbiditãþilor asociate (ex. durere toracicã datoritã 
ischemiei miocardice), ºi efectelor adverse legate de tratament (ex. hipotensiune simptomaticã). Evaluare a semnelor de congestie pulmonarã/edem ºi 
perifericã, frecvenþei cardiace ºi ritmului, tensiunii arteriale, perfuziei periferice, frecvenþei respiratorii ºi efortului respirator. EKG (ritm/ischemie ºi infarct) ºi 
biochimia sanguinã/hematologia (anemie, diselectrolitemii, insuficienþã renalã) trebuie de asemenea examinate. Puls-oximetria (sau gazometria arterialã) 
trebuie verificate ºi se va efectua ecocardiografie (dacã nu a fost deja fãcutã).
12 Mai puþin de 100 ml/h în 1-2h este un rãspuns iniþial inadecvat la diuretic i.v. (se va confirma ca inadecvat prin cateterismul vezical).
13 La pacienþii cu tensiune arterialã persistent scãzutã/ºoc, a se considera diagnostice alternative (ex. embolism pulmonar), probleme mecanice acute ºi 
valvulopatii severe (mai ales stenoza aorticã). Cateterismul arterei pulmonare poate identifica pacienþii cu presiuni de umplere a ventricului stâng inadec-
vate (ºi caracterizeazã modelul hemodinamic al pacientului, ajutând la titrarea terapiei vasoactive).
14 Un balon de contrapulsaþie intra-aortic sau un alt tip de suport circulator mecanic trebuie luat în considerare la pacienþii fãrã contraindicaþii.
15 CPAP sau NIPPV trebuie luate în considerare la pacienþii fãrã contraindicaþii.
16 A se lua în considerare intubarea endotrahealã ºi ventilaþia invazivã dacã hipoxemia se agraveazã, efortul respirator scade, se agraveazã starea de 
confuzie, etc.
17 Dublarea dozei diureticului de ansã pânã la echivalentul a 500 mg furosemid (doze de 250 mg trebuie administrate în perfuzii pe durata a 4 ore).
18 În absenþa rãspunsului la dublarea dozei de diuretic în ciuda presiunii de umplere a ventriculului stâng adecvate (estimatã sau mãsuratã direct), iniþiazã 
perfuzia i.v. cu dopaminã 2,5 μg/kg/min. Doze mai mari nu sunt recomandate pentru creºterea diurezei.
19 Dacã paºii 17 ºi 18 nu au ca rezultat o diurezã adecvatã iar pacientul rãmâne în edem pulmonar ultrafiltrarea venovenoasã izolatã trebuie luatã în 
considerare.

8c. Alte recomandãri terapeutice

Alte recomandãri de tratament sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pacienþi cu congestie pulmonarã/edem fãrã ºoc

Un diuretic de ansã i.v. este recomandat pentru a ameliora dispneea ºi congestia. Simptomele, diureza, 
funcþia renalã, ºi electroliþii trebuie monitorizate regulat în timpul utilizãrii unui diuretic i.v. I B

Oxigenul cu debit crescut este recomandat la pacienþii cu o saturaþie a oxigenului capilar <90% sau PaO
2
 

<60 mmHg (8,0 kPa) pentru a corecta hipoxemia. I C

Profilaxia tromboembolismului (de ex. cu HGMM) este recomandatã la pacienþii ce nu au fost în prealabil 
anticoagulaþi ºi care nu au o contraindicaþie pentru anticoagulare, pentru a reduce riscul de trombozã 
venoasã profundã ºi de embolism pulmonar.

I A

Ventilaþia non-invazivã (ex. CPAP) ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu dispnee cu edem pulmonar 
ºi o frecvenþã respiratorie >20 resp/min pentru a ameliora dispneea ºi pentru a reduce hipercapnia ºi acido-
za. Ventilaþia non-invazivã poate scãdea presiunea arterialã ºi în general nu ar trebui utilizatã la pacienþii 
cu o tensiune arterialã sistolicã <85 mmHg (iar tensiunea arterialã trebuie monitorizatã regulat când acest 
tratament este utilizat).

IIa B

Un opiaceu i.v. (împreunã cu un antiemetic) ar trebui sã fie luat în considerare la pacienþii anxioºi, agitaþi 
sau cu detresã pentru a ameliora aceste simptome ºi dispneea. Starea de conºtienþã ºi efortul respirator 
trebuie monitorizate frecvent dupã administrare deoarece opiaceele pot deprima respiraþia.

IIa C

O perfuzie i.v. cu nitraþi ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu congestie pulmonarã/edem ºi o tensi-
une arterialã sistolicã > 110 mmHg, ce nu au stenozã mitralã sau aorticã severã, pentru a reduce presiunea 
ca pilarã pulmonarã blocatã ºi rezistenþa vascularã sistemicã. Nitraþii pot ameliora de asemenea dispneea ºi 
con gestia. Simptomele ºi tensiunea arterialã trebuie monitorizate frecvent în timpul administrãrii de nitraþi i.v.

IIa B
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Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã (continuare)

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pacienþi cu congestie pulmonarã/edem fãrã ºoc

Nitroprusiatul de sodiu în perfuzie i.v. poate fi avut în vedere la pacienþii cu congestie pulmonarã/edem 
ºi o tensiune arterialã sistolicã >110 mmHg, care nu au stenozã mitralã sau aorticã severã, pentru a re-
duce presiunea capilarã pulmonarã blocatã ºi rezistenþa vascularã sistemicã. Se recomandã prudenþã la 
pacienþii cu infarct miocardic acut. Nitroprusiatul poate de asemenea sã amelioreze dispneea ºi congestia. 
Simptomele ºi tensiunea arterialã trebuie monitorizate frecvent în timpul administrãrii de nitroprusiat i.v.

IIb B

Agenþii inotropi NU sunt recomandaþi cu excepþia cazului în care pacientul este hipotensiv (tensiunea 
arterialã sistolicã <85 mmHg), prezintã hipoperfuzie sau ºoc, din motive de siguranþã (aritmii atriale ºi 
ventriculare, ischemie miocardicã ºi deces).

III C

Pacienþi cu hipotensiune, hipoperfuzie sau ºoc

Cardioversia electricã este recomandatã dacã o aritmie atrialã sau ventricularã este consideratã a contri-
bui la decompensarea hemodinamicã a pacientului, cu scopul de a restabili ritmul sinusal ºi a îmbunãtãþi 
starea clinicã a pacientului.

I C

O perfuzie i.v. cu un agent inotrop (de ex. Dobutamina) ar trebui luatã în considerare la pacienþii hipo-
tensivi (tensiunea arterialã sistolicã <85 mmHg), ºi/sau cu hipoperfuzie pentru a creºte debitul cardiac, 
tensiunea arterialã ºi pentru a îmbunãtãþi perfuzia perifericã. Monitorizarea EKG trebuie sã fie continuã 
deoarece agenþii inotropi pot cauza aritmii ºi ischemie miocardicã.

IIa C

Suportul circulator mecanic pe termen scurt ar trebui luat în considerare (ca o “punte spre recuperare”) la 
pacienþii ce rãmân cu hipoperfuzie severã în ciuda terapiei inotrope ºi cu o cauzã potenþial reversibilã (de 
ex. miocarditã viralã) sau o cauzã potenþial corectabilã chirurgical (de ex. rupturã acutã de sept interven-
tricular).

IIa C

O perfuzie i.v. cu levosimendan (sau un inhibitor de fosfodiesterazã) poate fi luatã în considerare pentru a 
antagoniza efectele beta-blocãrii dacã aceasta este consideratã a contribui la hipoperfuzie. Monitorizarea 
EKG trebuie sã fie continuã deoarece agenþii inotropi pot cauza aritmii ºi ischemie miocardicã, ºi, deoare-
ce aceºti agenþi sunt ºi vasodilatatori, tensiunea arterialã trebuie monitorizatã cu atenþie.

IIb C

Un vasopresor (de ex. dopaminã sau norepinefrinã) poate fi luat în considerare la pacienþii cu ºoc cardi-
ogen, în ciuda tratamentului cu inotrop pozitiv, pentru a creºte tensiunea arterialã ºi perfuzia organelor 
vitale. EKG-ul trebuie monitorizat deoarece aceºti agenþi pot determina aritmii ºi/sau ischemie miocardicã. 
Mãsurarea presiunii intra-arteriale trebuie luatã în considerare.

IIb C

Suportul circulator mecanic pe termen scurt poate fi luat în considerare (ca o “punte spre recuperare”) la 
pacienþii ce se deterioreazã rapid înainte de elaborarea unui diagnostic complet ºi a evaluãrii clinice. IIb C

Pacienþi cu SCA

PCI imediatã primarã (sau CABG în cazuri selecþionate) este recomandatã dacã existã un SCA cu supra-
denivelare de segment ST sau cu un BRS nou instalat pentru a reduce extensia necrozei miocardice ºi 
riscul de deces prematur.

I A

Alternativã la PCI sau CABG:
Terapia tromboliticã intravenoasã este recomandatã, dacã PCI/CABG nu pot fi efectuate, dacã existã 
supradenivelare de segment ST sau BRS nou apãrut, pentru a reduce extensia necrozei miocardice ºi 
riscul de deces prematur.

I A

PCI precoce (sau CABG în cazuri selecþionate) este recomandatã dacã existã un SCA fãrã supradenivelare 
de segment ST pentru a reduce riscul recurenþei SCA. Se recomandã revascularizarea de urgenþã dacã 
pacientul este hemodinamic instabil.

I A

Eplerenona este recomandatã pentru a reduce riscul de deces ºi de spitalizare de cauzã cardiovascularã 
la pacienþii cu FE ≤40%. I B

Un IECA (sau BRA) este recomandat la pacienþii cu FE ≤40% dupã stabilizare, pentru a reduce riscul de 
deces, de recurenþã a infarctului miocardic ºi de spitalizare pentru IC. I A

Un beta-blocant este recomandat la pacienþii cu FE ≤40% dupã stabilizare, pentru a reduce riscul de 
deces ºi de recurenþã a infarctului miocardic I B

Un opioid i.v. (împreunã cu un antiemetic) ar trebui luat în considerare la pacienþii cu durere toracicã de 
cauzã ischemicã pentru a ameliora simptomatologia (ca ºi dispneea). Starea de conºtienþã ºi efortul venti-
lator trebuie monitorizate frecvent dupã administrare deoarece opioizii pot deprima respiraþia.

IIa C
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Recomandãri pentru tratamentul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã acutã (continuare)

Recomandãri Clasãa Nivelb

Pacienþii cu FiA ºi frecvenþã ventricularã rapidã

Dacã nu erau anticoagulaþi anterior ºi nu prezintã contraindicaþii, pacienþii ar trebui anticoagulaþi com-
plet (de ex. cu heparinã i.v.) imediat ce FiA este diagnosticatã, pentru a reduce riscul de embolie arterialã 
sistemicã ºi de accident vascular cerebral.

I A

Cardioversia electricã este recomandatã la pacienþii cu deteriorare hemodinamicã datoratã FiA ºi la care 
restabilirea de urgenþã a ritmului sinusal este necesarã pentru a îmbunãtãþi rapid starea clinicã a pacien-
tului.

I C

Cardioversia electricã sau farmacologicã cu amiodaronã trebuie luate în considerare la pacienþii la care 
o decizie de restabilire a ritmului sinusal nu este urgentã (strategie de “control al ritmului”). Aceastã stra-
tegie trebuie utilizatã doar la pacienþii cu un prim episod de FiA cu duratã <48 ore (sau la pacienþii fãrã 
evidenþiere de trombozã auricularã stângã la ETE)

I C

Administrarea intravenoasã a unui glicozid cardiac trebuie luatã în considerare pentru controlul rapid al 
frecvenþei ventriculare. I C

Dronedarona nu este recomandatã din raþiuni de siguranþã (risc crescut de spitalizãri de cauzã 
cardiovascularã ºi un risc crescut de moarte prematurã), în special la pacienþii cu FE ≤40%. III A

Agenþii antiaritmici din clasa I nu sunt recomandaþi din raþiuni de siguranþã (risc crescut de moarte 
prematurã), în special la pacienþii cu disfuncþie sistolicã de VS. III A

Pacienþii cu bradicardie severã sau bloc

Pacing-ul este recomandat la pacienþii cu deteriorare hemodinamicã datoratã bradicardiei severe sau 
unui bloc, pentru a ameliora starea clinicã a pacientului. I C

IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; SCA = sindrom coronarian acut; FiA = fibrilaþie atrialã; BRA = blocant al receptorilor angio-
tensinei; CABG = chirurgia de bypass aorto-coronarian; CPAP = presiune a cãilor aeriene pozitivã continuã; EKG = electrocardiogramã; FE = fracþie de 
ejecþie; IC = insuficienþã cardiacã; i.v. = intravenos; BRS = bloc de ram stâng; HGMM = heparinã cu greutate molecularã micã; VS = ventricul stâng; PaO

2
 

= presiunea parþialã a oxigenului; PCI = intervenþie coronarianã percutanã; ETE = ecocardiografie transesofagianã.
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.

Dupã stabilizare

La pacienþii cu FE scãzutã ce nu primesc deja un IECA 
(sau BRA), beta-blocant ºi antagonist de receptori mine-
ralcorticoizi (aldosteron), tratamentul trebuie iniþiat cât 
mai curând posibil, în mãsura în care tensiunea arterialã ºi 
funcþia renalã permit acest lucru. Dozele trebuie crescute 

treptat cât mai mult posibil înainte de externare iar ulterior 
trebuie elaborat un plan pentru a completa titrarea dozei.

9. Managementul holistic
Intervenþiile non-farmacologice non-dispozitive/chirurgi-
cale utilizate în managementul IC (atât IC-FES cât ºi IC-
FEP) sunt rezumate în tabelele de mai jos.

Recomandãri pentru prescrierea exerciþiilor ºi managementul multidisciplinar

Recomandãri Clasãa Nivelb

Se recomandã ca exerciþiul aerobic regulat sã fie încurajat la pacienþii cu insuficienþã cardiacã pentru a 
îmbunãtãþi capacitatea funcþionalã ºi simptomele. I A

Se recomandã ca pacienþii cu insuficienþã cardiacã sã fie înrolaþi într-un program de management multi-
disciplinar pentru a reduce riscul de spitalizare cu insuficienþã cardiacã. I A

a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã.
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Tabelul 9: Teme esenþiale ce trebuie acoperite în educaþia pacientului ºi abilitãþile ºi comportamentul
de auto-îngrijire ce trebuie învãþate în legãturã cu aceste teme

Temã educaþionalã Abilitãþile pacientului ºi comportamentul de auto-îngrijire

Definiþie ºi etiologie   Înþelegerea cauzelor insuficienþei cardiace ºi de ce apar simptomele

Prognostic   Înþelegerea factorilor importanþi de prognostic ºi realizarea deciziilor realiste

Monitorizarea simptomelor ºi auto-îngri-
jirea

  Monitorizarea ºi recunoaºterea semnelor ºi simptomelor

  Mãsurarea zilnicã a greutãþii ºi detectarea creºterii rapide a acesteia

  A ºti când ºi cum sã anunþe furnizorul serviciilor de sãnãtate

  În cazul cragravãrii dispneei sau edemelor ºi a creºterii bruºte în greutate 
>2 kg în 3 zile, pacienþii îºi pot creºte doza de diuretic ºi/sau pot anunþa 
echipa medicalã

  Utilizarea flexibilã a terapiei diuretice dacã este cazul ºi dacã este 
recomandatã dupã educaþia adecvatã ºi oferirea de instrucþii detaliate.

Tratamentul farmacologic   Înþelegerea indicaþiilor, dozelor ºi efectelor medicamentelor

  Recunoaºterea efectelor adverse frecvente ale fiecãrui medicament prescris

Aderenþa   Înþelegerea importanþei urmãririi recomandãrilor terapeutice ºi menþinerea 
motivaþiei pentru a urmãri planul de tratament

  Restricþia de sodiu poate ajuta la controlul semnelor ºi simptomelor 
congestiei la pacienþii cu insuficienþã cardiacã simptomaticã de clasa III ºi IV

Dieta   A se evita aportul excesiv de lichide: limitarea consumului de lichide la 1,5-2 
l/zi poate fi luatã în considerare la pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã 
pentru a ameliora simptomele ºi congestia. Restricþia lichidelor hipotone 
poate ameliora hiponatremia. Restricþia de rutinã a lichidelor la toþi pacienþii 
cu simptome uºoare pânã la moderate nu aduce probabil niciun beneficiu. 
Restricþia de lichide bazatã pe greutate (30 ml/kg de greutate corporalã, 35 
ml/kg dacã greutatea este >85 kg) poate reduce senzaþia de sete.

  Monitorizarea ºi prevenþia malnutrþiei

  Alimentaþia sãnãtoasã ºi menþinerea unei greutãþi corecte

Alcoolul   Consumul modest de alcool: abstinenþa este recomandatã la pacienþii 
cu cardiomiopatie indusã de etanol. În celelalte cazuri, se aplicã ghidurile 
normale ale consumului de alcool (2 unitãþi pe zi la bãrbaþi sau 1 unitate 
pe zi la femei). 1 unitate reprezintã 10 ml de alcool pur (de ex. un pahar de 
vin, o jumãtate de halbã de bere, o dozã de tãrie)

Fumatul ºi drogurile   Oprirea fumatului ºi/sau a consumului de droguri

Efortul fizic   Înþelegerea beneficiilor exerciþiului fizic

  Exerciþii fizice regulate

  Încurajarea ºi sentimentul de confort în legãturã cu activitatea fizicã

Cãlãtoriile ºi timpul liber   Pregãtirea cãlãtoriilor ºi activitãþilor din timpul liber în concordanþã cu 
capacitatea fizicã

  În timpul cãlãtoriilor, purtarea unui raport scris al istoricului medical ºi 
medicaþiei curente ºi medicaþie în plus în bagaj. Monitorizarea ºi adaptarea 
aportului de lichide mai ales în timpul zborurilor ºi în zone cu climat cald. 
Atenþie la reacþiile adverse ale expunerii la soare în asociere cu anumite 
medicamente (de ex. amiodaronã)
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Tabelul 9: Teme esenþiale ce trebuie acoperite în educaþia pacientului, ºi abilitãþile ºi comportamentul
de auto-îngrijire ce trebuie învãþate în legãturã cu aceste teme

Temã educaþionalã Abilitãþile pacientului ºi comportamentul de auto-îngrijire

Activitatea sexualã   Încurajare în legãturã cu activitatea sexualã ºi discutarea problemelor cu 
experþi medicali. Pacienþii stabili pot desfãºura activitate sexualã normalã ce 
nu provoacã simptome. Pentru tratamentul disfuncþiei erectile, vezi textul 
complet al Ghidurilor ESC 2012 despre IC

Imunizarea   Imunizarea antigripalã ºi anti-pneumococicã, în concordanþã cu ghidurile 
ºi practica localã

Tulburãri ale somnului ºi respiraþiei   Recunoaºterea comportamentului preventiv cum ar fi scãderea în greutate 
la obezi, oprirea fumatului ºi abstinenþa de la alcool

  Informarea despre opþiunile de tratament dacã este cazul

Aspecte psihosociale   Înþelegerea faptului cã simptomele de depresie ºi disfuncþia cognitivã sunt 
frecvente la pacienþii cu insuficienþã cardiacã precum ºi a importanþei 
suportului social

  Informarea despre opþiunile de tratament dacã este cazul

Îngrijirea paleativã/suportivã/terminalã

IC are o traiectorie a bolii imprevizibilã ºi este adesea dificil 
a identifica un moment anume pentru a opta pentru în-
grijirea paliativã. Elementele care ar trebui sã susþinã con-
siderarea îngrijirii paliative sunt listate în Ghidurile comple-
te. În acest punct din evoluþia bolii unui pacient, þinta ar 
trebui sã fie îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, controlul simpto-

melor, detecþia precoce ºi tratamentul episoadelor de de-
teriorare ºi urmãrirea unei abordãri holistice pentru îngri-
jirea pacientului, incluzând bunãstarea fizicã, psihologicã, 
socialã ºi spiritualã. Legãtura între specialistul de îngrijire 
pa liativã ºi echipa de IC ºi/sau medicul de familie, utilizând 
o abordare empaticã, este necesarã pentru a adresa ºi a 
coordona optim îngrijirea pacientului.

Tabelul 10: Pacienþi la care îngrijirea paliativã trebuie luatã în considerare

  Internãri frecvente în spital sau alte episoade serioase de decompensare în ciuda tratamentului optim

  Transplantul cardiac ºi suportul circulator mecanic eliminate din discuþie

  Calitate a vieþii slabã cu simptome de clasã NYHA IV

  Caºexie cardiacã/albuminã sericã scãzutã

  Dependenþã în majoritatea activitãþilor uzuale zilnice

  Apreciat clinic ca fiind aproape de sfârºitul vieþii.

NYHA = New York Heart Association.

Tabelul 11: Componente cheie ale serviciului de îngrijire paliativã

  Evaluarea frecventã a nevoilor fizice, psihologice ºi spirituale ale pacientului.

  Focalizarea pe remedierea completã a simptomelor de IC ºi ale comorbiditãþilor

  Planificarea avansatã a îngrijirii, þinând cont de preferinþele pentru locul decesului ºi resuscitare (ce poate include deactivarea 
ICD).

IC = Insuficienþã cardiacã; ICD = Cardiodefibrilator implantabil.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru de Insuficienþã Cardiacã: Preºedinte: Dr. Ruxandra Christodorescu, 
Secretar: Dr. Vlad Vintilã, efectuatã de Dr. Vlad Vintilã, Dr. Natalia Pãtraºcu ºi Dr. Cristina Diaconu.
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 1. Introducere
Comitetul pentru Ghiduri Practice (CPG) al Societãþii 
Euro  pene de Cardiologie recunoaºte cã noile dovezi 
din studiile clinice de cercetare pot avea impact asupra 
rec omandãrilor actuale. Ghidurile1 actuale despre insufi-
cienþa cardiacã (IC) au fost publicate în 2008, iar cele des-
pre cardiostimulare în 20072. În scopul de a menþine ac-
tualizate aceste recomandãri, ar fi oportun sã se modifice 
clasa de indicaþie ºi nivelul de evidenþã în conformitate cu 
cele mai recente dovezi oferite de studiile clinice. Aceastã 
actualizare din 2010 axatã pe utilizarea de dispozitive în IC 
este prima publicaþie de acest gen a CPG.

Recomandãrile Ghidurilor de practicã ar trebui sã repre-
zinte medicina bazatã pe dovezi. În mod tradiþional, aces-
te recomandãri se bazeazã pe rezultatele cohortelor de 
pacienþi caracterizate prin criteriile de includere ale pro-
tocoalelor studiilor clinice randomizate (SCR). Mai recent, 
pe baza faptului cã trãsãturile pacienþilor incluºi într-un 
studiu pot sã difere substanþial de criteriile de eligibilita-
te, membrii Grupului de Lucru preferã frecvent limitarea 
aplicabilitãþii acestor recomandãri la profilurile clinice ºi re-
zultatele cohortelor înrolate, reprezentând o interpretare 
mai corectã a dovezilor oferite de rezultatele unui studiu.

Spre deosebire de recomandãrile anterioare, aceastã 
actua lizare ia în considerare caracteristicile pacienþilor in-
cluºi în studii ºi conþine câteva exemple. În MADIT-CRT, 
deºi protocolul a permis includerea atât a pacienþilor aflaþi 
în clasa funcþionalã II NYHA, cât ºi a celor aflaþi in clasa I 
NYHA, numai 15% din pacienþii incluºi în acest studiu au 
fost în clasa I NYHA, dintre care mulþi fuseserã anterior 
simptomatici. În mod similar, deºi criteriile de includere au 
permis randomizarea pacienþilor cu QRS130 ms, efec-
tele favorabile asupra obiectivelor primare au fost limi tate 
la pacienþii cu QRS150 ms, o valoare prospectivã pres pe-
cificatã. Textul care însoþeºte aceste recomandãri expli cã 
ºi justificã decizia de abatere de la recomandãrile tradi-
þionale bazate strict pe criteriile protocoalelor de inclu-
dere. Grupul de Lucru sperã cã utilizatorii Ghidurilor vor 
aprecia cã aceastã ajustare oferã o aplicare mai realisticã a 
dovezilor din studii în practica clinicã de rutinã.

2. Terapia de resincronizare cardiacã 
cu funcþie de cardiostimulator/ 
cardiodefibrilator la pacienþii cu 
insuficienþã cardiacã clasa III/IV NYHA 

Dovezi asupra eficacitãþii terapiei de resin-
cronizare cardiacã la pacienþii aflaþi în clasa 
III/IV NYHA

Gestionarea pacienþilor cu insuficienþã cardiacã reprezintã 
o povarã economicã substanþialã ºi spitalizarea este res-
ponsabilã de >50% din aceste cheltuieli3. Costul iniþial al 
implantãrii dispozitivului trebuie cântãrit în raport cu mã-
surile de eficacitate pe termen scurt ºi lung în ceea ce pri-
veºte supravieþuirea, morbiditatea ºi calitatea vieþii4. Utili-
za rea eficientã a mãsurilor limitate de îngrijire a sãnãtãþii 
ne cesitã identificarea caracteristicilor subpopulaþiei de 
pa  cienþi cu cea mai mare probabilitate de a rãspunde la 
te  rapia de resincronizare cardiacã (TRC) ºi strategia de tra-

tament trebuie sã selecteze aceºti pacienþi pentru implan-
tarea dispozitivului.

Efectele clinice ale TRC pe termen lung au fost evaluate 
într-un numãr mare de studii randomizate multicentrice 
cu crossover sau tratament în paralel5-11, utilizând stimu-
latoare cardiace cu resincronizare (TRC-P) sau dispozitive 
de resincronizare cu funcþie de cardiodefibrilator implan-
tabil (TRC-D). Atitudinea în ceea ce priveºte alegerea dis-
pozitivului diferã substanþial între þãri4. Au fost publicate 
metaanalize12-15 sugerând cã cea mai eficientã opþiune 
la pacienþii cu IC ºi fracþie de ejecþie (FE) scãzutã ar fi un 
implant TRC-D. Criteriile obiºnuite de înrolare în studii au 
fost: clasa funcþionalã III sau IV NYHA în pofida tratamen-
tului farmacologic optim, FE 35%, ritm sinusal (RS), dila-
tare de ventricul stâng (VS) cu diferite definiþii ºi durata 
complexului QRS 120/130 ms.

Impactul terapiei de resincronizare cardiacã 
asupra simptomelor ºi toleranþei la efort

Toate studiile clinice randomizate (SCR) au confirmat o 
ameliorare semnificativã a simptomelor ºi creºterea ca-
pacitãþii de efort conferitã de cãtre TRC. În medie, clasa 
funcþionalã NYHA a scãzut cu 0,5-0,8 puncte, distanþa 
parcursã la testul de mers timp de 6 minute (6MWT) a 
crescut cu 20%, iar consumul maxim de oxigen a crescut 
cu 10-15%. Beneficiile funcþionale ºi ameliorarea calitãþii 
vieþii au fost susþinute11,16,17.

Impactul terapiei de resincronizare asupra 
morbiditãþii

În studiul COMPANION, TRC cu sau fãrã DCI, a scãzut 
obiectivul primar combinat de mortalitate de orice cauzã 
ºi respitalizare pentru insuficienþã cardiacã cu 35-40%, în 
principal datoritã scãderii cu 76% a ratei internãrilor10. În 
CARE-HF, TRC a scãzut proporþia spitalizãrilor neplanifica-
te pentru agravarea insuficienþei cardiace cu 52% ºi nu-
mãrul de internãri neplanificate pentru evenimente car-
dio vasculare majore cu 39%11.

Impactul terapiei de resincronizare asupra 
mortalitãþii

CARE-HF ºi COMPANION au fost studii destinate sã eva-
lueze efectele TRC asupra obiectivelor primare combinate 
de morbiditate ºi mortalitate10,11. În COMPANION, TRC-D 
s-a asociat cu o scãdere semnificativã a mortalitãþii de ori-
ce ca uzã (reducerea relativã a riscului: 36%; P=0,003), în 
timp ce reducerea cu 24% a riscului relativ de mortalita-
te asociatã cu TRC-P a fost aproape semnificativã statistic 
(P=0,059). Una din limitãrile studiului COMPANION a fost 
absenþa puterii de comparaþie între TRC-D ºi TRC-P, împie-
dicând demonstrarea superioritãþii unei strategii asupra 
celeilalte. În CARE-HF, în care s-a evaluat doar TRC-P, s-a 
observat o reducere relativã a riscului de deces de 36% 
(P<0,002) dupã o perioadã medie de urmãrire de 29 de 
luni. În extensia studiului CARE-HF s-a observat o redu-
cere relativã a riscului de 40% (P<0,0001), în principal 
datoritã reducerii marcate a deceselor datorate IC17.

Impactul terapiei de resincronizare asupra 
structurii ºi funcþiei cardiace

O constatare importantã a studiilor randomizate cu o 
perioadã de urmãrire de pânã la 6 luni a fost reducerea 
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absolutã a diametrului telediastolic al VS de pânã la 15% ºi 
creºterea fracþiei de ejecþie de pânã la 6% dupã TRC17,18. În 
studiul CARE-HF, reducerea medie a volumului telesisto lic 
a fost de 18% la 3 luni ºi 26% dupã 18 luni de TRC. Si milar, 
creºterea medie a FEVS a fost de 3,7% la 3 luni, ajun gând 
pânã la 6,9% la 18 luni11. Efectul a fost semnificativ mai 
mare la pacienþii cu boalã cardiacã nonischemicã decât 
la cei cu boalã cardiacã ischemicã. Aceste observaþii fur-
nizeazã dovezi consistente pentru un efect substanþial, 
pro gresiv ºi susþinut de revers remodelare conferit de TRC.

Pacienþi ambulatori aflaþi în clasa 
funcþionalã IV NYHA 

Studiul COMPANION a înrolat 217 pacienþi aflaþi în clasa 
funcþionalã IV NYHA19. Pacienþilor li s-a cerut sã nu aibã 
spitalizãri programate sau neprogramate în ultima lunã 
ºi au fost denumiþi pacienþi “ambulatori” aflaþi în clasa IV 
NYHA cu o speranþã de viaþã mai mare de 6 luni. Analiza 
post hoc a constatat cã timpul pânã la decesul de orice 
cauzã sau pânã la prima spitalizare de orice cauzã a fost 
semnificativ îmbunãtãþit atât de TRC-P, cât ºi de TRC-D 
prin comparaþie cu terapia medicalã optimã. Nu s-a ob-
servat nici un beneficiu asupra mortalitãþii de orice cauzã. 
Ratele mortalitãþii la 2 ani au fost de 55% pentru TRC-D 
ºi 45% pentru TRC-P, faþã de 62% în grupul de control. 
De asemenea, s-a observat o îmbunãtãþire funcþionalã 
sem  nificativã. Aceste date susþin utilizarea TRC pentru scã-
derea morbiditãþii (dar nu ºi a mortalitãþii) la pacienþii am-
bulatori aflaþi în clasa IV NYHA.

Morfologia complexului QRS: blocul de 
ramurã stângã faþã de blocul de ramurã 
dreaptã

În studiul CARE-HF18 evoluþia favorabilã a fost definitã 
drept absenþa deceselor sau a evenimentelor cardiovas-
culare majore. Blocul de ramurã stângã tipic (BRS) pe 
electro cardiograma de bazã a prezis o evoluþie favorabilã. 
Prin analiza multivariatã, prelungirea intervalului PR ºi blo-
cul de ramurã dreaptã (BRD) au fost singurii predictori ai 
evoluþiei nefavorabile. Cei 5% pacienþi cu BRD au avut în 
mod particular o ratã crescutã de evenimente.

Terapia de resincronizare cardiacã cu funcþie 
de defibrilator la pacienþii cu indicaþie 
convenþionalã de defibrilator cardiac im-
plantabil

Un studiu mare, MIRACLE ICD9, ºi o meta-analizã15 largã 
sus þin alegerea unui dispozitiv de tip CRT-D la pacienþii 
cu insuficienþã cardiacã clasa III-IV NYHA cu FE 35%, lãr-
gimea QRS 120 msec si indicaþie convenþionalã de DCI.

Puncte cheie
  Nou: dilatarea de VS nu mai este necesarã în reco-

mandare
  Nou: pacienþii aflaþi în clasa IV NYHA trebuie sã fie 

ambulatori
  Nou: speranþã de viaþã într-un status funcþional bun > 

1an pentru TRC-D
  Dovezile sunt mai solide pentru pacienþii cu BRS tipic
  Nivel de evidenþã similar pentru TRC-P ºi TRC-D

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasa III/IV NYHA

Recomandare Populaþia de pacienþi Clasa de
recomandarea

Nivelul de 
evidenþãb

Biblio-
grafiec

TRC-P/TRC-D se 
recomandã 
pentru reducerea 
morbiditãþii ºi a mortalitãþiic

 Clasa funcþionalã III/IV NYHA
 FEVS 35%, QRS 120 ms, RS

Terapie medicalã optimã

Pacienþii în clasa IV NYHA trebuie sã fie ambulatorid

I A 5-19

a=Clasa de recomandare.
b=Nivelul de evidenþã.
c=Speranþã de viatã cu un status funcþional bun >1 an pentru TRC-D. Pacienþii cu indicaþie de prevenþie secundarã pentru un DCI trebuie sã primeascã 
un TRC-D.
d=Fãrã internãri pentru insuficienþã cardiacã în ultima lunã ºi o speranþã de viatã rezonabilã de peste 6 luni.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de stimulator cardiac; TRC-D=CRT cu funcþie de defibrilator cardiac; DCI=defibrilator cardi-
ac implantabil; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal.

3. Terapia de resincronizare cardiacã 
cu funcþie de defibrilator la pacienþii cu 
insuficienþã cardiacã clasa funcþionalã I/
II NYHA 

Dovezi clinice la pacienþii cu simptome 
uºoare sau asimptomatici

Rolul terapiei de resincronizare cardiacã la pacienþii 
asimp  to matici sau cu simptome minime de insuficienþã 
cardiacã, disfuncþie sistolicã ºi QRS larg a fost stabilit în trei 
studii. Studiul MIRACLE ICD II9 a înrolat 186 de candidaþi 
pen tru DCI aflaþi în clasa funcþionalã II NYHA ºi în ritm 

sinusal, având FEVS 35%, durata QRS 130 msec ºi dia-
metrul telediastolic al VS 55 mm. Toþi pacienþii au primit 
un dispozitiv TRC-D, iar funcþia de resincronizare a fost 
activatã aleator la 85 de pacienþi. În ciuda dezvoltãrii unui 
proces semnificativ de revers remodelare, capacitatea 
lor de efort nu a crescut. Marile studii randomizate MA-
DIT-CRT20 ºi REVERSE21 au evaluat beneficiul incremen-
tal al TRC la pacienþii trataþi optim din punct de vedere 
medical. MADIT CRT a înrolat 1820 de pacienþi în clasa 
funcþionalã I NYHA (15%) de etiologie ischemicã sau în 
clasa funcþionalã II NYHA (85%) de orice etiologie, aflaþi 
în ritm sinusal, cu FEVS 30% ºi durata QRS 130msec. 
Folosind o schemã de randomizare 2:3, 731 de pacienþi 
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au primit un DCI ºi 1089 au primit un dispozitiv TRC-D. 
Obiectivul primar a fost indicele compozit de decese de 
orice cauzã ºi evenimente adverse nonfatale legate de 
insuficienþa cardiacã. Pe o perioadã medie de urmãrire 
de 2,4 ani, riscul relativ de a atinge obiectivul primar a 
fost redus cu 34% în grupul tratat cu TRC-D, un beneficiu 
atribuibil în principal unei scãderi cu 41% a evenimente-
lor adverse legate de insuficienþa cardiacã. Mortalitatea 
anualã de cca 3% a fost similarã în ambele grupuri de stu-
diu. MADIT-CRT a fost înterupt prematur de cãtre Comite-
tul de Monitorizare a Securitãþii Datelor când s-a depãºit 
limita prespecificatã la valoarea P <0,001.

REVERSE a înrolat 610 pacienþi trataþi cu un regim tera-
peutic optim, aflaþi în clasa funcþionalã I sau II NYHA ºi în 
RS, cu FEVS 40%, durata QRS 120 msec ºi diametrul 
telediastolic al VS 55 mm21. Toþi pacienþii aveau istoric de 
insuficienþã cardiacã simptomaticã. Aceºtia au primit un 
implant de tip TRC-D sau TRC-P, conform recomandãrilor 
investigatorilor, deºi, în cele din urmã, numai 15% din pa-
cienþi au primit un TRC-P. Pacienþii au fost selectaþi aleator 
pentru activarea sau neactivarea TRC. Obiectivul primar a 
fost procentul de pacienþi cu agravare clinicã, mãsuratã 
prin utilizarea unui index compozit, iar obiectivul secun-
dar modificarea volumului telesistolic indexat. Dupã 12 
luni nu s-a observat nici o diferenþã semnificativã în pri-
vinþa obiectivului primar. Totuºi, un grad semnificativ de 
re vers remodelare s-a observat printre pacienþii cu TRC 
acti vatã, manifestatã prin scãderea volumelor telesistolic ºi 
tele diastolic ºi creºterea fracþiei de ejecþie a VS.

Eºantionul European din cadrul REVERSE a inclus 262 
de pacienþi a cãror urmãrire a fost extinsã pânã la 24 de 
luni22. În aceastã populaþie semnificativ mai puþini pacienþi 
cu TRC activatã s-au agravat clinic. În mod similar, timpul 
scurs pânã la prima spitalizare pentru insuficienþã cardiacã 
sau pânã la decesul de orice cauzã a fost semnificativ pre-
lungit. Volumul telesistolic mediu al VS a fost semnificativ 
mai mic în grupul TRC.

În MADIT-CRT, datele evidenþiazã diferenþe substanþiale 
în funcþie de prezenþa sau absenþa BRS. Meritã, de ase-
menea, menþionat cã în analiza pe subgrupe prespecifi-
cate a datelor colectate în MADIT CRT20 ºi în REVERSE23 
pacienþii cu durata QRS 150 msec au avut cel mai mare 
beneficiu de pe urma TRC. În MADIT-CRT femeile cu BRS 
au demons trat în mod particular un rãspuns favorabil. 
Având în vedere resursele limitate, ar fi prudent sã se 
iden ti fice populaþia cu cea mai mare probabilitate de a 
rãs punde favorabil. La pacienþii cu simptome minime ºi 
du rata QRS=120-150 msec, clinicienii s-ar putea gândi sã 
eva lueze alte criterii aso ciate cu un prognostic favorabil 
pre cum dovada eco cardiograficã a asincronismului, dila-
ta rea de VS, BRS, etio logia nonischemicã a cardiomiopati-
ei sau simptome re cente de clasã III NYHA.

Remodelarea VS ºi rezultatele clinice

Studii ecocardiografice pereche au fost obþinute la aproa-
pe toþi pacienþii în MADIT CRT (n=1809/1820) ºi analizate 
într-un laborator central. 84% din pacienþi au fost în clasa 
funcþionalã II NYHA24. Pacienþii erau sub terapie medicalã 
optimã. Concordant cu studiile ecocardiografice din ca -
drul CARE-HF ºi REVERSE, s-au observat ameliorãri sub -
stan  þiale ale dimensiunilor ºi funcþiei VS, ale FEVS, func-
þiei VD, mãrimii AS ºi severitãþii regurgitãrii mitrale la pa-

cienþii trataþi cu TRC faþã de cei doar cu DCI. Deºi aceste 
observaþii au fost consistente în toate subgrupurile, îmbu-
nãtãþirea volumetricã a fost cea mai mare la pacienþii cu 
QRS 150 msec, BRS, etiologie nonischemicã ºi la femei. 
Aceste constatãri au fost puternic concordante cu ºi pre-
dictive ale obiectivului primar reprezentat de deces sau 
un eveniment legat de insuficienþa cardiacã ºi sugereazã 
prezenþa unui mecanism cardiac structural ºi funcþional 
prin care TRC îmbunãtãþeºte prognosticul.

Aceste rezultate sugereazã cã pe termen lung, TRC sca-
de riscul de evenimente cardiace adverse legate de insu-
ficienþa cardiacã ºi previne sau reduce progresia bolii 
prin revers remodelarea VS. Totuºi, sunt necesare în 
pers pectivã alte studii pentru a determina dacã revers re-
modelarea amelioreazã evoluþia clinicã pe termen lung ºi 
dacã supravieþuirea creºte prin TRC-D la pacienþii oligo-
simptomatici.

Clasa funcþionalã I NYHA

MADIT-CRT20 ºi REVERSE21 au înrolat o proporþie micã de 
pa cienþi asimptomatici, doar 15%, respectiv 18%. Nu este 
clar câþi pacienþi aveau istoric de spitalizare anterioarã 
pentru IC. La pacienþii în clasa I NYHA, MADIT-CRT nu a 
arã tat reducerea semnificativã a mortalitãþii de orice cauzã 
sau a ratei evenimentelor legate de IC prin TRC faþã de 
DCI. În REVERSE s-a observat o tendinþã cãtre o eficacitate 
cli nicã mai micã oferitã de TRC la pacienþii aflaþi în clasa I 
NYHA faþã de cei aflaþi în clasa II NYHA. Nu existã dovezi 
con vin gãtoare cã TRC este indicatã la pacienþii asimpto-
matici sau cu simptome minime ºi tranzitorii ºi recoman-
darea este limitatã la pacienþii aflaþi în clasa II NYHA.

Selectarea dispozitivului

Existã dovezi în favoarea implantãrii preferenþiale a unui 
dispozitiv TRC-D la aceºti pacienþi mai puþin bolnavi. În 
primul rând, studiile randomizate au implantat predomi-
nant sau exclusiv TRC-D în loc de TRC-P25 (Tabelele 1 ºi 
2). În consecinþã, nu existã dovezi solide în prezent care 
sã susþinã utilizarea TRC-P la aceºti pacienþi. În al doilea 
rând, vârsta semnificativ mai tânãrã, comorbiditãþile mai 
pu þine ºi speranþa de viaþã mai lungã a pacienþilor care 
se prezintã în clasa I sau II NYHA comparativ cu clasa III 
sau IV susþin folosirea TRC-D; dar existã ºi alte argumen-
te care pledeazã pentru a nu exclude TRC-P. În primul 
rând, întrucât un avantaj asupra supravieþuirii nu a fost 
de monstrat19,20, be neficiul clinic conferit de terapia cu 
dispozitive la pa cienþii în clasa I/II NYHA este probabil 
atribuibil resin cro  nizãrii cardiace prin intermediul revers 
remodelãrii VS. Acest beneficiu a fost egal pentru TRC-P 
ºi TRC-D10,11 la pa cienþii în clasã III/IV NYHA. În al doilea 
rând, datoritã pro cesului de remodelare, mulþi pacienþi 
aflaþi în clasa I/II NYHA pot avea o creºtere a fracþiei de 
ejecþie peste 35% (valoarea prag pentru indicaþia de DCI 
în IC) dupã 6-12 luni de TRC. În al treilea rând, TRC-D pare 
a se asocia cu un risc mai mare de complicaþii legate de 
dispozitiv comparativ cu TRC-P26. Avantajul risc relativ-be-
neficiu al TRC-D faþã de TRC-P rãmâne neclar, mai ales la 
aceastã populaþie cu simptome uºoare.

Puncte cheie
  Douã studii randomizate, prospective, multicentrice 

recente în IC uºoarã (MADIT-CRT ºi REVERSE) au de-
monstat scãderea morbiditãþii.
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  18% din pacienþii din REVERSE ºi 15% din cei din MA-
DIT-CRT erau în clasa I NYHA la bazã, deºi majoritatea 
dintre aceºtia fuseserã anterior simptomatici.

  Ameliorarea s-a observat în principal la pacienþii cu 
QRS 150 msec ºi/sau BRS tipic.

  În MADIT-CRT, femeile cu BRS au avut în mod particu-
lar un rãspuns favorabil.

  Avantajul din punct de vedere al supravieþuirii nu a 
fost stabilit.

  În MADIT-CRT amploarea revers remodelãrii a fost 
con cordantã cu ºi predictivã a îmbunãtãþirii obiective-
lor clinice.

4. Terapia de resincronizare cardiacã 
cu funcþie de pacemaker/defibrilator 
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi 
fibrilaþie atrialã permanentã
Studiile randomizate efectuate pânã în prezent asupra 
TRC au fost limitate la pacienþi în ritm sinusal aproape în 
totalitate. Acest lucru este în discordanþã cu prevalenþa 

Nu existã date comparative asupra eficacitãþii strategiei de 
control al ritmului faþã de controlul frecvenþei la pacienþii 
cu FA paroxisticã/persistentã sau permanentã, IC ºi dura-
ta QRS >120 ms. Cunoºtinþele actuale ne limiteazã la uti-
lizarea strategiei de control al frecvenþei în subgrupul de 
pacienþi cu FA permanentã. În acest caz rezultatele sunt 
mai greu de mãsurat, deoarece atât strategia de control 
al frecvenþei cât ºi TRC pot contribui la modificãrile obser-
vate în statusul clinic35. 

Ar fi oportun un studiu adecvat asupra strategiei de con-
trol farmacologic al frecvenþei. Cu toate acestea, existã 
un consens cã, în esenþã, captura ventricularã completã 
este obligatorie pentru a maximiza beneficiul clinic ºi a 
îmbunãtãþi prognosticul pacienþilor cu FA permanentã36. 
Acest lucru necesitã de obicei producerea unui bloc 
complet prin ablaþia joncþiunii AV, datã fiind eficacitatea 
redusã de control farmacologic al frecvenþei ventriculare 
în repaus ºi la efort. Stimularea frecventã este definitã ca 
dependenþã de stimulator cardiac >95%37.

De la versiunea anterioarã a ghidului de TRC au fost pu-
blicate date legate de mortalitate din studii mari prospec-
tive care au inclus pacienþi în FA permanentã30, din câte-
va studii mici observaþionale38,39 ºi dintr-o meta-analizã40. 
Ma joritatea pacienþilor din aceastã meta-analizã au fost 

ri dicatã a folosirii TRC în practica de rutinã, aºa cum este 
in dicat de studiul recent ESC asupra TRC16, ceea ce aratã 
ne voia unor studii controlate viitoare. Aproximativ o cin-
cime din pacienþii care primesc TRC în Europa au fibrilaþie 
atrialã permanentã (FA). Prevalenþa FA la pacienþii cu IC 
este legatã de severitatea bolii: 5% la pacienþii în clasã I 
NYHA, în comparaþie cu 25-50% la pacienþii în clasã func-
þionalã III/IV NYHA28,29. Pacienþii cu FA ºi dissincronism 
ventricular sunt de obicei mai vârstnici, au o prevalenþã 
mai ridicatã a comorbiditãþilor ºi au un prognostic mai 
prost decât pacienþii în ritm sinusal27,30-32. Trebuie accentu-
at faptul cã pacienþii cu IC simptomaticã, FA ºi FEVS 35% 
pot satis face criteriile de implantare de DCI. Prezenþa unui 
QRS alungit poate favoriza implantarea de TRC-D la aceºti 
pacienþi. Deoarece evidenþele sunt limitate în cazul FA ºi 
ma joritatea pacienþilor incluºi în studiile clinice aveau QRS 
foarte larg, am limitat recomandãrile noastre de implanta-
re a TRC-P/TRC-D la pacienþi cu QRS 130 ms.

Unii pacienþi cu FA permanentã pot relua ritmul sinusal 
în timpul tratamentului de lungã duratã sau dupã ablaþia 
atrialã stângã reuºitã.

su puºi ablaþiei nodului AV. Un studiu mare, prospectiv, 
obser vaþional33 a arãtat cã, în urmãrirea pe termen lung, 
TRC combinatã cu ablaþia nodului AV (ceea ce asi gurã 
stimu lare biventricularã eficientã 100%), aduce îm bu nã tã-
þiri ale funcþiei VS ºi capacitãþii de efort comparabile cu cele 
obþi nute la pacienþii în ritm sinusal. În aceeaºi cohortã28, 
autorii au demonstrat cã pacienþii cu FA ºi IC care au pri-
mit TRC au avut acelaºi beneficiu asupra supravieþuirii ca 
cel obþinut la pacienþii în ritm sinusal, doar dacã s-a efectu-
at ablaþia nodului AV la scurt timp de la implantarea TRC. 
Aceste date observaþionale trebuie confirmate în SRC la 
pa  cienþi cu IC ºi FA permanentã.

Puncte cheie
  Aproximativ o cincime din implantãrile de TRC din Eu-

ropa se fac la pacienþi cu FA permanentã. 
  Simptomele încadrate în clasa III/IV NYHA si FE 35% 

sunt indicaþii bine stabilite pentru DCI. 
  Stimularea frecventã este definitã ca dependenþã de 

stimulator cardiac >95%37.
  Ablaþia nodului AV poate fi necesarã pentru a obþine 

un pacing adecvat. 
  Dovezile sunt mai puternice pentru un QRS cu aspect 

de BRS.
  Nu existã dovezi suficiente pentru recomandãri pri-

vind mortalitatea. 

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã clasã II NYHA

Recomandãri Pacienþi Clasaa Nivelb Biblio-
grafiec

TRC, de preferat TRC-D este recomandatã 
pentru reducerea morbiditãtii sau pentru pre-
venirea progresiei boliic

Clasã funcþionalã II NYHA 
FEVS 35%, QRS 150 ms, RS
Terapie medicamentoasã optimã

I A 9,
20-22

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Indicaþiile ghidului au fost limitate la pacienþii cu IC în clasã II NYHA cu un QRS 150 ms, o populaþie cu mare probabilitate de rãspuns favorabil.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; IC=insuficienþã cardiacã; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; 
NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal
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Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã si fibrilaþie atrialã permanentã

Recomandãri Pacienþi Clasãa Nivelb Biblio-
grafiec

TRC-P/TRC-Dc ar trebui consideratã 
pentru scãderea morbiditãþii

Clasã functionalã III/IV NYHA 
FEVS 35%, QRS 130 ms
Dependenþã de pacemaker indusã de ablaþia nodului AV

IIa B 27-40

TRC-P/TRC-Dc ar trebui consideratã 
pentru scãderea morbiditãþii

Clasã functionalã III/IV NYHA 
FEVS 35%, QRS 130 ms
Alurã ventricularã lentã ºi pacing frecventd

IIa C –

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Speranþã de viaþã cu status funcþional bun >1 an pentru TRC-D. Pacienþii cu indicaþie de DCI pentru prevenþie secundarã ar trebui sã primeascã TRC- D.
d=Pacingul frecvent este definit ca 95% dependenþã de cardiostimulare.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de pacemaker; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului 
stâng; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã ºi indicaþie concomitentã de clasã I pentru cardi-
ostimulare

Recomandãri Pacienþi Clasãa Nivelb Biblio-
grafiec

TRC-P/TRC-Dc este recomadatã pentru 
scãderea morbiditãþii

Clasã functionalã III/IV NYHA 
FEVS 35%, QRS 120 ms

I B 41-48

TRC-P/TRC-Dc ar trebui consideratã 
pentru scãderea morbiditãþii

Clasã functionalã III/IV NYHA 
FEVS 35%, QRS <120 ms

IIa C –

TRC-P/TRC-Dc ar putea fi consideratã 
pentru scãderea morbiditãþii

Clasã functionalã II NYHA 
FEVS 35%, QRS <120 ms

IIb C –

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Speranþã de viaþã cu status funcþional bun >1 an pentru TRC-D. Pacienþii cu indicaþie de DCI pentru prevenþie secundarã ar trebui sã primeascã TRC- D.
TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de pacemaker; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului 
stâng; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

5. Terapia de resincronizare cardiacã 
cu funcþie de pacemaker/ defibrilator 
la pacienþii cu insuficienþã cardiacã 
ºi indicaþie convenþionalã de 
cardiostimulare
Deºi studii prospective controlate ºi randomizate care sã 
se adreseze în special TRC la pacienþii cu QRS îngust lip-
sesc în prezent, sunt câteva studii observaþionale retros-
pective si studii mici prospective care demonstreazã un 
beneficiu clinic în urma up-gradãrii la pacing biventricular 
a pacienþilor cu pacing îndelungat de VD, disfuncþie ven-
tricularã severã ºi simptome de clasã III NYHA indiferent 
de durata QRS41-46. Acest lucru poate indica indirect cã 
pre zer varea/ restaurarea unei secvenþe aproape normale 
de ac tivare intrinsecã prin pacing biventricular ar trebui 
rea li zatã indiferent de ritm. 

Este importantã deosebirea simptomelor clinice datorate 
unei bradicardii subiacente de cele datorate disfuncþiei de 
VS. Odatã cu reducerea severã a capacitãþii funcþionale 
ºi confirmarea disfuncþiei de VS, este rezonabilã luarea în 
considerare a pacing-ului biventricular pentru îmbunã-
tãþirea simptomelor. Invers, au fost demonstrate efectele 
nefavorabile ale pacing-ului de VD asupra simptomelor 
ºi funcþiei VS la pacienþii cu IC de cauzã ischemicã ºi FEVS 
pãstratã47. Motivul recomandãrii pacing-ului biventricular 
este evitarea pacing-ului cronic de VD la pacienþi cu IC si 
disfuncþie de VS deja instalatã48.

Iniþierea ºi up-titrarea tratamentului  blocant, indicatã la 
pacienþii cu IC simptomaticã, poate reduce frecvenþa car-
diacã ºi poate creºte dependenþa de pacemaker. Pacienþii 
cu TRC-P/TRC-D vor tolera mai bine creºterea duratei de 
pa cing. Acest lucru poate permite iniþierea tratamentului 
 blocant sau creºterea dozei, ceea ce confirmã o situaþie 
clinicã frecvent raportatã de creºtere a dozei la pacienþii 
cu IC ºi TRC.
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Recomandãri pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã ineligibili pentru transplant

Recomandãri Pacienþi Clasãa Nivelb Biblio-
grafiec

DAVS poate fi considerat pentru 
reducerea mortalitãþii

Clasã functionalã IIIB/IV NYHA 
FEVS 25%
VO

2
 maxim <14 ml/kg/minc

IIb B 49-53

a=Clasã de recomandare
b=Nivel de evidenþã
c=Dacã poate fi obþinut
DAVS=dispozitiv de asistare a ventriculului stâng; FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; NYHA=New York Heart Association

Puncte cheie
  La pacienþii cu indicaþie convenþionalã de cardiostimulare, clasã funcþionalã III/IV NYHA, FEVS 35% ºi QRS 120 

ms, TRC-P/TRC-D este indicatã.
  Pacing-ul de VD induce dissincronism.
  Pacing-ul cronic de VD ar trebui evitat la pacienþii cu disfuncþie de VS. 
  TRC poate permite creºterea adecvatã a dozei de  blocant.

6. Dispozitivele de asistare a 
ventriculului stâng ca tratament pentru 
pacienþii cu insuficienþã cardiacã severã 
ineligibili pentru transplant cardiac
Pacienþii cu insuficienþã cardiacã în ultimul stadiul au o 
ca litate proastã a vieþii, o ratã crescutã de mortalitate ºi 
sunt candidaþi potenþiali pentru implantarea dispozitivelor 
de asistare a ventriculului stâng (DAVS). Deºi transplantul 
cardiac (TC) este asociat cu o ratã de supravieþuire cres-
cutã la 1 ºi 10 ani, oferta de organe este limitatã. Progre-
sele tehnice ºi succesul dovedit al implantãrii DAVS au 
fãcut din acestea o opþiune rezonabilã de tratament la 
aceºti pacienþi, fie ca o punte spre transplant, fie ca tera-
pie propriu-zisã. Selecþia pacienþilor pentru DAVS este 
cru cialã. Majoritatea pacienþilor sunt pe suport inotrop 
con tinuu. Pacienþii cu disfuncþii severe renale, hepatice 
sau pulmonare, la fel ca pacienþii cu infecþii active sau 
ºoc cardiogen nu ar trebui consideraþi candidaþi pentru 
aceastã terapie49.

Un studiu recent a fost efectuat pe 200 de pacienþi cu 
DAVS ca terapie propriu-zisã, randomizaþi 2:1, primii pri-
mind dispozitive cu flux continuu (HeartMate II), ceilalþi 
dis pozitive pulsatile50. Pacienþii erau în clasã funcþionalã 
IIIB/IV NYHA, cu FEVS 25%. Consumul maxim de O

2
 

<14mL/kg/min a fost criteriu de includere pentru pacienþii 
HeartMate II, dar datele despre durata schimbului de 
gaze în timpul efortului nu sunt disponibile de rutinã în 
practica clinicã ºi pot fi neconcludente.

Endpoint-ul compozit primar la 2 ani a fost reprezentat de 
absenþa accidentului vascular cerebral invalidant ºi a rein-

tervenþiei pentru repararea sau înlocuirea dispozitivului. 
Obiectivul secundar a inclus supravieþuirea; vârsta medie 
a pacienþilor a fost de 64 ani ºi FEVS medie 17%. Obiectivul 
primar a fost obþinut la mai mulþi pacienþi cu dispozitivele 
cu flux continuu (46 vs. 11%, P<0,001) ºi supravieþuirea 
la 2 ani a fost mai mare (58 vs. 24%, P=0,008). Un alt stu-
diu recent (necontrolat) a examinat 281 pacienþi la care 
s-au implantat dispozitive cu flux continuu ca punte spre 
transplantul cardiac51. Dupã 18 luni, 222 pacienþi (79%) 
au fost transplantaþi, cu îndepãrtarea dispozitivului pen-
tru recuperarea cardiacã sau au necesitat în continuare 
suport prin DAVS53. Registrul INTER-MACS, o iniþiativã a 
Institutului Naþional de Sãnãtate (NIH), a demonstrat cã în 
practica clinicã aproximativ 10% din pacienþii care au pri-
mit DAVS nu sunt consideraþi candidaþi pentru transplant 
cardiac în momentul implantãrii dispozitivului53.

Puncte cheie
  Datele din registrul INTER-MACS susþinute de NIH au 

arãtat cã în practica clinicã aproximativ 10% din pa-
cienþi primesc DAVS ca terapie propriu-zisã.

  Populaþia þintã este reprezentatã în principal de pa-
cienþi pe suport inotrop (ºi/sau mecanic) înaintea im-
plan tãrii DAVS.

  Selecþia pacienþilor este crucialã, iar candidaþii nu tre-
buie sã aibã disfuncþii sau infecþii semnificative renale, 
pulmonare sau hepatice.

  Dovezile disponibile sugereazã cã dispozitivele cu flux 
continuu sunt superioare celor cu flux pulsatil. 

  Nu existã date controlate disponibile pentru folosirea 
DAVS ca punte spre transplantul cardiac.
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7. Tabele cu dovezi

Tabelul I Criteriile de includere în studiile clinice randomizate care evalueazã
terapia de resincronizare în insuficienþa cardiacã

Studiu clinic Pacienþi Clasa NYHA FEVS (%) DTDVS (mm) RS/FA QRS (ms) DCI

MUSTIC-SR16 58 III 35 60 RS 150 Nu

MIRACLE5 453 III, IV 35 55 RS 130 Nu

MUSTIC AF35 43 III 35 60 FA 200 Nu

PATH CHF6 41 III, IV 35 NA RS 120 Nu

MIRACLE ICD8 369 III, IV 35 55 RS 130 Da

CONTAK CD54 227 II, IV 35 NA RS 120 Da

MIRACLE ICD II9 186 II 35 55 RS 130 Da

PATH CHF II55 89 III, IV 35 NA RS 120 Da/Nu

COMPANION10 1520 III, IV 35 NA RS 120 Da/Nu

CARE HF11 814 III, IV 35 30 RS 120 Nu

CARE HF17 813 III, IV 35 30 RS 120 Nu

REVERSE21,22 610 I, II 40 55 RS 120 Da/Nu

MADIT CRT20 1800 I, II 30 NA RS 130 Da

RAFT56 1800 Canada II, III 30 >60 RS/ FA 130
200a

Da

a=Pacienþi în fibrilaþie atrialã
FA=fibrilaþie atrialã; IC=insuficienþã cardiacã; DCI=defibrilator cardiac implantabil; DTDVS=diametrul telediastolic al ventricului stâng; FEVS=fracþia de 
ejecþie a ventricului stâng; NA=nu se aplicã; NYHA=New York Heart Association; RS=ritm sinusal

Tabelul 2 Obiectivele, design-ul ºi principalele constatãri ale studiilor clinice randomizate care evalueazã terapia 
de resincronizare în insuficienþa cardiacã

Studiu clinic Obiective Design-ul studiului Principalele constatãri

MUSTIC-SR16 6MWT, QoL, pVO
2
, Spit. Simplu-orb, controlat, crosso-

ver, 6 luni
TRC-P a îmbunãtãþit: 6MWT, QOL, pVO

2
; 

a scãzut spit.

MIRACLE8 Clasa NYHA, QoL, pVO
2

Dublu-orb, controlat, 6 luni TRC-P a îmbunãtãþit: NYHA, pVO
2
, 6MWT

MUSTIC AF35 6MWT, QoL, pVO
2
, Spit. Simplu-orb, controlat, crosso-

ver, 6 luni
TRC-P a îmbunãtãþit toate obiectivele ; a 
scãzut spit.

PATH CHF6 6MWT, pVO
2

Simplu-orb, controlat, crosso-
ver, 12 luni

TRC-P a îmbunãtãþit: 6MWT; pVO
2

MIRACLE ICD8 6MWT, QoL, Spit. Dublu-orb, DCI vs. TRC-D 6 luni TRC-D a îmbunãtãþit toate obiectivele (nu 
DCI)

CONTAK CD54 Decesul de orice cauzã + Spit. IC, 
pVO

2
, 6MWT, Clasa NYHA, QoL, 

DTDVS, FEVS

Dublu-orb, DCI vs. TRC-D 6 luni TRC-D a îmbunãtãþit: pVO
2
, 6MWT; a 

scãzut DTDVS ºi a crescut FEVS

MIRACLE ICD II9 VE/CO
2
, pVO

2
, NYHA, QoL, 

6MWT, volume VS, FEVS
Dublu-orb, DCI vs. TRC-D 6 luni TRC-D a îmbunãtãþit: NYHA, VE/CO

2
; 

volumele, FEVS

COMPANION10 (i) Deces de orice cauzã sau 
spitalizare

Dublu-orb, controlat, TMO, 
TRC-D, TRC-P, ~15 luni

TRC-P/TRC-D: a scãzut (i)

CARE-HF11 (i) Deces de orice cauzã sau 
evenimente CV
(ii) Deces de orice cauzã

Dublu-orb, controlat, TMO, 
TRC-P, 29 luni

TRC-P a scãzut (i) ºi (ii)

REVERSE21 (i) % de agravare clinicã în
endpoint-ul compozit
(ii)VTSVSi
(iii) Spit. pentru IC, (iv) Deces de 
orice cauzã

Dublu-orb, controlat, TMO, 
TRC-P ± DCI, 12 luni

Obiectivele primare NS; TRC-P/TRC-D a 
scãzut (ii) ºi (iii) Spit. dar nu ºi (iv)

MADIT-CRT20 (i) IC sau deces (ii) Deces de orice 
cauzã (iii)VTSVS

Controlat, TRC-P, TRC-D, 2,4 ani TRC-D a scãzut (i) ºi (iii) dar nu ºi (ii)

FA=fibrilaþie atrialã; TRC=terapie de resincronizare cardiacã; TRC-P=TRC cu funcþie de pacemaker; TRC-D=TRC cu funcþie de defibrilator; CV=cardiovascular; 
HF, IC=insuficienþã cardiacã; Spit.=spitalizare; DCI=defibrilator cardiac implantabil; VS=ventricul stâng; DTDVS=diametrul telediastolic al venticulului stâng; 
FEVS=fracþia de ejecþie a ventriculului stâng; VTSVSi=volumul telesistolic al ventriculului stâng indexat; VTSVS=volumul telesistolic al ventriculului stâng; 
6MWT=test de mers 6 minute; NYHA=New York Heart Association; NS=nesemnificativ; TMO=terapie medicamentoasã optimã; pVO

2
=consumul maxim 

de O
2
; QoL=calitatea vieþii; RS=ritm sinusal; VE/CO

2
=raport ventilaþie/dioxid de carbon 



Secþiunea XVIII: Insuficienþa cardiacã

633

Bibliografie
(1) Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, McMur-

ray JJ, Ponikowski P, Poole-Wilson PA, Stromberg 
A, van Veldhuisen DJ, Atar D, Hoes AW, Keren 
A, Mebazaa A, Nieminen M, Priori SG, Swedberg 
K, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, 
Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hel-
lemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, 
Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL. 
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure 2008: the Task 
Force for the Diagnosis and Treatment of Acute 
and Chronic Heart Failure 2008 of the European 
Society of Cardiology. Developed in collaborati-
on with the Heart Failure Association of the ESC 
(HFA) and endorsed by the European Society 
of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur Heart J 
2008;29:2388–2442.

(2) Vardas PE, Auricchio A, Blanc JJ, Daubert JC, 
Drexler H, Ector H, Gasparini M, Linde C, Morga-
do FB, Oto A, Sutton R, Trusz-Gluza M, Vahanian 
A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, 
Funck-Brentano C, Filippatos G, Hellemans I, 
Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, 
Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Priori SG, 
Blomstro¨m-Lundqvist C, Brignole M, Terradellas 
JB, Camm J, Castellano P, Cleland J, Farre J, Fromer 
M, Le Heuzey JY, Lip GY, Merino JL, Montenero 
AS, Ritter P, Schalij MJ, Stellbrink C. Guidelines for 
cardiac pacing and cardiac resynchronization the-
rapy: the Task Force for Cardiac Pacing and Car-
diac Resynchronization Therapy of the European 
Society of Cardiology. Developed in collaboration 
with the European Heart Rhythm Association. Eur 
Heart J 2007;28:2256–2295.

(3) Stewart S, Jenkins A, Buchan S, McGuire A, Ca-
pewell S, McMurray JJ. The current cost of heart 
failure to the National Health Service in the UK. 
Eur J Heart Fail 2002;4:361–371.

(4) van Veldhuisen DJ, Maass AH, Priori SG, Stolt P, 
van Gelder IC, Dickstein K, Swedberg K. Imple-
mentation of device therapy (cardiac resynchro-
nization therapy and implantable cardioverter 
defibrillator) for patients with heart failure in Eu-
rope: changes from 2004 to 2008. Eur J Heart Fail 
2009;11:1143–1151.

(5) Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, Delurgio DB, 
Leon AR, Loh E, Kocovic DZ, Packer M, Clavell AL, 
Hayes DL, Ellestad M, Trupp RJ, Underwood J, 
Pickering F, Truex C, McAtee P, Messenger J. Car-
diac resynchronization in chronic heart failure. N 
Engl J Med 2002;346:1845–1853.

(6) Auricchio A, Stellbrink C, Sack S, Block M, Vogt 
J, Bakker P, Huth C, Schondube F, Wolfhard U, 
Bocker D, Krahnefeld O, Kirkels H. Long-term clini-
cal effect of hemodynamically optimized cardiac 
resynchronization therapy in patients with heart 
failure and ventricular conduction delay. J Am 
Coll Cardiol 2002;39:2026–2033.

(7) Higgins SL, Hummel JD, Niazi IK, Giudici MC, Wor-
ley SJ, Saxon LA, Boehmer JP, Higginbotham MB, 

De Marco T, Foster E, Yong PG. Cardiac resynchro-
nization therapy for the treatment of heart failure 
in patients with intraventricular conduction delay 
and malignant ventricular tachyarrhythmias. J Am 
Coll Cardiol 2003;42:1454–1459.

(8) Young JB, Abraham WT, Smith AL, Leon AR, Li-
eberman R, Wilkoff B, Canby RC, Schroeder JS, 
Liem LB, Hall S, Wheelan K. Combined cardiac 
resynchronization and implantable cardioversion 
defibrillation in advanced chronic heart failure: 
the MIRACLE ICD trial. JAMA 2003;289:2685–
2694.

(9) Abraham WT, Young JB, Leon AR, Adler S, Bank 
AJ, Hall SA, Lieberman R, Liem LB, O’Connell JB, 
Schroeder JS, Wheelan KR. Effects of cardiac re-
synchronization on disease progression in pati-
ents with left ventricular systolic dysfunction, an 
indication for an implantable cardioverter-defi-
brillator, and mildly symptomatic chronic heart 
failure. Circulation 2004;110:2864–2868.

(10) Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, Krueger S, Kass 
DA, De Marco T, Carson P, DiCarlo L, DeMets D, 
White BG, DeVries DW, Feldman AM. Cardiac-re-
synchronization therapy with or without an im-
plantable defibrillator in advanced chronic heart 
failure. N Engl J Med 2004;350:2140–2150.

(11) Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle 
N, Gras D, Kappenberger L, Tavazzi L. The 
effect of cardiac resynchronization on morbi-
dity and mortality in heart failure. N Engl J Med 
2005;352:1539–1549.

(12) Rivero-Ayerza M, Theuns DA, Garcia-Garcia HM, 
Boersma E, Simoons M, Jordaens LJ. Effects of car-
diac resynchronization therapy on overall morta-
lity and mode of death: a meta-analysis of rando-
mized controlled trials. Eur Heart J 2006;27:2682–
2688.

(13) Bradley DJ, Bradley EA, Baughman KL, Berger RD, 
Calkins H, Goodman SN, Kass DA, Powe NR. Car-
diac resynchronization and death from progres-
sive heart failure: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. JAMA 2003;289:730–740.

(14) McAlister FA, Ezekowitz JA, Wiebe N, Rowe B, 
Spooner C, Crumley E, Hartling L, Klassen T, Abra-
ham W. Systematic review: cardiac resynchroni-
zation in patients with symptomatic heart failure. 
Ann Intern Med 2004;141:381–390.

(15) Lam SK, Owen A. Combined resynchronisati-
on and implantable defibrillator therapy in left 
ventricular dysfunction: Bayesian network meta-
analysis of randomised controlled trials. Br Med J 
2007;335:925.

(16) Linde C, Leclercq C, Rex S, Garrigue S, Lavergne 
T, Cazeau S, McKenna W, Fitzgerald M, Deharo 
JC, Alonso C, Walker S, Braunschweig F, Bailleul 
C, Daubert JC. Long-term benefits of biventricular 
pacing in congestive heart failure: results from the 
MUltisite STimulation in cardiomyopathy (MUS-
TIC) study. J Am Coll Cardiol 2002;40:111–118.

(17) Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle 
N, Gras D, Kappenberger L, Tavazzi L. Longer-term 



634

Capitolul 2: Actualizarea recomandãrilor ESC asupra terapiei cu dispozitive în insuficienþa cardiacã

effects of cardiac resynchronization therapy on 
mortality in heart failure [the CArdiac REsynchro-
nization-Heart Failure (CARE-HF) trial extension 
phase]. Eur Heart J 2006;27:1928–1932.

(18) Gervais R, Leclercq C, Shankar A, Jacobs S, Eiskjaer 
H, Johannessen A, Freemantle N, Cleland JG, Ta-
vazzi L, Daubert C. Surface electrocardiogram to 
predict outcome in candidates for cardiac resyn-
chronization therapy: a subanalysis of the CARE-
HF trial. Eur J Heart Fail 2009;11:699–705.

(19) Lindenfeld J, Feldman AM, Saxon L, Boehmer J, 
Carson P, Ghali JK, Anand I, Singh S, Steinberg 
JS, Jaski B, DeMarco T, Mann D, Yong P, Galle E, 
Ecklund F, Bristow M. Effects of cardiac resynchro-
nization therapy with or without a defibrillator on 
survival and hospitalizations in patients with New 
York Heart Association class IV heart failure. Circu-
lation 2007;115:204–212.

(20) Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, Klein H, Brown 
MW, Daubert JP, Estes NA 3rd, Foster E, Gre-
enberg H, Higgins SL, Pfeffer MA, Solomon SD, 
Wilber D, Zareba W. Cardiac-resynchronization 
therapy for the prevention of heart-failure events. 
N Engl J Med 2009;361:1329–1338.

(21) Linde C, Abraham WT, Gold MR, St John Sutton 
M, Ghio S, Daubert C. Randomized trial of cardiac 
resynchronization in mildly symptomatic heart fa-
ilure patients and in asymptomatic patients with 
left ventricular dysfunction and previous heart fa-
ilure symptoms. J Am Coll Cardiol 2008;52:1834–
1843.

(22) Daubert C, Gold MR, Abraham WT, Ghio S, Hassa-
ger C, Goode G, Szili-Torok T, Linde C. Prevention 
of disease progression by cardiac resynchroni-
zation therapy in patients with asymptomatic or 
mildly symptomatic left ventricular dysfunction: 
insights from the European cohort of the REVER-
SE (Resynchronization Reverses Remodeling in 
Systolic Left Ventricular Dysfunction) trial. J Am 
Coll Cardiol 2009;54:1837–1846.

(23) Linde C, Gold M, Abraham WT, Daubert JC. Ra-
tionale and design of a randomized controlled 
trial to assess the safety and efficacy of cardiac 
resynchronization therapy in patients with asymp-
tomatic left ventricular dysfunction with previous 
symptoms or mild heart failure–the REsynchroni-
zation reVErses Remodeling in Systolic left vEntri-
cular dysfunction (REVERSE) study. Am Heart J 
2006;151:288–294.

(24) Solomon SDF, Bourgon E, Shah M, Brown M, Hall 
WJ, Pfeffer MA, Moss AJ. Effect of Cardiac Resyn-
chronization Therapy on Reverse Remodeling 
and Relation to Outcome: MADIT-CRT. Circulation 
2010 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.955039.

(25) Bardy GH, Lee KL, Mark DB, Poole JE, Packer DL, 
Boineau R, Domanski M, Troutman C, Anderson 
J, Johnson G, McNulty SE, Clapp-Channing N, 
Davidson-Ray LD, Fraulo ES, Fishbein DP, Luceri 
RM, Ip JH. Amiodarone or an implantable cardi-
overter-defibrillator for congestive heart failure. N 
Engl J Med 2005;352:225–237.

(26) Romeyer-Bouchard C, Da Costa A, Dauphinot V, 
Messier M, Bisch L, Samuel B, Lafond P, Ricci P, Isa-
az K. Prevalence and risk factors related to infecti-
ons of cardiac resynchronization therapy devices. 
Eur Heart J 2010;31:203–210.

(27) Dickstein K, Bogale N, Priori S, Auricchio A, Cleland 
JG, Gitt A, Limbourg T, Linde C, van Veldhuisen 
DJ, Brugada J. The European cardiac resynchroni-
zation therapy survey. Eur Heart J 2009;30:2450–
2460.

(28) Gasparini M, Auricchio A, Metra M, Regoli F, 
Fantoni C, Lamp B, Curnis A, Vogt J, Klersy C. 
Long-term survival in patients undergoing car-
diac resynchronization therapy: the importance 
of performing atrio-ventricular junction ablation 
in patients with permanent atrial fibrillation. Eur 
Heart J 2008;29:1644–1652.

(29) Neuberger HR, Mewis C, van Veldhuisen DJ, 
Schotten U, van Gelder IC, Allessie MA, Bohm M. 
Management of atrial fibrillation in patients with 
heart failure. Eur Heart J 2007;28:2568–2577.

(30) Daubert JC. Introduction to atrial fibrillation and 
heart failure: a mutually noxious association. Euro-
pace 2004;5 Suppl 1:S1–S4.

(31) Baldasseroni S, De Biase L, Fresco C, Marchionni 
N, Marini M, Masotti G, Orsini G, Porcu M, Pozzar 
F, Scherillo M, Maggioni AP. Cumulative effect of 
complete left bundle-branch block and chronic 
atrial fibrillation on 1-year mortality and hospita-
lization in patients with congestive heart failure. 
A report from the Italian network on congestive 
heart failure (in-CHF database). Eur Heart J 2002; 
23:1692–1698.

(32) Baldasseroni S, Opasich C, Gorini M, Lucci D, Mar-
chionni N, Marini M, Campana C, Perini G, De-
orsola A, Masotti G, Tavazzi L, Maggioni AP. Left 
bundlebranch block is associated with increased 
1-year sudden and total mortality rate in 5517 
outpatients with congestive heart failure: a report 
from the Italian network on congestive heart fai-
lure. Am Heart J 2002;143:398–405.

(33) Gasparini M, Auricchio A, Regoli F, Fantoni C, 
Kawabata M, Galimberti P, Pini D, Ceriotti C, 
Gronda E, Klersy C, Fratini S, Klein HH. Four-year 
efficacy of cardiac resynchronization therapy on 
exercise tolerance and disease progression: the 
importance of performing atrioventricular juncti-
on ablation in patients with atrial fibrillation. J Am 
Coll Cardiol 2006;48:734–743.

(34) Gasparini M, Steinberg JS, Arshad A, Regoli F, 
Galimberti P, Rosier A, Daubert JC, Klersy C, Ka-
math G, Leclercq C. Resumption of sinus rhythm 
in patients with heart failure and permanent atrial 
fibrillation undergoing cardiac resynchronization 
therapy: a longitudinal observational study. Eur 
Heart J 2010;31:976–983.

(35) Leclercq C,Walker S, Linde C, Clementy J, Marshall 
AJ, Ritter P, Djiane P, Mabo P, Levy T, Gadler F, Bail-
leul C, Daubert JC. Comparative effects of perma-
nent biventricular and right-univentricular pacing 
in heart failure patients with chronic atrial fibrillati-
on. Eur Heart J 2002;23:1780–1787.



Secþiunea XVIII: Insuficienþa cardiacã

635

Traducere coordonatã de Dr. Radu Ciudin, efectuatã de Dr. Anamaria Avram, Dr. Cornelia Cãlinescu, Dr. Cãtãlina 
Diaconu, Dr. Magda Gurzun.

(36) Ferreira AM, Adragao P, Cavaco DM, Candeias R, 
Morgado FB, Santos KR, Santos E, Silva JA. Benefit 
of cardiac resynchronization therapy in atrial fi-
brillation patients vs. patients in sinus rhythm: the 
role of atrioventricular junction ablation. Europa-
ce 2008;10:809–815.

(37) Koplan BA, Kaplan AJ, Weiner S, Jones PW, Seth 
M, Christman SA. Heart failure decompensation 
and all-cause mortality in relation to percent bi-
ventricular pacing in patients with heart failure: is 
a goal of 100% biventricular pacing necessary? J 
Am Coll Cardiol 2009;53:355–360.

(38) Khadjooi K, Foley PW, Chalil S, Anthony J, Smith 
RE, Frenneaux MP, Leyva F. Long-term effects of 
cardiac resynchronisation therapy in patients with 
atrial fibrillation. Heart 2008;94:879–883.

(39) Delnoy PP, Ottervanger JP, Luttikhuis HO, Elvan 
A, Misier AR, Beukema WP, van Hemel NM. Com-
parison of usefulness of cardiac resynchronization 
therapy in patients with atrial fibrillation and heart 
failure versus patients with sinus rhythm and 
heart failure. Am J Cardiol 2007;99:1252–1257.

(40) Upadhyay GA, Choudhry NK, Auricchio A, 
Ruskin J, Singh JP. Cardiac resynchronization in 
patients with atrial fibrillation: a meta-analysis 
of prospective cohort studies. J Am Coll Cardiol 
2008;52:1239–1246.

(41) Bleeker GB, Holman ER, Steendijk P, Boersma E, 
van der Wall EE, Schalij MJ, Bax JJ. Cardiac resyn-
chronization therapy in patients with a narrow 
QRS complex. J Am Coll Cardiol 2006;48:2243–
2250.

(42) Vatankulu MA, Goktekin O, Kaya MG, Ayhan S, 
Kucukdurmaz Z, Sutton R, Henein M. Effect of 
long-term resynchronization therapy on left ven-
tricular remodeling in pacemaker patients upgra-
ded to biventricular devices. Am J Cardiol 2009; 
103:1280–1284.

(43) Paparella G, Sciarra L, Capulzini L, Francesconi A, 
De Asmundis C, Sarkozy A, Cazzin R, Brugada P. 
Long-term effects of upgrading to biventricular 
pacing: differences with cardiac resynchroniza-
tion therapy as primary indication. Pacing Clin 
Electrophysiol 2010;33:841–849.

(44) van Geldorp IE, Vernooy K, Delhaas T, Prins MH, 
Crijns HJ, Prinzen FW, Dijkman B. Beneficial effects 
of biventricular pacing in chronically right ventri-
cular paced patients with mild cardiomyopathy. 
Europace 2010;12:223–229.

(45) van Bommel RJ, Gorcsan J 3rd, Chung ES, Abra-
ham WT, Gjestvang FT, Leclercq C, Monaghan 
MJ, Nihoyannopoulos P, Peraldo C, Yu CM, De-
mas M, Gerritse B, Bax JJ. Effects of cardiac resyn-
chronisation therapy in patients with heart failure 
having a narrow QRS complex enrolled in PRO-
SPECT. Heart 2010;96:1107–1113.

(46) Wein S, Voskoboinik A, Wein L, Billah B, Krum H. 

Extending the boundaries of cardiac resynchroni-
zation therapy: efficacy in atrial fibrillation, New 
York Heart Association class II, and narrow QRS 
heart failure patients. J Card Fail 2010;16:432–438.

(47) Yu CM, Chan JY, Zhang Q, Omar R, Yip GW, 
Hussin A, Fang F, Lam KH, Chan HC, Fung JW. 
Biventricular pacing in patients with bradycar-
dia and normal ejection fraction. N Engl J Med 
2009;361:2123–2134.

(48) Kindermann M, Hennen B, Jung J, Geisel J, 
Bohm M, Frohlig G. Biventricular versus conven-
tional right ventricular stimulation for patients 
with standard pacing indication and left ventri-
cular dysfunction: the Homburg Biventricular 
Pacing Evaluation (HOBIPACE). J Am Coll Cardiol 
2006;47:1927–1937.

(49) Lund LH, Matthews J, Aaronson K. Patient selecti-
on for left ventricular assist devices. Eur J Heart Fail 
2010;12:434–443.

(50) Slaughter MS, Rogers JG, Milano CA, Russell SD, 
Conte JV, Feldman D, Sun B, Tatooles AJ, Delgado 
RM 3rd, Long JW, Wozniak TC, Ghumman W, Far-
rar DJ, Frazier OH. Advanced heart failure treated 
with continuous-flow left ventricular assist device. 
N Engl J Med 2009;361:2241–2251.

(51) Pagani FD, Miller LW, Russell SD, Aaronson KD, 
John R, Boyle AJ, Conte JV, Bogaev RC, MacGilli-
vray TE, Naka Y, Mancini D, Massey HT, Chen L, 
Klodell CT, Aranda JM, Moazami N, Ewald GA, 
Farrar DJ, Frazier OH. Extended mechanical cir-
culatory support with a continuous-flow rotary 
left ventricular assist device. J Am Coll Cardiol 
2009;54:312–321.

(52) Drews T, Stepanenko A, Dandel M, Buz S, 
Lehmkuhl HB, Hetzer R. Mechanical circulatory 
support in patients of advanced age. Eur J Heart 
Fail 2010; May 22 [epub ahead of print] doi: 
10.1093/eurjhf/hfq076.

(53) Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, Stevenson LW, 
Pagani FD, Miller MA, Ulisney KL, Baldwin JT, Yo-
ung JB. Second INTERMACS annual report: more 
than 1,000 primary left ventricular assist device 
implants. J Heart Lung Transplant 2010;29:1–10.

(54) Achtelik M, Bocchiardo M, Trappe HJ, Gaita F, Lo-
zano I, Niazi I, Gold M, Yong P, Duby C. Perfor-
mance of a new steroid-eluting coronary sinus 
lead designed for left ventricular pacing. Pacing 
Clin Electrophysiol 2000;23:1741–1743.

(55) Stellbrink C, Auricchio A, Butter C, Sack S, Vogt 
J, Bocker D, Block M, Kirkels H, Ramdat-Misier A. 
Pacing Therapies in Congestive Heart Failure II 
study. Am J Cardiol 2000;86:138K–143K.

(56) Tang AS, Wells GA, Arnold M, Connolly S, Hohnlo-
ser S, Nichol G, Rouleau J, Sheldon R, Talajic M. 
Resynchronization/defibrillation for ambulatory 
heart failure trial: rationale and trial design. Curr 
Opin Cardiol 2009;24:1–8.





637

Secþiunea XIX:
Evaluarea preoperatorie a riscului 
cardiovascular ºi managementul 

cardiovascular perioperator
în chirurgia non-cardiacã

1. Evaluarea preoperatorie a riscului cardiovascular ºi 
managementul cardiovascular perioperator

în chirurgia non-cardiacã





Secþiunea XIX. Evaluarea preoperatorie a riscului cardiovascular în chirurgia non-cardiacã

639

Capitolul 1
Ghidul privind intervenþiile chirurgicale non-cardiace:

evaluarea ºi managementul cardiovascular*
2014

Grupul de Lucru pentru chirurgia non-cardiacã: evaluarea ºi managementul 
cardiovascular al Societãþii Europene de Cardiologie (ESC) ºi Societãþii 

Europene de Anesteziologie (ESA)

* Adaptat dupã ghidul ESC/ESA privind intervenþiile chirurgicale non-cardiace: evaluarea ºi managementul cardiovascular (Eur Heart J 2014- doi 
10.1093/ehu282).

Preºedinþi:

Autori/Membrii Grupului de Lucru: 
Antti Saraste (Finlanda), Stefan D. Anker (Germania), Hâns Erik Bøtker (Danemarca), Stefan De Hert (Belgia), 
Ian Ford (Marea Britanie), Jose Ramón Gonzalez-Juanatey (Spania), Bulent Gorenek (Turcia), Guy Robert 
Heyndrickx (Belgia), Andreas Hoeft (Germania), Kurt Huber (Austria), Bernard Iung (Franþa), Keld Per 
Kjeldsen (Danemarca), Dan Longrois (Franþa), Thomas F. Lüscher (Elveþia), Luc Pierard (Belgia), Stuart 
Pocock (Marea Britanie), Susanna Price (Marea Britanie), Marco Roffi (Elveþia), Per Anton Sirnes (Norvegia), 
Miguel Sousa-Uva (Portugalia), Vasilis Voudris (Grecia), Christian Funck-Brentano (Franþa).

Alte entitãþi ESC care au participat la elaborarea acestui document: 
Asociaþii ESC: Asociaþia de Îngrijire Cardiovascularã Acutã (ACCA); Asociaþia Europeanã pentru Prevenþia & 
Reabilitarea Cardiovascularã (EACPR); Asociaþia Europeanã de Imagisticã Cardiovascularã (EACVI); Asociaþia 
Europeanã de Intervenþie Cardiovascularã Percutanã (EAPCI);Asociaþia Europeanã de Aritmologie (EHRA); 
Asociaþia pentru Insuficienþã Cardiacã (HFA). 
Consilii ESC: Consiliul de Practicã Cardiologicã (CCP); Consiliul Îngrijirii Cardiovasculare Primare (CCPC).
Grupuri de lucru ESC: Terapia Farmacologicã Cardiovascularã; Chirurgia Cardiovascularã; Hipertensiunea ºi 
Cordul; Cardiologia Nuclearã ºi Tomografia Computerizatã Cardiacã; Tromboza; Boala Valvularã Cardiacã.

Secretariat ESC:
Veronica Dean, Catherine Despres, Laetitia Flouret - Sophia Antipolis, Franþa

Steen Dalby Kristensen
Departamentul de Cardiologie
Aarhus University Hospital Skejby
Brendstrupgardsvej
8200 Aarhus Danemarca 
Tel: +45 78452030
Fax: +45 78452260
E-mail: steendk@dadlnet.dk

Juhani Knuuti
Turku University Hospital
Kiinamyllynkatu 4–8
P.O. Box 52
FI-20521 Turku Finland
Tel: +358 2 313 2842
Fax: +358 2 231 8191
E-mail: juhani.knuuti@utu.fi



640

Capitolul 1: Evaluarea preoperatorie a riscului cardiovascular în chirurgia non-cardiacã

1. Introducere 
Acest ghid este destinat medicilor ºi colaboratorilor impli-
caþi în îngrijirea pre-, peri-, ºi postoperatorie a pacienþilor 
supuºi intervenþiilor chirurgicale non-cardiace. Ghidul se 
concentreazã pe managementul cardiovascular al paci-
enþilor la care bolile cardiace reprezintã o potenþialã sursã 
de complicaþii în timpul intervenþiilor chirurgicale non-car-
diace. Riscul de complicaþii perioperatorii depinde de sta-
rea pacientului înainte de intervenþia chirurgicalã, pre  v-
alenþa comorbiditãþilor, precum ºi urgenþa, tipul, amploa-
rea ºi durata procedurii chirurgicale. Mai precis, pot apã-
rea complicaþii cardiace la pacienþii cu boalã cardiacã 
is che micã (BCI) do cumentatã sau asimptomaticã, dis func -
þie ventricularã stângã, valvulopatii ºi aritmii, care sunt su-
puºi unor proceduri chirurgicale asociate cu stres cardiac 
ºi hemodinamic prelungit.

La nivel mondial, chirurgia non-cardiacã este asociatã cu 
o ratã medie de complicaþii de 7-11% ºi o ratã a mortalitãþii 
de 0,8-1,5%, în funcþie de mãsurile de prevenþie. Pânã la 
42% din acestea sunt cauzate de complicaþii cardiace. 
Atunci când sunt aplicate populaþiei din statele membre 
ale Uniunii Europene, cifrele se traduc în cel puþin 167 
000 de complicaþii cardiace, din care 19 000 sunt ame-
nin þãtoare de viaþã, datorate procedurilor chirurgicale 
non-cardiace.

Ghidul recomandã o evaluare practicã, sistematicã a 
pacientului, integrând factori de risc clinici ºi rezultatele 
diferitelor teste cu riscul estimat al intervenþiilor chirur-
gicale planificate. Aceasta conduce la o individualizare 
a evaluãrii riscului cardiac, cu posibilitatea de iniþiere a 
te rapiei medicamentoase, de a efectua revascularizare 
miocardicã ºi de a utiliza tehnici speciale chirurgicale ºi 
de anestezie pentru a optimiza condiþia peri-operatorie a 
pacientului. 

Majoritatea pacienþilor cu boli cardiace stabile pot fi supuºi 
intervenþiilor chirurgicale cu risc scãzut sau intermediar 
fãrã o evaluare suplimentarã. Pacienþii selectaþi necesitã 
eva luare de cãtre o echipã integratã multidisciplinarã ce 
include anesteziºti, cardiologi ºi chirurgi, iar atunci când 
este cazul, o echipã extinsã. Anesteziºtii vor coordona 
eva  luarea preoperatorie. Pacienþii selectaþi îi includ pe 
cei cu boli cardiace preexistente sau suspectate, suficient 
de complexe pentru a fi cu un potenþial risc perioperator 
(de exemplu, boli cardiace congenitale, simptome insta-
bile sau capacitate funcþionalã redusã), pacienþii la care 
opti mizarea tratamentului medical preoperator este de 
aºtep tat sã reducã riscul perioperator al unei intervenþii 
chi rurgicale cu risc scãzut sau intermediar ºi pacienþi cu 
boli cardiace cunoscute sau cu risc crescut pentru boli 
cardiace care sunt supuºi intervenþiilor chirurgicale cu risc 
crescut.

Recomandãri privind evaluarea preoperatorie

Clasãa Nivelb

Pacienþii selectaþi cu boli cardiace, supuºi intervenþiilor chirurgicale non-cardiace cu risc scãzut sau intermediar 
pot fi trimiºi de cãtre medicul anestezist pentru evaluare ºi otimizare medicalã cardiologicã. IIb C

O echipã multidisciplinarã de experþi ar trebui sã fie luatã în considerare pentru evaluarea preoperatorie a 
pacienþilor cu risc cunoscut sau crescut de boli cardiace, supuºi intervenþiilor chirurgicale non-cardiace cu risc 
crescut.

IIa C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

2. Evaluarea practicã a riscului cardiac 
preoperator
Pentru a reduce riscul de complicaþii cardiace periope-
ratorii este esenþialã efectuarea unei evaluãri cardiace, 
utilizând antecedentele patologice personale, înaintea 
intervenþiei chirurgicale. Pacienþii cu risc scãzut de mor-
talitate de cauzã cardiacã ºi infarct miocardic (<1%), pot 
fi operaþi în siguranþã fãrã amânarea intervenþiei. Redu-
cerea riscului prin aplicarea tratamentului medicamentos 
sau a altor intervenþii este mai eficient din punct de ve-
dere al costului, la pacienþii cu risc cardiac crescut ºi risc 
procedural crescut. În plus faþã de antecedentele patolo-
gice, riscul chirurgical ºi capacitatea funcþionalã, biomar-
kerii ºi tehnicile imagistice cardiace non-invazive pot ajuta 
la estimarea riscului, dar aceste tehnici ar trebui rezerva-
te pacienþilor la care rezultatele testelor ar influenþa sau 
schim ba managementul.

Etapa 1

Se evalueazã caracterul de urgenþã al intervenþiei chirur-
gicale. Dacã intervenþia reprezintã o urgenþã, strategia 
este dictatã de factori specifici care þin de pacient sau de 
intervenþie ºi nu este posibilã efectuarea unor investigaþii 
suplimentare sau iniþierea unui tratament. În astfel de ca-

zuri medicul cardiolog trebuie sã ofere recomandãri în 
ceea ce priveºte managementul perioperator, monitori-
zarea în scopul detectãrii evenimentelor cardiovasculare 
ºi continuarea tratamentului medicamentos cronic.

Etapa 2

Are pacientul o patologie cardiacã instabilã?

  Anginã pectoralã instabilã

  Insuficienþã cardiacã acutã

  Aritmii cardiace semnificative

  Patologie valvularã simptomaticã

  Infarct miocardic recent (în ultimele 30 de zile) ºi ische-
mie miocardicã rezidualã

Dacã nu, se trece la etapa 3. Dacã starea pacientului este 
instabilã, patologia trebuie clarificatã ºi tratatã corespun-
zãtor înainte de intervenþia chirurgicalã, aceastã abordare 
ducând frecvent la o amânare sau anulare a intervenþiei. 
Opþiunile de tratament ar trebui discutate de o echipã 
multidisciplinarã de experþi, inclusiv medici care asigurã 
îngrijirea perioperatorie, deoarece intervenþiile pot avea 
implicaþii în îngrijirea chirurgicalã ºi anestezicã.
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Etapa 3

Determinarea riscului (%) intervenþiei chirurgicale de apa-
riþie a evenimentelor adverse cardiovasculare la 30 de zile 
de la intervenþie (deces de cauzã cardiacã, infarct mio-
cardic).

Riscul chirurgical estimat în funcþie de tipul intervenþiei chirurgicalea,b

Risc scãzut: <1% Risc intermediar: 1-5% Risc înalt: >5%

  Intervenþie chirurgicalã superficialã

  Glanda mamarã

  Stomatologicã

  Endocrinologicã: tiroidã

  Oftalmologicã

  Reconstructivã

  Carotidianã asimptomaticã (CEA sau 
CAS)

  Ginecologicã: minorã

  Ortopedicã: minorã (meniscectomie)

  Urologicã: minorã (prostatectomie 
transuretralã)

  Intraperitonealã: splenectomie, 
reparare hernie hiatalã, 
colecistectomie

  Carotidianã simptomaticã (CEA sau 
CAS)

  Angioplastie arterialã perifericã

  Repararea endovascularã a 
anevrismelor

  Chirurgia capului ºi gâtului

  Neurologicã sau ortopedicã: majorã 
(ºold sau coloanã vertebralã)

  Urologicã sau ginecologicã: majorã

  Transplant renal

  Intratoracic: non-major

  Intervenþie chirurgicalã vascularã 

  majorã sau care implicã aorta

  Revascularizare deschisã a membrului 
inferior, amputaþie sau trombectomie

  Intervenþie chirurgicalã duodeno-
pancreaticã

  Rezecþie hepaticã, intervenþie 
chirurgicalã a ductului biliar

  Esofagectomie

  Intervenþie chirurgicalã pentru 
perforaþie intestialã

  Rezecþie glandã suprarenalã

  Cistectomie totalã

  Pneumectomie

  Transplant pulmonar sau hepatic

CAS = stentare de artera carotidã; CEA = endarectomie carotidianã.
a Estimarea riscului chirurgical este o aproximare relativã, la 30 de zile, a riscului de deces cardiovascular ºi infarct miocardic, care ia în calcul numai 
intervenþiile chirurgicale specifice, fãrã a lua în considerare comorbiditãþile pacientului.
b Adaptat dupã Glance et al.I. Ann Surg 2012;255:696-702

Dacã riscul cardiac estimat al intervenþiei chirurgicale este 
scãzut (<1%) la pacienþii stabili, este puþin probabil ca re-
zultatele testelor sã schimbe managementul ºi este indicat 
sã se continue cu procedura chirurgicalã programatã. La 
pacienþii cu factori de risc clinici se poate lua în conside-
rare efecturea unui ECG de repaus (vezi factorii de risc în 
Tabel la pasul 6).

Medicul poate identifica factorii de risc ºi sã facã recoman-
dãri privind stilul de viaþã ºi tratamentul medicamentos în 
scopul îmbunãtãþirii prognosticului pe termen lung. La 
pacienþii cu unul sau mai mulþi factori de risc clinici, se 
poate lua în considerare efectuarea unui ECG preope-
rator pentru a monitoriza modificãrile din perioada pe-
rioperatorie. La pacienþii cu BCI cunoscutã sau ischemie 
miocardicã, iniþierea unui regim cu doze iniþial scãzute, 
apoi progresiv crescãtoare, de beta-blocant poate fi luatã 
în considerare înaintea intervenþiei chirurgicale (vezi 
secþiunea 5 pentru detalii). La pacienþii cu insuficienþã 
cardiacã ºi disfuncþie sistolicã, inhibitorii enzimei de con-
versie a angiotensinei (IECA) ºi antagoniºtii de receptori ai 
angiotensinei (BRA) ar trebui luaþi în considerare înaintea 
intervenþiei chirurgi cale. La pacienþii supuºi intervenþiilor 
chirurgicale vasculare ar trebui luatã în considerare 
iniþierea tratmentului cu statine. Administrarea de aspirinã 
ar trebui continuatã dupã implantarea unui stent (4 
sãptãmâni dupã BMS ºi 3-12 luni dupã implantarea DES).

Dacã riscul estimat chirurgical este intermediar sau cres-
cut se trece la pasul 4.

Etapa 4

Se ia în considerare capacitatea funcþionalã a pacientu-
lui. Dacã un pacient asimptomatic sau stabil din punct 
de vedere cardiac are o capacitate funcþionalã bunã sau 
moderatã ( 4 METs, ex. posibilitatea de a urca douã etaje 
sau de a alerga o distanþã scurtã), prognosticul este bun, 
chiar ºi în prezenþa BCI sau a factorilor de risc. Manage-
mentul perioperator este puþin probabil sã fie schimbat 
pe baza rezultatelor testelor ulterioare, indiferent de pro-
cedura chirurgicalã planificatã. Chiar ºi în prezenþa fac-
torilor de risc clinici, este oportun sã fie adresat pacientul 
pentru intervenþia chirurgicalã.

Medicul poate identifica factorii de risc ºi sã facã recoman-
dãri privind stilul de viaþã ºi tratamentul medicamentos în 
scopul îmbunãtãþirii prognosticului pe termen lung. La 
pacienþii cu unul sau mai mulþi factori de risc clinici, se 
poate lua în considerare efectuarea unui ECG preopera-
tor pentru a monitoriza modificãrile din perioada perio pe-
ratorie. La pacienþii cu BCI cunoscutã sau ischemie mio-
car dicã, iniþierea unui regim cu doze iniþial scãzute, apoi 
pro gresiv crescãtoare de beta-blocant, poate fi luatã în 
con siderare înaintea intervenþiei chirurgicale (vezi secþiu-
nea 5 pentru detalii). La pacienþii cu insuficienþã cardiacã 
ºi disfuncþie sistolicã, IECA ºi BRA ar trebui luaþi în conside-
rare înaintea intervenþiei chirurgicale. La pacienþii supuºi 
inter venþiilor chirurgicale vasculare ar trebui luatã în con-
siderare iniþierea tratmentului cu statine. Administrarea 
de aspirinã ar trebui continuatã dupã implantarea unui 
stent (4 sãptãmâni dupã BMS ºi 3-12 luni dupã implan-
tarea DES).
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Când capacitatea funcþionalã este scãzutã (<4 METs) sau 
necunoscutã, se trece la etapa 5. Riscul chirurgical va de-
termina stratificarea riscului preoperator ulterior ºi mana-
gementul perioperator.

Etapa 5

Se ia în considerare riscul legat de procedura chirurgicalã 
(Tabelul din etapa 3). Dacã pacientul este programat 
pen tru o procedurã cu risc crescut, se trece la pasul 6. Pa-
cienþii programaþi la intervenþie chirurgicalã cu risc inter-
mediar pot efectua intervenþia programatã.

Dacã aceºti pacienþi au unul sau mai mulþi factori de risc 
(vezi Etapa 6), este recomandat sã se efectueze ECG preo-
perator de rutinã pentru a monitoriza modificãrile din pe-
rioada perioperatorie. La pacienþii cu insuficienþã cardiacã 
este recomandat sã se efectueze ecocardiografie de repa-
us sau sã se mãsoare nivelul peptidelor natriuretice (dacã 
nu a fost determinat recent). La pacienþii cu factori de risc 
pot fi recomandate testele imagistice de stres.

La pacienþii cu BCI cunoscutã sau ischemie miocardicã, 
iniþierea unui regim cu doze iniþial scãzute, apoi progre-
siv crescãtoare de beta-blocant, poate fi luatã în consi-
derare înaintea intervenþiei chirurgicale (vezi secþiunea 5 
pentru detalii). Pacienþii cu insuficienþã cardiacã sistolicã 
cunoscutã ar trebui sã fie sub tratament cu doze adec-
vate de IECA (BRA, dacã nu sunt toleraþi), antagoniºti de 
mi ne ralocorticoizi ºi beta-blocante. La pacienþii supuºi 
intervenþiilor chirurgicale vasculare ar trebui luatã în con-

siderare iniþierea tratamentului cu statine. Administrarea 
de aspirinã ar trebui continuatã dupã implantarea unui 
stent (4 sãptãmâni dupã BMS ºi 3-12 luni dupã implan-
tarea DES).

Etapa 6

La pacienþii programaþi pentru intervenþie chirurgicalã cu 
risc crescut (ºi cu capacitate funcþionalã scãzutã), este re-
comandat sã se efectueze teste ulterioare în funcþie de 
factorii de risc (tabelul urmãtor). ECG de referinþã este 
recomandatã pentru a monitoriza modificãrile din pe-
rioada perioperatorie la toþi pacienþii. Evaluarea funcþiei 
ventriculului stâng (VS) prin ecocardiografie ºi/sau eva-
luarea BNP este recomandatã la pacienþii cu insuficienþã 
cardiacã cunoscutã sau suspectatã, dar poate fi luatã în 
considerare ºi la pacienþii ce nu prezintã semne de boalã 
cardiacã. Testele imagistice de stres non-invazive sunt re-
comandate la pacienþii cu mai mult de doi factori de risc 
clinici. Testele imagistice pot fi luate în considerare ºi la alþi 
pacienþi înaintea intervenþiilor chirurgicale cu risc crescut 
pentru consilierea pacientului sau schimbarea manage-
mentului perioperator în relaþie cu tipul intervenþiei chirur-
gicale ºi tehnicile anestezice.
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Factorii de risc clinici conform indicelui de risc cardiac revizuit

Boalã cardiacã ischemicã (anginã pectoralã ºi/sau infarct miocardic în antecedentea)

Insuficienþã cardiacã

Accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor

Disfuncþie renalã (creatinina sericã >170 μmol/L sau 2 mg/dl sau clearance de creatinina <60 mL/min/1,73 m2)

Diabet zaharat care necesitã tratament cu insulinã
a În conformitate cu Definiþia Universalã a Infarctului Miocardic. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe Aª, Simoons ML, Chaitman BR, White HD at al. Eur Heart J 
2012;33:2551-2567. 

Recomandãrile pentru administrarea perioperatorie a tra-
tamentului cu beta-blocante, IECA, aspirina sau statine 
sunt la fel ca cele din etapa 5.

Etapa 7

Interpretarea rezultatelor testelor de stres non-invazive: 
pacienþii fãrã ischemie indusã de stres sau cu ischemie 
uºoarã pânã la moderatã, sugestivã pentru afectarea uni 
sau bicoronarianã pot fi supuºi intervenþiei chirurgicale 
elective. La pacienþii cu modificãri ischemice extensive, 
la teste non-invazive se recomandã o individualizare a 
managementului perioperator ºi se va pune în balanþã 
beneficiul potenþial al intervenþiei chirurgicale propuse 
cu riscul crescut de evenimente adverse. De asemenea, 
trebuie evaluat efectul terapiei medicamentoase ºi/sau 
al revascularizãrii miocardice, nu numai pentru prognos-
ticul postoperator imediat, cât ºi pentru cel pe termen 
lung. La pacienþii la care se recomandã revascularizarea 
miocardicã intervenþionalã trebuie sã se þinã cont de fap-
tul cã iniþierea ºi durata terapiei antiplachetare interferã cu 
intervenþia chirurgicalã planificatã:

  La pacienþii supuºi angioplastiei cu balon, intervenþia 
chirurgicalã non-cardiacã poate fi efectuatã dupã >2 
sãptãmâni de la angioplastie, cu menþinerea terapiei 
cu aspirinã.

  La pacienþii supuºi angioplastiei cu stent metalic sim-
plu, intervenþia chirurgicalã poate fi efectuatã dupã 
> 4 sãptãmâni de la intervenþie. Dubla antiagregare 

plachetarã ar trebui continuatã pentru cel puþin 4 
sãptãmâni.

  La pacienþii care au fost supuºi recent angioplastiei 
cu stent farmacologic activ, intervenþia chirurgicalã 
non-cardiacã poate fi efectuatã dupã 12 luni de la 
inter venþie în cazul DES de generaþie veche sau 6 
luni în cazul DES de nouã generaþie, timp în care este 
recomandatã dubla antiagregare plachetarã.

În alte situaþii, ar putea fi luatã în considerare continua-
rea administrãrii perioperatorii de aspirinã la pacienþii 
care au fost trataþi cu acest medicament în antecedente 
ºi aceasta trebuie sã fie o decizie individualã care depinde 
de riscul de sângerare perioperatorie, cântãritã în raport 
cu riscul de complicaþii trombotice (vezi de asemenea Ta-
belul su ma rizat de la final). Întreruperea tratamentului cu 
aspi rinã ar trebui luatã în considerare la pacienþii la care 
se anticipeazã o hemostazã dificil de controlat în timpul 
inter venþiei chirurgicale.

3. Tipul intervenþiei chirurgicale
Multitudinea intervenþiilor chirurgicale, în diferite contex-
te, face dificilã atribuirea unui risc specific de evenimente 
adverse majore cardiace unei anumite proceduri. Când 
sunt luate în calcul metode alternative faþã de intervenþii 
chirurgicale deschise, fie prin proceduri endovasculare 
sau endoscopice mai puþin invazive, trebuie luat în con-
siderare posibilul compromis între beneficiile datorate re-
ducerii morbiditãþii ºi eficacitatea pe termen mediu sau 
lung.

Recomandãri cu privire la abordarea chirurgicalã ºi impactul acesteia asupra riscului

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca pacienþii sã fie supuºi evaluãrii riscului preoperator, indiferent de abordarea chirurgicalã 
deschisã sau laparoscopicãc. I C

La pacienþii cu AAA 55 mm, cu anatomie corespunzãtoare pentru EVAR, se recomandã, fie repararea aorticã 
deschisã, fie endovascularã, dacã riscurile chirurgicale sunt acceptabile. I A

La pacienþii cu AAA asimptomaticã ºi care nu sunt apþi pentru reparare deschisã, EVAR împreunã cu cel mai 
bun tratament medical pot fi luate în considerare. IIb B

La pacienþii cu boalã arterialã la nivelul membrelor inferioare, ce necesitã revascularizare, cea mai bunã strate-
gie de tratament ar trebui sã fie determinatã de o echipã de experþi având în vedere anatomia, comor biditãþile, 
disponibilitatea ºi experienþa localã.

IIa B

AAA = anevrism aortic abdominal; EVAR = reconstrucþie aorticã endovas cularã;
a Clasã de recomandare 
b Nivel de evidenþã
c Deoarece procedurile laparoscopice au demonstrat un stres cardiac similar cu procedurile deschise.
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4. Evaluarea preoperatorie

Indici de risc

Cele mai multe cazuri clinice permit aplicarea unei abor-
dãri ample, sistematice, cu evaluarea riscului cardiac, ba-
zatã iniþial pe caracteristicile clinice ºi tipul de inter venþie 
chirurgicalã, cu posibilitatea de a fi extin sã la alte teste 
non-invazive. Au fost dezvoltaþi mai mulþi indici de risc, 
deºi oferã doar o estimare brutã. Sistemele de stratificare 
a riscului pot reprezenta instrumente clinice utile pentru 
medici din punct de vedere al necesitãþii evaluãrii cardia-
ce ºi a tratamentului medicamentos. Modelele de risc nu 
dicteazã luarea deciziilor, dar ar trebui sã fie con siderate 

ca o piesã a unui puzzle care urmeazã sã fie eva luat, în 
comun acord cu informaþiile clasice puse la dis poziþia me-
dicului.

Datele privind utilizarea preoperatorie a biomarkerilor 
din trialuri prospective controlate sunt rare. Pe baza da-
telor prezente, evaluarea biomarkerilor serici la pa ci enþii 
supuºi unei intervenþii chirurgicale non-cardiace nu poate 
fi propusã pentru utilizarea de rutinã, dar poate fi luatã 
în considerare la pacienþii cu risc crescut (METs 4 sau 
cu o valoare a indicelui de risc cardiac revizuit >1 pentru 
inter venþii chirurgicale vasculare ºi >2 pentru intervenþii 
chir ur gicale non-vasculare).

Recomandãri privind stratificarea riscului cardiovascular

Clasãa Nivelb

Indicii de risc clinici sunt recomandaþi a fi folosiþi pentru stratificarea riscului perioperator. I B

Modelul NSQIP sau indicele de risc Lee sunt recomandaþi pentru stratificarea riscului perioperator. I B

Evaluarea troponinelor cardiace poate fi luatã în considerare la pacienþii cu risc crescut, înainte ºi la 48-72 h 
dupã intervenþia chirurgicalã majorã. IIb B

Mãsurãtorile NT-proBNP ºi BNP pot fi avute în vedere pentru obþinerea unor informaþii prognostice indepen-
dente pentru evenimentele cardiace pe termen lung ºi perioperatorii la pacienþii cu risc crescut. IIb B

Prelevarea de rutinã a biomarkerilor preoperator nu este recomandatã pentru stratificarea riscului ºi prevenirea 
evenimentelor cardiace. III C

BNP = peptid natriuretic cerebral, NT-proBNP = pro-peptid natriuretic cerebral N-terminal
NSQIP = Programul Naþional de Îmbunãtãþire a Calitãþii Chirurgiei
a Clasã de recomandare; b Nivel de evidenþã

Electrocardiograma

Recomandãri cu privire la electrocardiograma preoperatorie

Clasãa Nivelb

ECG-ul preoperator este recomandat la pacienþii cu factori de riscc, programaþi pentru operaþii cu risc interme-
diar sau ridicat I C

Utilizarea ECG-ului preoperator poate fi luatã în considerare, pentru pacienþii cu factori de riscc, programaþi 
pentru operaþii cu risc scãzut IIb C

ECG-ul preoperator poate fi luat în considerare la pacienþii fãrã factori de risc, cu vârsta peste 65 de ani, 
programaþi pentru operaþii cu risc intermediar. IIb C

ECG-ul preoperator de rutinã nu este recomandat la pacienþii fãrã factori de risc, programaþi pentru operaþii cu 
risc scãzut. III B

ECG = electrocardiograma
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Vezi factorii de risc clinici din Etapa 6

Evaluarea non-invazivã a funcþiei ventricula-
re stângi ºi a bolii cardiace ischemice

Testarea preoperatorie non-invazivã vizeazã furnizarea de 
informaþii asupra a trei markeri de risc cardiac: dis func þia 
VS, ischemia miocardicã ºi anomaliile valvelor car  dia ce, toþi 
fiind factori determinanþi pentru evoluþia post opera torie. 
Funcþia VS este evaluatã în repaus prin diver se mo dalitãþi 
imagistice. Pentru detectarea ischemiei miocar dice, testul 
ECG de efort ºi tehnicile non-invazive imagistice pot fi fo-

losite. Principiul de bazã este cã algoritmul de diag nostic 
pentru stratificarea riscului dat de ischemia mio cardi cã ºi 
de funcþia VS ar trebui sã fie similar cu cel pro pus în mana-
gementul non-chirurgical al pacienþilor cu BCI cunos cutã 
sau suspectatã. Testarea non-invazivã nu ar trebui consi-
deratã doar pentru revascularizarea coro na rianã, dar ºi 
pentru consilierea pacienþilor, schimbarea mana ge men-
tului perioperator în ceea ce priveºte tipul de interven þie 
chirur gicalã, tehnica anestezicã ºi prog nosticul pe termen 
lung. 
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Recomandãri cu privire la ecocardiografia de repaus la pacienþii asimptomatici fãrã semne de boalã cardiacã sau 
anomalii electrocardiografice

Clasãa Nivelb

Ecocardiografia de repaus poate fi luatã în considerare la pacienþii supuºi intervenþiei chirurgicale cu risc cres-
cut. IIb C

Ecocardiografia de rutinã nu este recomandatã la pacienþii supuºi intervenþiei chirurgicale cu risc scãzut sau 
intermediar. III C

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãri cu privire la testele de stres înainte de intervenþia chirurgicalã la pacienþii asimptomatici

Clasãa Nivelb

Testarea de stres imagisticã este recomandatã înaintea intervenþiei chirurgicale cu risc crescut la pacienþii cu >2 
factori de risc clinici ºi capacitate funcþionalã scãzutã (<4 METS)c. I C

Testarea de stres imagisticã poate fi luatã în considerare înaintea intervenþiei chirurgicale cu risc crescut sau 
intermediar la pacienþii cu 1 sau 2 factori de risc clinici ºi capacitate funcþionalã scãzutã (<4 METS)c. IIb C

Testarea de stres imagisticã nu este recomandatã înaintea intervenþiei chirurgicale cu risc scãzut indiferent de 
riscul clinic al pacientului. III C

MET = echivalent metabolic
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Vezi factorii de risc clinici din etapa 6

Angiografia coronarianã invazivã

Angiografia coronarianã este o procedurã invazivã de dia-
gnostic, dar este foarte rar indicatã pentru evaluarea riscu-
lui în chirurgia non-cardiacã. Deºi BCI poate fi prezentã la 

un numãr semnificativ de pacienþi care necesitã chirurgie 
non-cardiacã, indicaþiile pentru angiografia coronarianã 
preoperatorie ºi revascularizare sunt similare cu indicaþiile 
angiografice din managementul non-chirurgical.

Recomandãri cu privire la angiografia coronarianã preoperatorie

Clasãa Nivelb

Indicaþiile de angiografie coronarianã preoperatorie ºi revascularizaþie sunt similare celor din cadrul non-chirur-
gical. I C

Angiografia de urgenþã este recomandatã la pacienþii cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment 
ST care necesitã intervenþie chirurgicalã non-cardiacã ce nu reprezintã urgenþã. I A

Strategii invazive urgente sau precoce sunt recomandate la pacienþii cu NSTE-ACS care necesitã intervenþie 
chirurgicalã non-cardicã ce nu reprezintã urgenþã, conform evaluãrii riscurilor. I B

Angiografia preoperatorie este recomandatã la pacienþii cu ischemie miocardicã doveditã ºi anginã pectoralã 
instabilã (Clasificarea Societãþii Cardiovasculare Canadiene III-IV) cu tratament medical adecvat care necesitã 
intervenþie chirurgicalã non-cardiacã ce nu reprezintã urgenþã.

I C

Angiografia preoperatorie poate fi luatã în considerare la pacienþii cardiaci stabili supuºi unei intervenþii chirur-
gicale de endarterectomie carotidianã ce nu reprezintã o urgenþã. IIb B

Angiografia preoperatorie nu este recomandatã pacienþilor cardiaci stabili supuºi unei intervenþii chirurgicale 
cu risc scãzut. III C

NSTE-ACS = sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare de ST
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

5. Strategiile de reducere a riscului
Stresul chirurgical ºi anestezia pot declanºa ischemie mio-
cardicã printr-un dezechilibru între cererea ºi oferta de 
oxigen miocardic. Pe lângã strategiile de reducere a ris-
cului specifice adaptate la caracteristicile pacientului ºi la 
tipul de intervenþie chirurgicalã, evaluare preoperatorie 
este o oportunitate de a verifica ºi de a optimiza controlul 
tuturor factorilor de risc cardiovascular.

Beta-blocantele

Raþionamentul principal pe care se bazeazã utilizarea pe-
rioperatorie a beta-blocantelor este scãderea consumului 
de oxigen miocardic prin scãderea frecvenþei cardiace, 
ceea ce conduce la creºterea fazei de umplere diastolice 
ºi prin scã derea contractilitãþii miocardice. Au fost sugeraþi 
fac tori cardioprotectivi suplimentari. Existã un raport 
strâns între începerea tratamentului ºi alegerea dozei opti-
me de beta-blocante. Prognosticul postoperator este mai 
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bun la pa cienþii care au o frecvenþã cardiacã mai joasã. Pe 
de altã parte, bradicardia ºi hipotensiunea trebuie evitate. 

Acest lucru subliniazã importanþa prevenirii supradozãrii 
prin doze iniþiale mari ºi fixe.

Recomandãri cu privire la tratamentul cu beta-blocante

Clasãa Nivelb

Continuarea tratamentului perioperator cu beta-blocante este recomandat la pacienþii care primesc în mod 
curent acest tratament. I B

Iniþierea tratamentului perioperator cu beta-blocante poate fi luat în considerare la pacienþii programaþi pentru 
o intervenþie chirurgicalã cu risc crescut ºi care au 2 factori de risc clinici sau status ASA 3c. IIb B

Iniþierea tratamentului perioperator cu beta-blocante poate fi luat în considerare la pacienþii care au BCI 
cunoscutã sau ischemie miocardicãc. IIb B

Atunci când este iniþiat tratamentul oral cu beta-blocante la pacienþii supuºi intervenþiilor chirurgicale non-cardi-
ace poate fi luat în considerare, de primã intenþie, atenololul sau bisoprololul. IIb B

Iniþierea tratamentului perioperator cu doze crescute de beta-blocante, fãrã titrare, nu este recomandatã. III B

Iniþierea tratamentului perioperator cu beta-blocante nu este recomandatã la pacienþii programaþi pentru 
intervenþie chirurgicalã cu risc scãzut. III B

ASA = Societatea Americanã de Anesteziologie; BCI = boalã cardiacã is che micã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Tratamentul trebuie iniþiat, în mod optim, între 30 zile ºi (cel puþin) 2 zile înainte de intervenþia chirurgicalã, începând cu doze scãzute ºi trebuie conti-
nuat în perioada perioperatorie. Obiectiv: frecvenþa cardiacã în repaus 60-70 bãtãi pe minut, tensiune arterialã sistolicã >100 mmHg

Statinele

Pacienþii cu afectare ateroscleroticã non-coronarianã (ca-
 ro ti dianã, perifericã, aorticã, renalã) ar trebui sã pri meas-
cã tratament cu statine pentru prevenþia secun darã, in-
diferent dacã vor fi supuºi unei intervenþii chirurgicale 
non-cardiace sau nu. Statinele induc, de asemenea, sta-
bilizarea plãcilor de aterom de la nivel coronarian. Aces-
te efecte pleiotrope pot preveni ruptura plãcii ºi infarctul 
miocardic în perioada perioperatorie. Întreruperea trata-
mentului cu statine poate sã fie nocivã prin producerea 
unui efect de rebound.

Majoritatea pacienþilor cu boalã arterialã perifericã ar tre-
bui sã primeascã statine. Dacã trebuie sã fie supuºi unei 
intervenþii vasculare deschise sau unei intervenþii endo-
vasculare, administrarea statinelor ar trebui continuatã ºi 
postoperator. În cazul pacienþilor care nu au primit anteri-
or acest tratament, administrarea statinelor ar trebui ideal 
începutã cu minim 2 sãptãmâni anterior intervenþiei pen-
tru obþinerea efectului maximal de stabilizare a plãcii ºi 
continuatã minim o lunã dupã intervenþia chirurgicalã. În 
cazul pacienþilor supuºi unei intervenþii chirurgicale non-
vasculare nu avem dovezi care sã vinã în sprijinul unui 
tratament cu statine în perioada preoperatorie dacã nu 
existã altã indicaþie.

Recomandãri cu privire la tratamentul cu statine

Clasãa Nivelb

Se recomandã continuarea tratamentului cu statine în perioada perioperatorie, favorizând statinele cu timp de 
înjumãtãþire lung sau cu eliberare prelungitã. I C

Iniþierea tratamentului preoperator cu statine ar trebui luatã în considerare la pacienþii supuºi intervenþiilor 
chirurgicale vasculare, ideal cu cel puþin 2 sãptãmâni înaintea intervenþiei. IIa B

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Inhibitorii enzimei de conversie ai angioten-
sinei ºi blocanþii receptorilor angiotensinei

Independent de efectul de scãdere a tensiunii arteriale, 
inhibitorii enzimei de conversie (IECA) pãstreazã func þia 
organelor; totuºi, date obþinute de la un studiu obser va-
þional au sugerat cã IECA nu au scãzut incidenþa compli-
caþiilor cardiace ºi a decesului dupã intervenþii chirurgi-
cale vasculare majore. În plus, utilizarea perioperatorie a 
IECA implicã un risc de hipotensiune arterialã severã sub 
anestezie, în special în perioada de inducþie ºi în condiþiile 
utilizãrii concomitente de beta-blocante. Hipotensiunea 

arterialã este mai puþin frecventã atunci când tratamentul 
cu IECA a fost întrerupt cu o zi anterior intervenþiei chi-
rurgicale. La pacienþii cu disfuncþie sistolicã de ventricul 
stâng, care sunt într-o stare clinicã stabilã, pare rezonabilã 
continuarea tratamentului cu IECA în perioada periopera-
torie sub strictã supraveghere. Când disfuncþia de ventri-
cul stâng este descoperitã în timpul evaluãrii preoperatorii 
la pacienþii stabili hemodinamic, dar netrataþi, intervenþia 
chi rurgicalã ar trebui sã fie amânatã, dacã este posibil, 
pentru a permite determinarea cauzei declanºatoare ºi 
ini þierea terapiei cu IECA ºi beta-blocante.
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Recomandãri cu privire la tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie ºi blocanþi ai receptorilor de 
angiotensinã

Clasãa Nivelb

Continuarea tratamentului cu IECA sau BRA, sub monitorizare atentã, ar trebui sã fie luatã în considerare, în 
timpul intervenþiei chirurgicale non-cardiace, la pacienþii stabili cu insuficienþã cardiacã ºi disfuncþie sistolicã VS. IIa C

Iniþierea tratametului cu IECA sau BRA, ar trebui sã fie luatã în considerare, cu cel puþin o sãptãmânã înaintea 
intervenþiei chirurgicale la pacienþii stabili cu insuficienþã cardiacã ºi disfuncþie sistolicã VS. IIa C

Întreruperea temporarã a tratametului cu IECA sau BRA, înaintea intervenþiei chirurgicale, ar trebui luatã în 
considerare la pacienþii hipertensivi. IIa C

IECA = Inhibitori de enzimã de conversie a angiotensinei; BRA = blocant al receptorului de angiotensinã; VS = ventricul stâng.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Blocanþii canalelor de calciu, agoniºtii recep-
torilor alfa 2 ºi diureticele

Deºi blocantele canalelor de calciu ce determinã scãde-
rea frecvenþei cardiace nu sunt indicate la pacienþii cu 
insuficienþã cardiacã ºi disfuncþie sistolicã, la pacienþii care 
au contraindicaþii pentru beta-blocante, continuarea sau 
introducerea blocantelor canalelor de calciu ce determinã 
scãderea frecvenþei cardiace poate fi luatã în considerare. 
În plus, blocantele canalelor de calciu ar trebui continuate 
la pacienþii cu anginã vasospasticã în timpul intervenþiei 
chirurgicale non-cardiace.

Agoniºtii receptorilor alfa 2 au fost legaþi de riscul crescut 
de hipotensiune clinicã semnificativã ºi stop cardiovascu-
lar non-fatal. Prin urmare, agoniºtii receptorilor alfa 2 nu 
ar trebui administraþi la pacienþii supuºi intervenþiilor chi-
rurgicale non-cardiace.

Diureticele sunt frecvent folosite la pacienþii cu hiperten-
siune arterialã sau insuficienþã cardiacã. În general, diu-
reticele prescrise pentru hipertensiune arterialã ar trebui 
continuate pânã în ziua intervenþiei chirurgicale ºi admi-
nistrate numai pe cale oralã, atunci când este posibil. În 
insuficienþa cardiacã, dacã sunt semne ºi simptome de 

retenþie hidricã, ar trebui luatã în considerare creºterea 
do zelor. Reducerea dozelor trebuie luatã în considerare 
la pacienþii cu hipovolemie, hipotensiune arterialã ºi tul-
bu rãri electrolitice.

Managementul pacienþilor cu tratament 
anti plachetar ºi anticoagulant

Utilizarea unei doze mici de aspirinã la pacienþii supuºi 
unei intervenþii chirurgicale non-cardiace ar trebui sã fie 
bazatã pe o decizie individualã care depinde de riscul he-
moragic perioperator comparativ cu riscul de complicaþii 
trombotice. Întreruperea tratamentului cu aspirinã ar tre-
bui luatã în considerare la cei la care se anticipeazã o he-
mo stazã greu de controlat în timpul intervenþiei chirurgi-
ca le.

Terapia anticoagulantã asociazã un risc crescut de sân-
gerare în timpul intervenþiei chirurgicale non-cardiace. 
La unii pacienþi, acest risc va fi compensat de beneficiile 
terapiei anticoagulante, iar tratamentul trebuie menþinut 
sau modificat, în timp ce la alþi pacienþi cu risc scãzut de 
trombozã, tratamentul trebuie oprit pentru a minimiza 
complicaþiile hemoragice.

Recomandãri cu privire la tratamentul antiplachetar

Clasãa Nivelb

Se recomandã continuarea tratamentului cu aspirinã timp de 4 sãptãmâni dupã implantarea BMS ºi 3-12 luni 
dupã implanarea DES, cu excepþia existenþei unui risc chirurgical de sângerare ameninþãtoare de viaþã inaccep-
tabil de mare.

I C

Continuarea tratamentului cu aspirinã, la pacienþii astfel trataþi anterior, poate fi luatã în considerare în perioada 
perioperatorie ºi ar trebui sã fie bazatã pe o decizie individualã care depinde de riscul de sângerare periopera-
tor, în raport cu riscul de complicaþii trombotice.

IIb B

Întreruperea tratamentului cu aspirinã ar trebui sã fie luatã în considerare dacã este anticipatã o hemostazã 
dificil de controlat în timpul intervenþiei chirurgicale. IIa B

Continuarea tratamentului cu inhibitori ai P2Y
12

 ar trebui luatã în considerare timp de 4 sãptãmâni dupã 
implantarea BMS ºi 3-12 luni dupã implanarea DES, cu excepþia existenþei unui risc chirurgical de sângerare 
ameninþãtoare de viaþã inacceptabil de mare, în cazul acestui agent.

IIa C

La pacienþii trataþi cu inhibitori ai P2Y
12

, care trebuie sã fie supuºi unei intervenþii chirurgicale, ar trebui sã fie 
luatã în considerare amânarea acesteia pentru cel puþin 5 zile dupã întreruperea administrãrii de ticagrelor º 
clopidogrel – ºi pentru 7 zile pentru prasugrel – dacã este posibil din punct de vedere clinic, excepþie fãcând 
pacienþii cu risc de evenimente ischemice.

IIa C

BMS = Stent metalic simplu; DES = Stent farmacologic activ
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
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Revascularizarea

Rolul evaluãrii coronarografice de rutinã, profilacticã, în 
scop diagnostic ºi a revascularizãrii miocardice pentru re-
ducerea riscului coronarian în intervenþiile chirurgicale 
non-cardiace rãmâne indecis. Indicaþiile pentru angiogra-
fia coronarianã ºi revascularizare miocardicã la pacienþii 
cu BCI cunoscutã sau suspectatã, care sunt programaþi 
pentru intervenþii chirurgicale non-cardiace majore, sunt 
similare cu cele din cazurile non-chirurgicale. Controlul 
ischemiei miocardice înaintea intervenþiilor chirurgicale 

este recomandatã oricând chirurgia non-cardiacã poate 
fi amânatã în siguranþã. Totuºi, nu existã nici o indicaþie 
pentru a cãuta, de rutinã, prezenþa unei ischemii miocar-
dice (silenþioase) la toþi pacienþii înainte de intervenþii chi-
rurgicale non-cardiace. Este de subliniat faptul cã pacienþii 
cu intervenþie coronariana percutanã (PCI) în anteceden-
te pot fi expuºi unui risc ridicat de evenimente cardiace în 
timpul sau dupã intervenþii chirurgicale non-cardiace, în 
special în cazurile de intervenþii chirurgicale neplanificate 
sau urgente post stentare coronarianã, având impact în 
îngrijirea perioperatorie.
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Recomandãri cu privire la sincronizarea intervenþiei chirurgicale non-cardiace la pacienþii stabili din punct de 
vedere cardiac/asimptomatici, cu revascularizare anterioarã

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca pacienþii asimptomatici care au fost supuºi CABG în ultimii 6 ani sã fie îndrumaþi pentru 
intervenþie chirurgicalã non-cardiacã, ce nu reprezintã urgenþã, fãrã evaluare angiograficã, excepþie fãcând 
pacienþii cu risc crescutc.

I B

Efectuarea intervenþiilor chirurgicale non-urgente, non-cardiace la pacienþii cu implantare de BMS, ar trebui 
avutã în vedere dupã minim 4 sãptãmâni ºi în mod ideal 3 luni dupã intervenþiec. IIa B

Efectuarea intervenþiilor chirurgicale non-urgente, non-cardiace la pacienþii cu implantare DES, ar trebui avutã 
în vedere dupã minim 12 luni de la intervenþie. Aceastã întârziere poate fi redusã la 6 luni în cazul DES de nouã 
generaþiec.

IIa B

La pacienþii ce au suferit recent o angioplastie cu balon, chirurgii ar trebui sã ia în considerare amânarea 
intervenþiei chirurgicale noncardiace cu cel puþin 2 sãptãmâni de la data la care a avut loc intervenþia. IIa B

BMS = Stent metalic simplu; CABG = By-pass aorto-coronarian; DES = Stent farmacologic activ
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã
c Aspirina va fi continuatã în perioada perioperatorie

Recomandãri cu privire la revascularizarea profilacticã la pacienþii stabili/asimptomatici

Clasãa Nivelb

Efectuarea revascularizaþiei miocardice este recomandatã, potrivit ghidurilor aplicabile, pentru managementul 
bolii arteriale coronariene stabile. I B

Revascularizarea tardivã dupã chirurgie non-cardiacã cu succes trebuie luatã în considerare în concordanþã cu 
ghidurile ESC pentru boala arterialã coronarianã stabilã. I C

Revascularizarea miocardicã profilacticã, înaintea unei intervenþii chirurgicale cu risc înalt, poate fi luatã în consi-
derare în funcþie de mãrimea defectului de perfuzie indus la testul de stres. IIb B

Revascularizarea miocardicã profilacticã de rutinã, înaintea interveþiilor chirurgicale cu risc intermediar ºi scãzut, 
la pacienþii cu BCI doveditã, nu este recomandatã. III B

BCI = boalã coronarianã ischemicã
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Recomandãri cu privire la revascularizarea miocardicã de rutinã la pacienþii cu NSTE-ACS

Clasãa Nivelb

Dacã intervenþia chirugicalã non-cardiacã poate fi amânatã în siguranþã, este recomandat ca pacienþii sã fie 
diagnosticaþi ºi trataþi în concordanþã cu ghidurile pentru NSTE-SCA. I A

În cazul combinaþiei puþin probabile dintre o patologie clinicã ameninþãtoare de viaþã ce necesitã intervenþie 
chirurgicalã non-cardiacã urgentã ºi revascularizare pentru NSTE-SCA, echipa de experþi ar trebui sã discute 
prioritatea intervenþiei chirurgicale.

IIa C

La pacienþii care au fost supuºi unei intervenþii chirurgicale non-cardiace, sunt recomandate tratamentul 
medicamentos agresiv ºi revascularizarea miocardicã în concordanþã cu ghidurile pentru NSTE-SCA dupã 
intervenþia chirurgicalã.

I B

Dacã PCI este indicatã înainte de intervenþiile chirurgicale semi-urgente, este recomandatã utilizarea DES de 
nouã generaþie, BMS sau chiar angioplastia cu balon. I B

BMS = stent metalic simplu; DES = stent activ farmacologic; PCI = intervenþie coronarianã percutanatã; NSTE-SCA = sindrom coronarian acut fãrã supra-
denivelare de segment ST.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

6. Boli specifice

Insuficienþa cardiacã cronicã

Insuficienþa cardiacã este un factor bine cunoscut pen-
tru evenimente cardiace perioperatorii ºi postoperatorii. 
Astfel, identificarea ºi terapia insuficienþei cardiace sunt 
importante pentru îmbunãtãþirea morbiditãþii ºi morta-
litãþii chirurgiei non-cardiace. În cazul pacienþilor cu insu-
fi cienþã cardiacã cu disfuncþie sistolicã severã nou diag-
nosticatã, se recomandã amânarea intervenþiei chirur-

gicale non-urgente, pentru a acorda timp suficient trata-
mentului medical ºi/sau inter venþiei specifice nou iniþiate 
pentru îmbunãtãþirea func þiei ºi remodelãrii VS. O atenþie 
deosebitã trebuie acor datã insuficienþei cardiace posto-
peratorii care poate pune pro bleme de diagnostic pre-
zentându-se deseori ati pic ºi putând avea etiologii diferite 
în comparaþie cu insu fi cienþa cardiacã apãrutã în context 
non-chirurgical. Dupã ce insuficienþa cardiacã postopera-
torie este diag nos ticatã, tratamentul este similar cu cel în 
context non-chirurgical.
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Recomandãri cu privire la insuficienþa cardiacã

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca pacienþilor anterior diagnosticaþi sau suspecþi de insuficienþã cardiacã ºi care sunt programaþi 
pentru o intervenþie chirurgicalã non-cardiacã cu risc intermediar sau înalt, sã le fie evaluatã funcþia VS prin 
ecocardiografie transtoracicã ºi/sau prin evaluarea peptidelor natriuretice, cu excepþia cazului în care au fost 
evaluate recent.

I A

În cazul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã diagnosticatã, programaþi pentru intervenþie chirurgicalã non-
cardiacã cu risc intermediar sau înalt se recomandã optimizarea tratamentului medicamentos în funcþie de 
necesitãþi cu utilizarea beta-blocantelor, IECA, BRA, antagoniºti mineralocorticoizi ºi diuretice, în concordanþã cu 
recomandãrile ghidului ESC de tratament al insuficienþei cardiace.

I A

În cazul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã nou diagnosticatã, este recomandat ca intervenþia chirurgicalã cu 
risc crescut sau intermediar sã fie amânatã pentru cel puþin 3 luni dupã iniþierea tratamentului insuficienþei 
cardiace pentru a permite optimizarea tratamentului ºi o posibilã îmbunãtãþire a funcþiei VS

I C

Se recomandã continuarea medicaþiei beta-blocante în cazul pacienþilor cu insuficienþã cardiacã pe întreaga 
perioadã perioperatorie, în timp ce IECA/BRA pot fi omise în dimineaþa intervenþie chirurgicale, luând în consi-
derare tensiunea arterialã a pacienþilor. În cazul în care sunt administrate IECA/BRA, este important sã se moni-
torizeze cu atenþie statusul hemodinamic al pacienþilor ºi sã se administreze soluþii de repleþie volemicã atunci 
când este necesar.

I C

Dacã nu existã timp suficient pentru titrare dozei, nu se recomandã o dozã mare de beta-blocant anterior 
intervenþiei chirurgicale non-cardiace la pacienþii cu insuficienþã cardiacã. III B

IECA = Inhibitori de enzimã de conversie a angiotensinei; BRA = blocant al receptorului de angiotensinã; VS = ventriculul stâng.
a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Hipertensiunea arterialã

În general, prezenþa hipertensiunii arteriale este un factor 
de risc, dar nu este considerat a fi un factor de risc in de-
pendent puternic pentru complicaþiile cardiovasculare în 
chirurgia non-cardiacã. Nu existã dovezi clare care favo-

rizeazã un anumit mod de tratament antihipertensiv com-
parativ cu altul la pacienþii supuºi unei intervenþii chirurgi-
cale non-cardiace. Pacienþii cu hipertensiune arterialã 
tre buie sã fie trataþi în conformitate cu ghidurile existente 
ale ESC.

Recomandãri cu privire la hipertensiunea arterialã

Clasãa Nivelb

În cazul pacienþilor cu hipertensiune arterialã nou diagnosticatã preoperator se recomandã screening-ul 
afectãrii organelor þintã ºi al factorilor de risc cardiovasculari. I C

Fluctuaþii ample ale tensiunii arteriale la pacienþii hipertensivi ar trebui evitate în perioada perioperatorie. IIa B

Clinicienii pot lua în considerare sã nu amâne intervenþia chirurgicalã non-cardiacã în cazul pacienþilor cu 
hipertensiune grad 1 sau 2 (tensiune arterialã sistolicã <180 mmHg; tensiune arterialã diastolicã <110 mmHg). IIb B

a Clasã de recomandare
b Nivel de evidenþã

Boala valvularã cardiacã (BVC)

Pacienþii cu BVC au un risc crescut de complicaþii cardio-
vasculare perioperatorii în timpul intervenþiilor chirurgi-
cale non-cardiace. Riscul este foarte variabil în funcþie de 
tipul ºi severitatea BVC, dar ºi de tipul chirurgiei non-car-
diace. Ecocardiografia preoperatorie trebuie efectuatã la 
pacienþii cu BVC cunoscute sau suspectate, în special în 
prezenþa unui suflu cardiac.

Stenoza aorticã este val vu lopatia cea mai frecventã ºi con-
stituie un factor de risc bine stabilit pentru mortalitatea 
perioperatorie ºi infarct miocardic. La pacienþii cu stenozã 
aorticã severã, inter venþia chirugicalã trebuie efectuatã 
sub monitorizare he mo dinamicã invazivã cu evitarea 
schimbãrilor rapide ale statusului volemic ºi ale ritmului 
cardiac. La pacienþii simpto matici, înlocuirea valvei aortice 
ar trebui sã fie luatã în considerare înainte de intervenþia 
chirurgicalã electivã dacã este posibil. La pacienþii cu risc 
crescut, valvuloplastia aorticã cu balon sau preferabil im-

plantarea valvularã transcateter (TAVI) poate fi o opþiune 
terapeuticã rezona bilã înainte de intervenþia chirurgicalã. 
La pacienþii asimptomatici, chirurgia non-cardiacã cu 
risc scãzut ºi intermediar poate fi efectuatã în condiþii de 
siguranþã. Dacã existã posibilitatea, absenþa simptome-
lor ar trebui confirmatã prin testare la efort. Dacã este 
planificatã o intervenþie chi rugicalã cu risc crescut este 
necesarã evaluare su plimentarã pentru aprecierea riscu-
lui înlocuirii valvei aortice.

Chirurgia non-cardiacã poate fi efectuatã la pacienþii cu 
stenozã mitralã largã (aria valvularã mitralã >1,5 cm2) ºi 
la pacienþii asimptomatici cu aria valvularã mitralã <1,5 
cm2 ºi presiune sistolicã în artera pulmonarã <50 mmHg. 
Pacienþii asimptomatici cu stenozã mitralã semnificativã 
hemodinamic ºi pacienþii simptomatici pot beneficia de 
comisurotomie mitralã percutanatã (sau reparare chirur-
gicalã clasicã), în special înainte de intervenþia chirurgicalã 
cu risc ridicat.
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În cazul pacienþilor cu regurgitarea aorticã ºi mitralã non-
semnificativã, precum ºi la pacienþii asimptomatici cu re-
gurgitarea aorticã si mitralã severã ºi funcþie VS pãstratã, 
intervenþia chirurgicalã non-cardiacã poate fi efectuatã 
fãrã riscuri suplimentare. Pacienþii simptomatici ºi cei care 
sunt asimptomatici, cu fracþie de ejecþie VS sever afec-
tatã (<30%) au risc crescut de complicaþii cardiovascula-
re ºi intervenþia chirurgicalã non-cardiacã ar trebui sã fie 
efectuatã numai dacã este necesar.

Pacienþii cu proteze valvulare pot fi supuºi unei intervenþii 
chirurgicale non-cardiace, fãrã un risc suplimentar, atunci 
când nu existã nicio dovadã a disfuncþiei protezei sau a 
disfuncþiei ventriculare. La aceºti pa cienþi, se recomandã 
modificarea regimului antiocoagulant ºi profilaxia endo-
carditei infecþioase.

Recomandãri cu privire la boala valvularã cardiacã

Clasãa Nivelb

Evaluarea clinicã ºi ecocardiograficã se recomandã la toþi pacienþii cu BVC cunoscutã sau suspectatã, care sunt 
programaþi pentru intervenþie chirurgicalã electivã cu risc intermediar sau crescut.  I  C

Protezarea valvei aortice se recomandã la pacienþii cu stenozã aorticã severã simptomatici programaþi pentru 
intervenþie chirurgicalã electivã non-cardiacã, cu condiþia ca riscul chirurgical sã nu fie înalt.  I B

Protezarea valvei aortice ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu stenozã aorticã severã asimptomatici 
programaþi pentru intervenþie chirurgicalã electivã non-cardiacã cu risc înalt, cu condiþia ca riscul chirurgical sã 
nu fie înalt datoritã rezultatului negativ consecutiv chirurgiei valvulare.

IIa C

Intervenþiile chirurgicale cu risc intermediar sau scãzut ar trebui luate în considerare la pacienþii cu stenozã 
aorticã severã asimptomaticã dacã nu a existat nici o intervenþie anteriorã la nivelul valvei aortice. IIa C

La pacienþii cu stenozã aorticã severã simptomatici, programaþi pentru o intervenþie chirurgicalã electivã non-
cardiacã, TAVI sau valvulopastia aorticã cu balon ar trebui sã fie luate în considerare de cãtre echipa de experþi 
dacã riscul chirurgiei valvulare este crescut.

IIa C

Intervenþia chirurgicalã non-cardiacã electivã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu regurgitare valvularã 
severã care nu au insuficienþã cardiacã severã sau disfuncþie de VS. IIa C

Comisurotomia mitralã percutanã ar trebui luatã în considerare la pacienþii cu stenozã mitralã strânsã care au 
simptome legate de hipertensiunea pulmonarã ºi sunt programaþi pentru intervenþia chirurgicalã non-cardiacã 
electivã cu risc intermediar sau crescut.

IIa C

VS = Ventricul stâng; TAVI = implantare transcateter de valvã aorticã; BVC = boala valvularã cardiacã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Aritmiile

Aritmiile cardiace sunt o cauzã semnificativã de morbidi-
tate ºi mortalitate perioperatorie. Apariþia aritmiilor de 
ti pul fibrilaþiei atriale (FA) sau tahicardiei ventriculare 
de seori indicã o patologie cardiacã preexistentã; prin ur-
mare, identificarea lor în perioada preoperatorie impune 
in ves tigaþii suplimentare, inclusiv ecocardiografie anterior 
inter venþie chirurgicale.

Aritmiile ventriculare, inclusiv extrasistolele ventriculare 
(ExV) ºi tahicardia ventricularã (TV), sunt deosebit de frec-
vente la pacienþii cu risc crescut. TV monomorfã îºi poate 
avea originea la nivelul unei cicatrici miocardice, iar TV 
polimorfã are ca substrat comun ischemia miocardicã 
acutã. Prin urmare, identificare acestor aritmii în perioada 
preoperatorie trebuie sã conducã la stabilirea unui diag-
nostic ºi tratament adecvat. 

Recomandãri cu privire la aritmiile ventriculare

Clasãa Nivelb

Anterior intervenþiei chirurgicale se recomandã continuarea tratamentului cu antiaritmice orale. I C

În funcþie de caracteristicile pacientului, medicaþia antiaritmicã este recomandatã la pacienþii cu TV susþinutã. I C

Medicaþia antiaritmicã nu este recomandatã la pacienþii cu ExV. III C

ExV = extrasistole ventriculare; TV = tahicardie ventricularã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

În perioada perioperatorie aritmiile supraventriculare ºi 
FA sunt mai frecvente în comparaþie cu aritmiile ventricu-
lare. Posibilii factori agravanþi, ca insuficienþa respiratorie ºi 
dezechilibrele electrolitice, trebuie sã fie corectaþi. Nu se 
recomandã administrarea de medicamente pentru trata-
mentul extrasistolelor supraventriculare. Manevrele vaga-

le pot opri tahicardiile supraventriculare în unele cazuri. 
În cazurile recurenþelor tahicardiei supraventriculare în 
perioada perioperatorie se pot folosi medicamente ca be-
ta-blocante, blocanþi de canale de calciu sau amiodaronã. 
Management-ul FA în perioada perioperatorie presupu-
ne de regulã controlul frecvenþei ventriculare.
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Recomandãri cu privire la aritmiile supraventriculare

Clasãa Nivelb

Anterior intervenþiei chirurgicale se recomandã continuarea tratamentului cu antiaritmice orale. I C

Dacã apare instabilitate hemodinamicã se recomandã cardioversia electricã. I C

La pacienþii stabili hemodinamic, pentru sistarea TSV, se recomandã manevre vagale ºi terapie antiaritmicã. I C

TSV = tahicardie supraventricularã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Bradiaritimiile din perioada perioperatorie rãspund în ge-
ne ral favorabil la tratamentul farmacologic pe termen 
scurt, pacing-ul cardiac extern fiind rareori necesar. Pa-
cing-ul cardiac profilactic anterior chirurgiei non-cardiace 
nu este indicat în mod uzual. Pacienþii cu pacemaker pot 

fi operaþi în siguranþã dacã sunt luate precauþii adecvate. 
Pa cienþilor cu ritm de bazã instabil trebuie sã li se realizeze 
postoperator interogarea pacemaker-ului pentru verifica-
rea corectitudinii programãrii ºi a pragului de sensing ºi 
de pacing.

Recomandãri cu privire la bradiaritmii ºi stimulatoare cardiace

Clasãa Nivelb

Indicaþiile pentru cardiostimularea tempo rarã, în perioada perioperatorie, sunt, în general, aceleaºi ca ºi pentru 
cardiostimularea permanentã. I C

Este recomandat ca spitalul sã nominalizeze o persoanã responsabilã pentru programarea dispozitivelor antia-
ritmice implantabile anterior si consecutiv intervenþiei chirurgicale. I C

Pacienþii cu defibrilator cardiac implantabil, ale cãror dispozitive au fost dezactivate anterior intervenþiei chirur-
gicale, trebuie monitorizaþi cardiac continuu pe toatã perioada dezactivãrii. Echipamentul pentru defibrilare 
externã trebuie sã fie accesibil.

I C

La pacienþii asimptomatici, cu bloc bifascicular sau trifascicular, nu este recomandatã, de rutinã, stimulare 
cardiacã temporarã perioperator. III C

a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Boala renalã

Afectarea funcþiei renale este asociatã cu un risc crescut 
de BCV ºi este un factor de risc independent pentru eve-
nimente adverse cardiovasculare în perioada postopera-
torie, inclusiv infarct miocardic, accident vascular cerebral 
ºi agravarea insuficienþei cardiace. Apariþia insuficienþei 
renale acute dupã o intervenþie chirurgicalã majorã re-
duce rata de supravieþuire pe termen lung la pacienþii cu 
funcþie renalã anterior normalã. Identificarea pacienþilor 

cu risc de deteriorare a funcþiei renale, în perioada perio-
peratorie, este importantã pentru iniþierea mãsurilor su-
portive. 

Cea mai frecventã cauzã de insuficienþã renalã acutã la 
pacienþii spitalizaþi este determinatã de asocierea debitului 
cardiac scãzut/presiune venoasã ridicatã, ºi/sau adminis-
trarea de substanþe de contrast iodate în scop diagnostic 
sau în cadrul procedurilor vasculare intervenþionale per-
cutane.
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Recomandãri cu privire la funcþia renalã

Clasãa Nivelb

Pacienþii supuºi procedurilor radiologice cu substanþã de contrast

Pacienþii ar trebui sã fie evaluaþi pentru riscul de IRA indusã de contrast. IIa C

Prevenþia nefropatiei indusã de substanþa de contrast la pacienþii cu BRC moderatã sau moderat-severã

Hidratarea cu soluþie salinã izotonã este recomandatã anterior administrãrii substanþei de contrast. I A

Se recomandã administrarea de substanþã de contrast cu osmolaritate micã sau izoosmolarã. I A

Se recomandã ca volumul substanþei de contrast utilizate sã fie redus la minimum. I B

Hidratarea cu soluþie de bicarbonat de sodiu ar trebui luatã în considerare anterior administrãrii substanþei de 
contrast. IIa A

Ar trebui luatã în considerare administrarea de statine, pe termen scurt, în doze crescute. IIa B

Pacienþii cu BRC severã

La pacienþii cu BRC în stadiul IV sau V poate fi luatã în considerare hemodializa profilacticã anterior intervenþiei 
chirurgicale complexe sau cu risc înalt. IIb B

La pacienþii cu BCR în stadiul 3 nu este recomandatã hemodializa profilacticã. III B

BRC = boalã renalã cronicã; IRA = insuficienþã renalã acutã
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Bolile cerebrovasculare

În cazul intervenþiilor chirugicale non-cardiace, a fost ra-
por tatã o ratã a accidentelor vasculare cerebrale (AVC) 
pe ri operatorii de 0,08-0,7%. Incidenþa acestora a fost aso-
ciatã cu o creºtere de 8 ori a mortalitãþii perioperatorii. 
Accidentele vasculare cerebrale perioperatorii sunt, în ge-
neral, ischemice ºi cardioembolice, având ca substrat în 
majoritatea cazurilor FA.

Anamneza pacienþilor programaþi pentru chirurgie non-
cardiacã ar trebui sã cuprindã întrebãri despre simptome 
neurologice anterioare, în cazurile selecþionate fiind nece-
sare consult neurologic preoperator ºi evaluare imagisticã 
neuro-vascularã ºi cerebralã. Imagistica carotidianã, deºi 
nu este o procedurã indicatã de rutinã la pacienþii pro gra-
maþi pentru intervenþie chirurgicalã non-cardiacã, poate 

fi consideratã în cazul chirurgiei vasculare datoritã pre-
va len þei înalte a patologiei carotidiene la acest grup de 
pa cienþi.

Pentru scãderea riscului de AVC perioperator, tratamen-
tul antiagregant/anticoagulant trebuie continuat, când 
este posibil, pe toatã perioada perioperatorie. Selecþia 
adecvatã a tehnicii de anestezie, prevenþia ºi tratamentul 
FA, controlul glicemiei, precum ºi controlul riguros al ten-
siunii arteriale contribuie la scãderea riscului de AVC peri-
operator. La pacienþii cu boalã carotidianã simptomaticã 
re vascularizarea trebuie efectuatã anterior chirugiei non-
cardiace, iar aceasta din urmã amânatã. În privinþa pa-
ci enþilor cu ocluzie carotidianã asimptomaticã, re vas cu-
larizarea carotidianã preoperatorie rãmâne o pro ble mã 
de dezbãtut.

Recomandãri cu privire la pacienþii cu boalã carotidianã 
suspectatã sau doveditã

Clasãa Nivelb

Explorarea imagisticã cerebralã ºi a arterelor carotide este recomandatã pacienþilor cu istoric de AIT sau AVC în 
ultimile 6 luni. I C

Explorarea imagisticã de rutinã a arterelor carotide poate fi consideratã în cazul pacienþilor ce vor fi supuºi unei 
intervenþii chirurgicale vasculare. IIb C

Dacã este posibil, continuarea tratamentului cu antiagregant plachetar ºi statinã pe toatã durata perioadei 
perioperatorii în cazul pacienþilor cu boalã carotidianã, ar trebui luatã în considerare. IIa C

În cazul pacienþilor cu boalã carotidianã, care sunt supuºi unei intervenþii chirurgicale non-cardiace, ar trebui 
luate in considerare aceleaºi indicaþii referitoare la revascularizarea catoridianã ca în cazul populaþiei generale. IIa C

Explorarea imagisticã de rutinã a arterelor carotide nu este recomandatã în cazul pacienþilor ce suferã 
intervenþii chirugicale non-vasculare. III C

AVC = accident vascular cerebral; AIT = accident ischemic tranzitor.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Boala arterialã perifericã (BAP)

Pacienþii cu BAP au, de regulã, aterosclerozã avansatã 
care afecteazã majoritatea teritoriilor vasculare în grade 
va riabile ºi au prognostic mai prost în comparaþie cu pa-
cienþii fãrã BAP. Este rezonabilã evaluarea prezenþei BCI 
prin istoricul pacien tului, prin examinãri clinice ºi teste 

de rutinã. Nu este re co mandatã efectuarea de rutinã a 
testelor de efort sau imagistice pentru identificarea ische-
miei cardiace la pacienþii clinic asimptomatici, cu excepþia 
prezenþei a cel puþin doi factori de risc clinici. Toþi pacienþii 
cu BAP trebuie trataþi cu statine ºi antiagregante plache-
tare.

Recomandãri cu privire la boala arterialã perifericã

Clasãa Nivelb

Pacienþii cu BAP ar trebui sã fie evaluaþi clinic pentru boala cardiacã ischemicã ºi dacã sunt prezenþi mai mult 
de doi factori de risc, ar trebui luate în considerare preoperator teste de stres sau imagistice. IIa C

a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Bolile pulmonare

Coexistenþa bolilor pulmonare la pacienþii supuºi unei 
operaþii non-cardiace poate mãri riscul chirurgical. Ast-
fel de boli includ infecþiile acute respiratorii, BPOC (boa-
la pulmonarã obstructivã cronicã), astm bronºic, fibroza 
chisticã, boala pulmonarã interstiþialã ºi alte condiþii care 
produc alterarea funcþiei respiratorii. Bolile pulmonare 
preexisten te au un impact semnificativ asupra riscului pe-
rioperator, dar cel mai frecvent efect este de creºtere a 
riscului de complicaþii pulmonare postoperatorii. Sindro-
mul obezi tate-hipoventilaþie (SOH) este definit prin triada: 
obezitate, hipoventilaþie diurnã ºi tulburãri de respiraþie în 

timpul somnului. SOH este asociat cu o mortalitate perio-
peratorie crescutã.

Hipertensiunea pulmonarã (HTP) asociazã creºterea 
com  plicaþiilor postoperatorii. Datoritã riscului de apariþie 
a in su ficienþei ventriculare drepte ºi a crizei hipertensive 
pul monare, intervenþiile chirurgicale în cazul pacienþilor 
cu HTP trebuie evitate dacã nu sunt absolut necesare. În 
mod ideal pacienþilor cu HTP supuºi chirurgiei le-ar tre bui 
optimizat tratamentul înainte de orice intervenþie chirur-
gicalã, într-un centru cu experienþã adecvatã. Inter venþiile 
la pa cienþii cu risc înalt trebuie planificate în cadrul echipei 
multidisciplinare specializate în hipertensiune pulmonarã.

Recomandãri cu privire la hipertensiunea pulmonarã ºi bolile pulmonare

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca pacienþii cu HTP severã, care vor fi supuºi unei intervenþii chirurgicale elective, sã fie trataþi în 
centre cu experienþã. I C

Se recomandã ca intervenþiile chirurgicale la pacienþii cu risc crescut ºi HTP sã fie planificate de o echipã 
multisiciplinarã specializatã în hipertensiune pulmonarã. I C

Se recomandã ca pacienþii cu HTP sã beneficieze de un regim de tratament optimizat înainte de orice 
intervenþie chirurgicalã electivã. I C

Se recomandã continuarea tratamentului specific HTP în perioada pre-, peri- ºi postoperatorie, fãrã întreruperi. I C

Se recomandã monitorizarea pacienþilor cu HTP pentru cel puþin 24 ore postoperator. I C

În cazul în care insuficienþa cardiacã dreaptã avanseazã în perioada postoperatorie la pacienþii cu hipertensiu-
ne arterialã pulmonarã, se recomandã optimizarea dozei de diuretic ºi, dacã este necesar, iniþierea medicaþiei 
vasoactive sub îndrumarea unui medic cu experienþã în tratarea HTP.

I C

În cazul pacienþilor cu BPOC se recomandã renunþarea la fumat cu minim 2 luni anterior intervenþiei chirurgi-
cale. I C

În cazul insuficienþei cardiace drepte severe, care nu rãspunde la tratamentul suportiv, se recomandã adminis-
trarea temporarã de vasodilatatoare pulmonare (inhalatorii si/sau intravenoase), sub îndrumarea unui medic 
cu experienþã în tratarea HTP.

I C

În cazul pacienþilor cu risc înalt de SOH ar trebui luate în considerare investigaþii suplimentare de specialitate 
înaintea unei intervenþii chirurgicale majore. IIa C

HTP = hipertensiune pulmonarã; SOH = sindrom obezitate-hipoventilaþie
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Bolile cardiace congenitale

În general, copiii, adolescenþii ºi adulþii cu boli cardiace 
con genitale prezintã un risc chirugical crescut, dar acest 

risc variazã foarte mult. Când defectul cardiac este simplu, 
circulaþia fiziologicã normalã ºi pacientul bine compensat, 
riscul poate fi chiar scãzut.

Recomandãri cu privire la pacienþii cu boli cardiace congenitale

Clasãa Nivelb

Se recomandã ca pacienþii cu boli cardiace congenitale complexe, dacã existã posibilitatea, sã fie direcþionaþi 
cãtre investigaþii suplimentare de specialitate anterior intervenþiei chirugicale. I C

a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

7. Monitorizarea cardiacã perioperatorie

Electrocardiografia

Monitorizarea ECG continuã este recomandatã tuturor 
pacienþilor supuºi anesteziei. Alegerea ºi configurarea de-

ri vaþiilor folosite pentru monitorizare pot influenþa abilita-
tea de a detecta modificãri semnificative ale segmentului 
ST.

Recomandãri cu privire la monitorizarea ECG

Clasãa Nivelb

Monitorizarea ECG este recomandatã tuturor pacienþilor ce urmeazã sã fie supuºi unei intervenþii chirurgicale. I C

În sala de operaþie ar trebui sã se aibã în vedere selectarea combinaþiilor de derivaþii pentru o mai bunã detec-
tare a ischemiei. IIa B

Când este posibil, ar trebui sã se utilizeze monitorizarea ECG cu 12 derivaþii în cazul pacienþilor cu risc înalt în 
timpul intervenþiei chirurgicale. IIa B

ECG = electrocardiogramã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Ecocardiografia transesofagianã (ETE)

Ecocardiografia transesofagianã (ETE) a fost frecvent fo-
lo sitã ca instrument de monitorizare în timpul interven þiei 
chirugicale cardiace. Ischemia miocardicã poate fi iden-
tificatã prin tulburãrile de cineticã regionalã ale peretelui 

miocardic. ETE este recomandatã dacã apare instabilitate 
hemodinamicã acutã sau severã, sau anomalii ce pun în 
pericol viaþa în timpul sau dupã inter venþia chirurgicalã. 
ETE poate fi utilã în sala de operaþie la pacienþii cu leziuni 
valvulare severe. Rolul în monitorizarea hemodinamicã a 
pacienþilor cu risc crescut este controversat.

Recomandãri cu privire la ecocardiografia transesofagianã intraoperatorie ºi/sau perioperatorie pentru detecta-
rea ischemiei miocardice

Clasãa Nivelb

Utilizarea ETE, ar trebui luatã în considerare în cazul pacienþilor care prezintã modificãri ale segmentului ST la 
monitorizarea ECG intra- sau perioperatorie. IIa C

ETE poate fi luatã în considerare în cazul pacienþilor cu risc crescut de a dezvolta ischemie miocardicã ºi care 
sunt supuºi unei intervenþii chirurgicale non-cardiace cu risc crescut. IIb C

ECG = electrocardiogramã; ETE = ecocardiografie transesofagianã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Recomandãri cu privire la ETE intraoperatorie ºi/sau perioperatorie în cazul pacienþilor cu instabilitate 
hemodinamicã sau la risc de a dezvolta instabilitate hemodinamicã

Clasãa Nivelb

ETE este recomandatã atunci când apar tulburãri hemodinamice severe, susþinute ºi acute în timpul intervenþiei 
chirurgicale sau în perioada perioperatorie. I C

Monitorizarea prin ETE poate fi avutã în vedere în cazul pacienþilor cu risc înalt de a dezvolta tulburãri hemodi-
namice semnificative în timpul ºi dupã intervenþii chirurgicale non-cardiace cu risc crescut. IIb C

Monitorizarea prin ETE poate fi avutã în vedere în cazul pacienþilor care au leziuni valvulare severe, în timpul 
procedurilor chirurgicale non-cardiace cu risc crescut însoþite de stres hemodinamic semnificativ. IIb C

ETE = ecocardiografie transesofagianã
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.
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Anomalii ale metabolismului glucozei 

În cazul pacienþilor diabetici, chirurgia este asociatã cu 
creº terea duratei de spitalizare, a resurselor necesare ºi 
a mor ta litãþii perioperatorii. Statusul critic este, de aseme-
nea, ca racterizat prin tulburãri ale metabolismului glice-
mic, ce pot apãrea în ab sen þa unui diagnostic anterior 
de diabet, fiind un fac tor de risc important pentru morbi-
ditate ºi mortalitate. Hiperglicemia are numeroase efecte 
adverse asupra func þiei renale, hepatice, endoteliale ºi 

asupra rãspusului imun. Scã de rea gradului de variabilitate 
a glicemiei poate avea rol car dioprotectiv.

Evaluarea preoperatorie sau preproceduralã a pacienþilor 
diabetici trebuie efectuatã pentru identificarea ºi optimiza-
rea comorbiditãþilor ºi pentru a stabili strategia de mana-
gement a diabetului. Dovezile asupra controlului strict al 
glicemiei la pacienþii fãrã diabet supuºi intervenþiei chiru-
gicale sunt controversate.

Recomandãri cu privire la controlul glicemiei

Clasãa Nivelb

Se recomandã prevenirea hiperglicemiei postoperatorii [nivel þintã <10,0 mmmol/L (180mg/dL)] cu insulinã 
administratã intravenos adulþilor, dupã o intervenþie chirurgicalã cu risc crescut care a necesitat internarea în 
unitatea de terapie intensivã.

I B

În cazul pacienþilor cu risc chirurgical înalt ar trebui luat în considerare screening-ul valorilor crescute ale HbA
1c

 
anterior unei intervenþii chirugicale majore ºi îmbunãtãþirea controlului glicemic preoperator. IIa C

Poate fi luatã în considerare prevenirea intraoperatorie a hiperglicemiei prin administrarea de insulinã. IIb C

Valori þintã postoperatorii ale glicemiei <6,1 mmol/L (110 mg/dL) nu sunt recomandate. III A

HbA
1c

 = hemoglobinã glicozilatã.
a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

8. Anestezia
O evoluþie perioperatorie optimã rezultã din strânsa co-
operare dintre cardiologi, chirurgi, pneumologi ºi anes-
teziºti. Evaluarea riscului ºi optimizarea preoperatorie a 
pa tologiei cardiace trebuie realizatã împreunã.

Managementul anestezic intraoperator

Managementul anestezic trebuie sã asigure un flux ºi o 
presiune de perfuzie corespunzãtoare la nivelul organe-
lor. Trebuie evitatã hipotensiunea arterialã intraoperatorie 
ºi un nivel inadecvat al anesteziei profunde.

Alegerea unui agent anestezic s-a considerat ca fiind de 
micã importanþã în ceea ce priveºte evoluþia pacienþilor 
þinând cont cã funcþiile vitale sunt sprijinite în mod cores-
punzãtor. Dovezile sunt contradictorii în ceea ce priveºte 
avantajul unui agent anestezic în comparaþie cu altul, cu 
sugestia cã agenþii anestezici volatili oferã cardioprotecþie 
superioarã faþã de agenþii anestezici intravenoºi. Pentru 
intervenþiile chirurgicale non-cardiace informaþiile sunt 
limitate.

Tehnicile neuroaxiale

Beneficiul anesteziei neuroaxiale versus anesteziei gene-
rale este dezbãtut intens în literaturã. Studii randomiza-
te ºi meta-analizele unor trialuri clinice randomizate care 
au comparat rezultatul tehnicilor de anestezie regionalã 
cu anestezia generalã la pacienþii care au suferit operaþii 
chirurgicale non-cardiace, au arãtat unele dovezi ale 
îmbunãtãþirii rezultatelor ºi reducerii morbiditãþii postope-
ratorii în cazul anesteziei regionale. Anestezia neuroaxialã 
nu a scãzut în mod sistematic riscul de infarct miocardic 
sau mortalitatea, dar a fost asociatã cu scãderea altor 
com plicaþii ºi poate fi luatã în considerare pentru mana-
gementul pacienþilor cu factori de risc cardiovasculari sau 
patologie cardiovascularã în absenþa contraindicaþiilor. 
Deseori pacienþii cardiaci sunt trataþi cu medicamente 

ce pot interfera cu procesul coagulãrii, de aceea trebuie 
asiguratã o coagulare adecvatã la aplicarea blocului ne-
uroaxial.

Terapia þintitã perioperatorie 

Terapia þintitã are ca scop optimizarea performanþei 
cardio vasculare pentru obþinerea unui nivel normal sau 
chiar supranormal de oxigen la nivelul þesuturilor prin 
optimizarea presarcinii ºi inotropismului, folosind obiecti-
ve hemodinamice predefinite. Terapia þintitã se bazeazã 
pe sen sibilitatea la debit sau volum a parametrilor hemo-
dinamici, ca volumul bãtaie, ca rãspuns la încãrcarea cu 
fluide prin variabilitatea volumului bãtaie ºi presiunii pul-
sului, sau optimizãri similare ale debitului cardiac. Terapia 
þintitã precoce cu fluide, aplicatã unei cohorte de pacienþi 
corespunzãtoare ºi cu un protocol clar stabilit s-a dovedit 
a scãdea mortalitate ºi morbidiatea în special la pacienþii 
cu risc înalt.

Stratificarea riscului postchirurgical

Câteva studii recente au demonstrat posibilitatea stratifi-
cãrii riscului de complicaþii postoperatorii ºi a mortalitãþii 
cu scorul chirugical „Apgar”. Aceastã stratificare poate 
per mite redirecþionarea pacienþilor cãtre unitãþi de terapie 
intensivã superioare sau poate orienta spre mãsurarea 
postoperatorie a pep tidelor natriuretice ºi a troponinei. 

Diagnosticul precoce al complicaþiilor posto-
peratorii 

Mortalitatea postoperatorie nu este determinatã exclusiv 
de incidenþa complicaþiilor, ci ºi de modul în care sunt 
acestea gestionate. Studiile sugereazã cã identificarea 
pre coce a complicaþiilor postoperatorii ºi tratamentul lor 
agresiv pot scãdea morbiditatea ºi mortalitatea. Pre- ºi 
post operator, pacienþii care pot beneficia cel mai mult de 
mãsurarea BNP ºi a troponinelor înalt sensibile sunt cei cu 
METs 4 sau cu un index cardiac revizuit >1 pentru chi-
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rurgia vascularã ºi >2 pentru chirugia non-vascularã. Post-
operator, pacienþii cu scor chirugical Apgar <7 trebuie, de 
asemenea, monitorizaþi cu ajutorul BNP ºi a troponinelor 
înalt sensibile.

Managementul postoperator al durerii

Durerea postoperatorie reprezintã o preocupare majorã 
raportatã la 5-10% din pacienþi. Aceasta determinã creº-
te rea tonusului simpatic ºi poate întârzia recuperarea. 
Anal geziile neuroaxiale cu opioide/anestezice locale ºi/
sau 2-agoniºti, opioide intravenoase singure sau în com-
binaþie cu medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene 
par a fi cele mai eficiente regimuri terapeutice. Analgezia 

controlatã de pacienþi are o serie de avantaje în ceea ce 
priveºte satisfacþia pacientului faþã de analgezia controlatã 
de asistenta medicalã sau analgezia la cerere.

Medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene (în speci-
al inhibitorii de ciclooxigenazã-2) cresc riscul de eveni-
mente cardiovasculare, insuficienþã cardiacã ºi renalã, 
precum ºi de evenimente tromboembolice, în special la 
populaþia cu risc înalt. Aceste medicamente trebuie evi-
tate la pacienþii cu ischemie miocardicã sau aterosclerozã 
difuzã, insuficienþã renalã ºi cardiacã, la pacienþii vârstnici, 
la pacienþii cu tratament diuretic, precum ºi la pacienþii 
instabili hemodinamic.

Recomandãri cu privire la anestezie

Clasãa Nivelb

Pacienþii cu risc cardiovascular ºi chirurgical crescut ar trebui luaþi în considerare pentru terapie þintitã. IIa B

Mãsurarea peptidelor natriuretice ºi a troponinei cu sensibilitate înaltã poate fi luatã în considerare în cazul 
pacienþilor cu risc crescut, pentru îmbunãtãþirea stratificãrii riscului. IIb B

Anestezia neuroaxiala (singurã), în absenþa contraindicaþiilor ºi dupã evaluarea raportului risc-beneficiu, reduce 
mortalitatea ºi morbiditatea perioperativã în comparaþie cu anestezia generalã ºi poate fi luatã în considerare. IIb B

Evitarea hipotensiunii arteriale (tensiunea arterialã medie <60 mmHg) pentru perioade lungi de timp (>30 
minute), poate fi luatã în considerare. IIb B

Evitarea utilizãrii medicamentelor antiinflamatorii nesteroidiene (în special a inhibitorilor COX-2) ca analgezice 
de primã linie, la pacienþii cu boalã cardiacã iscemicã sau accident vascular cerebral, poate fi luatã în conside-
rare.

IIb B

Analgezia neuroaxialã, în absenþa contraindicaþiilor, poate fi luatã în considerare pentru a asigura analgezie în 
perioada postoperatorie. IIb B

a Clasã de recomandare.
b Nivel de evidenþã.

Traducere coordonatã de Grupul de Lucru Aterosclerozã ºi Aterotrombozã, Preºedinte Prof. Dr. Florin Mitu, Se-
cretar Dr. Mircea Iurciuc, efectuatã de Dr. Elizabeta-Alina Muraru, Dr. Leonard-Alex Licheardopol, Dr. Raluca Ale-
xandra Gâlcã, Dr. Romulus Munteanu, Dr. Polixenia Stanciu ºi Dr. Oana Inþã.
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6MWT Testul de mers 6 minute
99mTc-DPD 99m Technetium-acid 3,3-difosfono-1,2-

propanodicarboxilic
AAA Anevrism aortic abdominal
AAS Auriculul atriului stâng
AAT Anevrism aortic toracic
ACC Colegiul American de Cardiologie
ACCA Asociaþia de Îngrijire Cadiovascularã Acutã 
ACCF Fundaþia Colegiului American de Cardiologie
ACD Artera coronarã dreaptã
ACE inhibitorii enzimei de conversie
ACE enzima de conversie a angiotensinei
ACEF Age, creatinin, ejection fraction
ACO Anticoagulare oralã
ACON Anticoagulant oral nou
ACX Artera circumflexã
ADA adenozindezaminazã
ADA Artera descendentã anterioarã
ADA Asociaþia Americanã pentru Diabet
ADAT Anevrisme ºi disecþii aortice toracice
ADN Acid dezoxiribonucleic
ADP Adenozin Difosfat
AHA Asociaþia Americanã a Inimii
AINS Antiinflamatoare nesteroidiene
AIT Accident ischemic tranzitor
AL Lanþul uºor de amyloid
ALT alanin aminotransferazã
ALT/AST/ALKP alanin/aspartat aminotransferaza/fosfata-

za alcalinã
AMI Artera mamarã internã
ANA anticorpi antinucleari
ANCA anticorpi anticitoplasma neutrofilelor
AP Artera pulmonarã
APB Angioplastie pulmonarã cu balon
API Anginã pectoralã instabilã
apo A 1 apolipoproteinã A 1
apo B apolipoproteinã B
aPTT timpul de tromboplastinã parþial activat
ARB blocant al receptorilor de angiotensinã
ARE Antagonist al receptorului endotelinei
ARM antagonist de receptor de mineralocorticoid
ARR Reducerea riscului absolut/ 1000 persoane- 

an

AS Atriu stâng
ASA Ablaþie septalã percutanã cu alcool
ASA Acid acetil salicilic
ASA Societatea Americanã de Anesteziologie
ASV Aritmie supraventricularã
AT antithrombin
ATI Anestezie Terapie Intensivã
ATP Adenozin trifosfat
AV Atrioventricular
AV Aritmie ventricularã
AVC Accident vascular cerebral
AVK Antagonist de vitaminã K
AVP Arginin vasopresinã
AVR Înlocuirea valvei aortice, aortic valve replace-

ment
BAC Boalã arterialã coronarianã
BAV Bloc atrioventricular
BAP Boalã arterialã perifericã
BB Betablocant
BC Boalã coronarianã
BCC Boalã cardiacã congenitalã
BCCa Blocant al canalelor de calciu
BCI Boalã cardiacã ischemicã
BCIA Balon de contrapulsaþie intraaortic
BCMV Boalã coronarianã multivascularã
BCR boalã cronicã de rinichi
BCV Boli cardiovasculare
BK bacil Koch
BMS (bare metal stent) Stent metalic simplu
BNP Peptidul natriuretic tip B
BNS Boalã de nod sinusal
bpm Bãtãi pe minut
BPCO Boalã pulmonarã cronicã obstructivã
BR Bloc de ramurã
BRA Blocant de receptor de angiotensinã
BRAT blocanþi de receptor de angiotensinã
BRC Boalã renalã cronicã
BRD Bloc de ramurã dreaptã
BRS Bloc de ramurã stângã
BÞC Boalã de þesut conjunctiv
BVC Boalã valvularã cardiacã
BVOP Boalã veno-ocluzivã pulmonarã
CABG By-pass aortocoronarian
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CAD boalã coronarianã
CARE Cholesterol and Reccurent Events Trials
CAS Stentare de arterã carotidã
CAV Canal atrio-ventricular
CAVD Cardiomiopatie aritmogenã de ventricul drept
CCD Cateterism cord drept
CCD Cuspã coronarã dreaptã
CCN Cuspã noncoronarã
CCP Consiliul de Practicã Cardiologicã
CCPC Consiliul Îngrijirii Cardiovasculare Primare
CCS Canadian Cardiovascular Society
CCS Cuspã coronarã stângã
CDI Cardiodefibrilator intravenos
CDIV Consumul de droguri intr
CE Cardioversie electricã
CEA Antigenul carcioembrionic
CEA Endarterectomie carotidianã
CEC Circulaþie extracorporealã
CFC Cardiofasciocutaneous
CF-OMS Clasele funcþionale stabilite de Organizaþia 

Mondialã a Sãnãtãþii
CH Cardiopatie hipertensivã
CHADS

2
 Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, Vârstã, 

Diabet Zaharat, AVC (Dublat)
CHA

2
DS

2
-VAS

c
 Insuficienþã cardiacã, Hipertensiune, 

Vârstã 75 (Dublat), Diabet Zaharat, AVC 
(dublat) – Boli vasculare, Vârstã 65-74 ºi Sexul 
(Feminin).

CHD Afecþiuni cardiace coronariene
CK creatin kinazã
CK-MB Izoenzima MB a creatinkinazei
CKD chronic kidney disease
ClCr Clearance de creatininã
CMD Cardiomiopatie dilatativã
CMH Cardiomiopatie hipertroficã
CMHO Cardiomiopatie hipertroficã obstructivã
CMP cardiomiopatie
CMP Comisurotomie mitralã percutanã
CMR Rezonanþã magneticã cardiacã
CMV cytomegalovirus
CoA Coarctaþie de aortã
COX ciclo-oxigenazã
CPA Cateter arterial pulmonar
CPAP Ventilaþie cu presiune pozitivã continuã
CPG Comitetul Ghidurilor Practice 
CRP proteinã C reactivã
CRT Terapie de resincronizare cardiacã
CRT-D CRT cu funcþie de defibrilator cardiac
CRT-P CRT cu funcþie de stimulator cardiac
CRUSADE „Can Rapid risk stratification of Unstable angi-

na patients Suppress ADverse outcomes with 
Early implementation of the ACC/AHA guide-
lines“

CSC Compresia sinusului carotidian
CT Tomografie computerizatã
CT colesterol total
CV Cardiovascular
CV Cardioversie
CVP Complexe ventriculare precoce
DABiV Dispozitiv de asistare biventricularã
DAE Defibrilator automat extern
DAI defibrilator automat implantabil
DALYs disability-adjusted life years

DAPT dublã terapie anti-plachetarã oralã
DAVD displazia aritmogenã de ventricul drept
DAVS Dispozitiv de asistare a VS
DC Debit cardiac
DCI Defibrilator cardiac implantabil
DD diagnostic diferenþial
DDD Stimulator cardiac bicameral
DES Stent farmacologic activ
dL decilitru
DMF Diabet determinat prin glicemie á jeun=7 

mmol/L ºi glicemia la 2 ore <11,1 mmol/L
DMP Diabet determinat de glicemie la 2 ore = 11,1 

mmol/L ºi glicemia á jeun <7 mmol/L
DSA Angiografie cu sustracþie digitalã
DSA Defect septal atrial
DSV Defect septal ventricular
DTDVS Diametrul telediastolic al VS
DTSVS Diametrul telesistolic al ventricului stâng
DVS Disfunþie ventricul stâng
DZ Diabet Zaharat
DZT1 Diabet zaharat tip 1
DZT2 Diabet zaharat tip 2
EAAV Evenimente aparent ameninþãtoare de viaþã
EACPr Asociaþia Europeanã pentru Prevenþia ºi Rea-

bilitarea Cardiovascularã
EACTS Asociaþia Europeanã de Chirurgie Cardio-

Toracicã
EACVI Asociaþia Europeanã de Imagisticã 

Cardiovascularã
EASD Asociaþia Europeanã pentru Studierea Diabe-

tului
EAP Endarterectomie pulmonarã
EAPCI Societatea Europeanã de Intervenþii Percuta-

nate Cardiovasculare
EAS European Atherosclerosis Society
EASD Asociaþia Europeanã pentru Studiul Diabetu-

lui
EBV Epstein-Barr virus
ECG-SM electrocardiogramã cu semnale mediate
ECG Electrocardiogramã
ECMO Oxigenator extracorporeal cu membranã
EEG Electroencefalograma
EHRA Societatea Europeanã de Ritmologie
EI Endocardita infecþioasã
EIDI Endocarditã infecþioasã legatã de dispozitive 

implantabile
EIHN Endocarditã infecþioasã cu hemoculturi nega-

tive
EIP Etapa intermediarã pretransplant
EMS servicii medicale de urgenþã
ENA antigene nucleare anti-extractabile
EP Electrofiziologic
EP Embolie pulmonarã
EPP Enteropatia prin pierdere de proteine
eRFG ratã de filtrare glomerularã estimatã
EROA Aria efectivã a orificiului regurgitant
ESA Societatea Europeanã de Anestezie
ESC Societatea Europeanã de Cardiologie
ESH Societatea  Europeanã de Hipertensiune
ESRD end-stage renal disease (boalã renalã în sta-

diul terminal)
ETE Ecocardiografie transesofagianã
ETT Ecocardiografie transtoracicã
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EVN Endocarditã pe valve native
EPV Endocardita pe proteze valvulare
EVAR Reconstrucþie aorticã endovascularã
EVP Endocarditã pe valve protetice
EVS extrasistole ventriculare simptomatice
ExV Extrasistolã ventricularã
FA Fibrilaþie atrialã
FCH familial combined hyperlipidaemia (hiperlipi-

demie familialã combinatã)
FE Fracþie de ejecþie
FEVD Fracþia de ejecþie a VD
FEVS Fracþia de ejecþie a VS
FFR Rezervã funcþionalã de flux
FH familial hypercholesterolaemia (hipercoleste-

rolemie familialã)
FHL-1 Four and half LIM domains protein 1
FiA fibrilaþie atrialã
FID Federaþia Internaþionalã a Diabetului
FINDRISC FINnish Diabetes Risk Score
FiV fibrilaþie ventricularã
FMF febra mediteraneanã familialã
FOP Foramen ovale patent
FPG Glicemie á jeun
FR Factor de risc
FV Fibrilaþie ventricularã
GI Gastrointestinal
GIK Glucose insulin potassium
GM-CSF granulocyte-macrophage colonystimulating 

factor
GP Glicoproteina
GP Glucozã plasmaticã
GP IIb/IIIa Glicoproteinã IIb/IIIa
GPT Gradient presional transpulmonar
GRACE Registrul Global de Evenimente Coronariene 

Acute
GUCH Pacienþi adulþi cu boalã cardiacã congenitalã
HAS-BLED Hipertensiune, Afectarea funcþiei renale / 

hepatice (1 punct fiecare), AVC, Hemoragii în 
antecedente sau predispoziþie spre sângerare, 
INR labil, Vârstnic (>65),  Consum concomi-
tent de medicamente / alcool ( 1 punct fieca-
re).

HbA
1c

 Hemoglobinã glicozilatã
HBAS Hemibloc anterosuperior stâng
HCM Risk-SCD Riscul de moarte subitã cardiacã în cardi-

omiopatia hipertroficã
HCV virus hepatitic C
HDL Lipoproteine cu densitate crescutã
HDL-C high-density lipoprotein-cholesterol (colesterol 

asociat lipoproteinelor cu densitate înaltã)
HeFH heterozygous familial hypercholesterolaemia 

(hipercolesterolemie familialã heterozigotã)
HFA Heart Failure Association
HGMM Heparinã cu greutate molecularã micã
HHV human herpesvirus
HIC Hemoragie intracranianã
HIM Hematom intramural
HIT Trombocitopenia indusã de Heparinã
HIV Virusul imunodeficienþei umane
HN Heparinã nefracþionatã
HNF heparinã nefracþionatã
HO Hipotensiune ortostaticã
HoFH homozygous familial hypercholesterolaemia 

(hipercolesterolemie familialã homozigotã)
HPS Heart Protection Study
hs-CRP high sensitivity C-reactive protein (proteina C 

reactivã cu sensibilitate înaltã)
hs-Tn troponinã de înaltã sensibilitate
HTA Hipertensiune arterialã
HTG hipertrigliceridemie
HTP Hipertensiune pulmonarã
HTPA Hipertensiune arterialã pulmonarã
HTPAI Hipertensiune arterialã pulmonarã idiopaticã
HTPCT Hipertensiune pulmonarã cronicã 

tromboembolicã
HV His-ventricle
HVS Hipertrofie ventricularã stângã
HTP Hipertensiune pulmonarã
IABP balon intra-aortic
IC Insuficienþã cardiacã
ICA Insuficienþã cardiacã acutã
ICC Insuficienþã cardiacã cronicã
ICD Cardiodefibrilator implantabil
IC-FEC Insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie 

conservatã
IC-FES Insuficienþã cardiacã cu fracþie de ejecþie 

scãzutã
ICT Istmul cavotricuspidian
IDT inhibitor direct de trombinã
IEC inhibitor al enzimei de conversie
IECA Inhibitor de enzimã de conversie a angiotensi-

nei
IFG Alterarea glicemiei bazale
IGB Indice gleznã-braþ
IGF Toleranþã alteratã la glucozã
IGIV imunoglobuline intravenos
IGH Alterarea homeostaziei glucozei
IGRA testul de eliberare a IFN-gamma
IFN-gamma interferon gamma
IL interleukinã
ILR Loop recorder implantabil
IM Infarct miocardic
IMA Infarct miocardic acut
IMC Index de masã corporalã
IMT Indice intimã medie
INR International normalized ratio
IPP Inhibitor de pompã de protoni
IRA Insuficienþã renalã acutã
IRM Imagisticã prin rezonanþã magneticã
i.v. intravenos
IVP Izolare de vene pulmonare
IVUS Ecografie intravascularã
ÎVP Înlocuire valvularã pulmonarã
K potasiu
Kg Kilogram
LCR Lichid cefalorahidian
LDH lactat dehidrogenazã
LDL Lipoproteine cu densitate micã
LDL-C low-density lipoprotein-cholesterol (colesterol 

asociat lipoproteinelor cu densitate joasã)
LEOPARD lentigo, anomalii ECG, hipertelorism ocular, 

stenoze pulmonare, anomalii genitale, retard 
de creºtere, surditate neurosenzorialã

LES lupus eritematos sistemic
LGE Captarea tardivã de gadolinium
LMWH low molecular weight heparin
Lp(a) lipoproteina(a)
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LQTS1, 2, 3 sindrom de QT lung tip 1, 2, 3
LRS Limita de referinþã superioarã
LSN limita superioarã a normalului
LV ventriculul stâng
LVEDP presiunea telediastolicã la nivelul ventriculului 

stâng
LVOTO Obstrucþia tractului de ejecþie al VS
MACE Evenimente adverse cardiace majore
MACCE Evenimente adverse cardiace sau cerebrale 

majore
MATA Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale
MCF Manevre de contrapresiune fizicã
MDTA Monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu
MELAS Encefalomiopatie mitocondrialã, acidozã 

lacticã ºi episoade similare AVC (stroke-like)
MERFF Mitochondrial epilepsy with ragged red fibres
MET Echivalent metabolic
mg miligram
Mg magneziu
MG Medic generalist
ml mililitru
mm milimetru
MODY Maturity- Onset Diabetes in the Young
MR rezonanþã magneticã
MRA Antagonist al receptorilor de mineralocortico-

izi
ms Milisecunde
MSC Moarte subitã cardiacã
MSNI moarte subitã ne-explicatã infantilã
mSv milisievert
mV milivolt
MYBPC3 Proteina C de legare a miozinei, tipul cardiac
MYH7 Lanþul greu al miozinei 7
MYL3 Lanþul uºor al miozinei 3
NAV Nod atrio-ventricular
NCDR National Cardiovascular Database Registry
NIH Institutul Naþional de Sãnãtate
NNT Numãr de pacienþi care necesitã tratament
NOAC Noile anticoagulante orale
Non-HDL-C non-HDL-colesterol
NS Nesemnificativ
NSQIP Programul Naþional de Îmbunãtãþire a Calitãþii 

Chirurgiei
NSTE-ACS Sindrom corornarian acut fãrã supradenivela-

re de segment ST
NSTEMI Infarct miocardic fãrã supradenivelare ST
NT-proBNP Peptidul natriuretic cerebral –prohormon 

N terminal
NYHA New York Heart Association
OMS Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
OT Organ þintã
OTEVD Leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al 

VD
OTEVS Leziuni obstructive ale tractului de ejecþie al 

VS
PAH hipertensiune arterialã pulmonarã
PAP Presiunea în artera pulmonarã
PAR I protease-activated receptor I
PCA Persistenþa de canal arterial
PCB Presiunea capilarã blocatã
PCI Angioplastie coronarianã
PCI Intervenþie coronarianã percutanã
PCIS sindrom postinjurie cardiacã
PCM Primul contact medical

PCR Reacþia de polimerizare în lanþ
PDE5 Fosfodiesteraza 5
PDEI Inhibitor de fosfodiesterazã
PEEP Ventilaþie cu presiune endexpiratorie pozitivã
PESI Indice de Severitate al Emboliei Pulmonare
PET Tomografie cu emisie de pozitroni
PG2h Glicemia plasmaticã la douã ore
PISA Proximal isovelocity surface area
PM Pacemaker
PMS Perfuzie miocardicã la stres
PPS sindrom post-pericardiotomie
PPT Probabilitate pre-test
PRKAG2 Subunitatea gama 2 a protein-kinazei activate 

de adenozin monofosfat
PTC Pierderea tranzitorie a conºtienþei 
PUFA Acizi graºi polinesaturaþi 
PVC Complexe ventriculare premature
PVD Presiunea în VD
pVO Consumul maxin de oxigen
PWV Velocitatea undei pulsului
QoL Calitatea vieþii
QTc QT corectat
RA Regurgitare aorticã
RCP Resuscitare cord pulmon
RCVS Reconstrucþie chirurgicalã a VS
RFG rata filtrãrii glomerulare
RP Regurgitare pulmonarã
RM Regurgitare mitralã
RMC Rezonanþa magneticã cardiacã
RNG Reglarea normalã a glucozei
RR Risc relativ
RRR Reducerea riscului relativ
RS Ritm sinusal
RT Regurgitare tricuspidianã
rtPA Activatorul plasminogenului tisular recombi-

nat
RVEDP presiunea telediastolicã la nivelul ventriculului 

drept
RVP Rezistenþa vascularã pulmonarã
RVS Rezistenþa vascularã sistemicã
RVSP presiunea sistolicã a ventriculului drept
r-PA Reteplaza
SA Stenoza aorticã
SAA Sindrom aortic acut
SAB Septostomie atrialã cu balon
SAM Miºcare sistolicã anterioarã
SAS Sindrom de apnee în somn
sc subcutanat
SC Suprafaþa corporalã
SCA Sindrom coronarian acut
SCA-NSTE Sindrom coronarian acut fãrã supradenivelare 

de ST
SCORE Systematic Coronary Risk Estimation
SCR Studiul clinic randomizat
s.c. subcutanat
SE Studiu electrofiziologic
SEF Studiu electrofiziologic
SIÎ Sondã internã de înregistrare
SM Stenozã mitralã
SMet sindrom metabolic
SMSA sindromul de moarte subitã aritmicã 
SMSI sindromul de moarte subitã infantilã
SMSN sindromul de moarte subitã ne-explicatã
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SMU Serviciul medical de urgenþã
SOH Sindrom obezitate- hipoventilaþie
SP Stenoza pulmonarã
SPECT Tomografie computerizatã cu emisie de fotoni
sPESI Indice de Severitate al Emboliei Pulmonare 

simplificat
Spit Spitalizare
spp species
SQTL Sindrom de QT lung
SQTS sindrom de QT scurt
SRAA Sistemul reninã angiotensinã-

angiotensinogen 
SsubAo Stenoza subaorticã
SSC Sindrom de sinus carotidian
ST Stenozã tricuspidianã
STEMI Infarct miocardic cu supradenivelare de ST
STPO Sindromul tahicardiei posturale ortostatice
STS Society of Thoracic Surgeons
SVP stimulare ventricularã programatã
SVV Sincopa vaso-vagalã
SYNTAX „SYNergy between percutaneous coronary 

intervention with TAXus and cardiac surgery“
ºunt S-D ºunt stânga-dreapta
ºunt D-S ºunt dreapta- stânga
TA Tensiune arterialã
TAF Tahicardie atrialã focalã
TAD Tensiunea arterialã diastolicã
TAM Tahicardie atrialã multifocalã
TAPSE Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion 

(Miºcarea sistolicã a planului inelului tricuspidi-
an)

TAS Tensiunea arterialã sistolicã
TAVI Implantarea transcateter a valvei aortice
TB tuberculoza
TC Transplant cardiac
TCS Trunchi comun coronarã stângã
TD timpul de decelerare
TDI Imagistica prin Doppler tisular
TE Tromboembolism
TE Test de efort
TECP Test de efort cardiopulmonar
TEP Tromboembolism pulmonar
TEV Trombembolism venos
TEVAR Repararea endovascularã a aortei toracice
TEVD tract de ejecþie al ventriculului drept
TEVS Tractul de ejecþie al VS
TF Tetralogie Fallot
TG Trigliceride
TIH Trombocitopenie indusã de heparinã
TIMI Thrombolysis In Myocardial Infarction
TMO Terapie medicalã optimã
TMS Testul mesei înclinate
Tn Troponina
TNF tumor necrosis factor
TNK-tPA Tenecteplaza
TNNI3 Troponina I cardiacã
TNNT2 Troponina T cardiacã
TOE ecocardiografie transesofagianã
TP Tratament propriu-zis
TPM1 Lanþul alfa al tropomiozinei 1
TPSV Tahicardie paroxisticã supraventricularã
TRAPS sindromul periodic asociat receptorului facto-

rului de necrozã tumoralã

TRAV Tahicardia prin reintrare atrioventricularã
TRNAV Tahicardia prin reintrare în nodul atrioventri-

cular
TRC Terapia de resincronizare cardiacã 
TRC-D TRC cu funcþie de defibrilator cardiac
TRC-P TRC cu funcþie de stimulator cardiac
TRNSC Timp de recuperare a nodului sinusal corectat
TROI Tahicardie reciprocã ortodromicã incesantã
TSH hormonul de stimulare tiroidianã
TSV Tahicardii supraventriculare
TTOG Test de toleranþã oralã la glucozã
TTR Transtiretina
TV Tahicardie ventricularã
TV Trombozã venoasã
TVNS Tahicardie ventricularã nesusþinutã
TVM Transpoziþie de vase mari
TVP Trombozã venoasã profundã
TVPC Tahicardie ventricularã polimorfã 

catecolaminergicã
Tx thromboxane
t-PA Activatorul tisular al plasminogenului
UAP Ulcer artic penetrant
UFH unfractioned heparine
UI Unitãþi internaþionale
ULN upper limit of normal
USIV Ultrasonografie intravascularã
USV Ultrasonografie venoasã
UTIC Unitate de terapie intensivã coronarianã
UW Unitãþi Wood
VBVSi Volumul bãtaie al ventriculului stâng indexat
VCI Vena cavã inferioarã
VE/CO

2
 Raportul ventilaþie/ dioxid de carbon

VEM Volumul eritrocitar mediu
VD Ventricul drept
VDDC Ventricul drept dublu cameral
VM Valvã mitralã
V

max
 Velocitatea Doppler maximã

VS Ventricul stâng
VSH Viteza de sedimentare a hematiilor
VTDVS Volum telediastolic al VS
VTSVS Volumul telesisolic al ventriculului stâng
V/Q Scintigrafie ventilaþie- perfuzie
WHF Federaþia Mondialã a Inimii
WHO Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
WPW Wolf Parkinson White






