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RESUMO 
Objetivo: Comparar, em hospital brasileiro, preditores e causas de morte em pacientes 
que internam por insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) versus pacientes 
com insuficiência cardíaca (IC) que internam por outros motivos (ICND). Método: 
Coorte prospectiva de pacientes internados com diagnóstico de IC identificado pelo 
escore de Charlson, com acompanhamento mediano de 46 meses. Resultados: 
Avaliamos 2.056 pacientes (17,6% óbitos no hospital e 38,7% óbitos após alta). Houve 
mais óbitos por causa cardiovascular no grupo ICAD (principalmente IC) e por doença 
não cardiovascular no grupo ICND. Não houve diferença de sobrevida pós-alta entre os 
grupos. O escore de Charlson e a idade foram preditores independentes de morte 
comum tanto no ambiente hospitalar como extra-hospitalar. Conclusão: A identificação 
de pacientes de alto risco, independente do motivo da internação, é fundamental para se 
criar modelos prognósticos e assistenciais. Sugere-se pesquisar causas de óbito e 
populações variadas para diminuir sua morbimortalidade. 
Palavras-chave: Mortalidade, insuficiência cardíaca, doenças cardiovasculares, 
hospitalização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Apesar do declínio de inúmeras doenças cardiovasculares, observa-se 

estabilidade ou aumento da prevalência da insuficiência cardíaca (IC) no mundo e no 

Brasil, o que provavelmente decorre do envelhecimento populacional associado a um 

aumento de sobrevida em pacientes com doenças cardiovasculares (1). Mesmo com o 

grande progresso no seu tratamento, a IC permanece como uma das principais causas de 

hospitalização em vários países, estando associada a elevadas taxas de reinternação, 

morbimortalidade e custos (2, 3). Apesar da otimização da terapia, estima-se uma 

mortalidade de 40% em 4 anos (4), com redução da qualidade de vida e do prognóstico 

quando comparada, por exemplo, com diversas neoplasias (2). 

Estudos observacionais realizados em vários países têm demonstrado que, após 

uma hospitalização por descompensação da IC, ocorrem mudanças significativas na 

história natural da síndrome, implicando elevado risco de readmissão e morte (5-7). 

Esses dados já foram parcialmente reproduzidos em estudos no Brasil e são observados 

nas estatísticas do sistema público brasileiro (2, 8). A recente publicação dos resultados 

iniciais do Registro BREATHE (I Brazilian Registry of Heart Failure), que incluiu 52 

centros do Brasil, demonstra claramente o grande impacto da síndrome, com 

mortalidade intra-hospitalar de 12,6% (9). Em diversas pesquisas, constatou-se que o 

risco de morte é maior imediatamente após a alta em pacientes que internam por 

insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD). O risco de morte para pacientes 

com IC crônica que vivenciam uma hospitalização por ICAD pode aumentar em três 

vezes em comparação a quem nunca foi hospitalizado (10), apresentando um 

incremento de risco de seis vezes dentro do primeiro mês após a alta e até duas vezes 

em 2 anos após a hospitalização (10, 11). 

Apesar da importância do Registro BREATHE para o Brasil, a maioria das 

coortes existentes sobre IC aguda descompensada foi realizada nos Estados Unidos ou 

na Europa, incluindo pacientes com um perfil clínico, etiológico, social e econômico 

diferente do perfil dos pacientes brasileiros (12). Diferenças regionais e continentais nos 

ensaios clínicos randomizados de pacientes com ICAD não foram bem estudadas (13). 

Assim, como os pacientes com ICAD constituem um grupo bem heterogêneo, a 

variação das características clínicas dos indivíduos pode ter um papel central nos 

desfechos clínicos estudados (13). Registros contemporâneos demonstram importantes 

diferenças entre as regiões e os continentes no que se refere a etiologia, severidade e 
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manejo da IC (14-19). No estudo EVEREST (Efficacy of Vasopressin Antagonism in 

Heart Failure Outcome Study with Tolvaptan), por exemplo, a América do Sul (Brasil e 

Argentina) teve as maiores taxas de mortalidade geral (OR 1,42; IC 95%: 1,15-1,76) 

quando comparada com a América do Norte (13). 

Além disso, no cenário de pacientes hospitalizados, um aspecto pouco explorado 

refere-se à evolução hospitalar e à pós-alta hospitalar de pacientes internados por ICAD 

em comparação ao prognóstico de pacientes internados por outras causas, mas que 

apresentam diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca não descompensada (ICND). É 

plausível especular que a presença de IC, mesmo esta não sendo a causa primária da 

internação, implique prognóstico reservado. Apesar da hospitalização por 

descompensação da IC ser uma variável importante relacionada à mortalidade, 

representa apenas menos de um terço das causas totais de internação (20, 21). Em uma 

das poucas pesquisas que avaliou pacientes com ICND, também foi observado um 

aumento de risco de morte no período imediato após a alta hospitalar, embora a 

magnitude de risco tenha sido menor do que na população com ICAD (10). Nesse 

contexto, ainda permanece de grande valia reconhecer fatores  prognósticos e causas de 

óbito, visando a identificar pacientes que necessitam de monitoramento e tratamento 

mais intensivos (3). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Epidemiologia da insuficiência cardíaca 

A IC é uma condição progressiva, com diferentes estágios clínicos, alcançando, 

em alguns casos, um estado de refratariedade terapêutica (22). Apesar do declínio de 

inúmeras outras doenças cardíacas, observa-se o progressivo aumento da prevalência de 

IC, o que reflete a alteração da característica populacional associada a um acréscimo de 

sobrevida relacionada a doenças cardiovasculares (23). Apesar da melhoria substancial 

do tratamento, a doença permanece com elevadas taxas de morbimortalidade, custos 

para a saúde e piora na qualidade de vida, sendo a principal causa de hospitalização nos 

Estados Unidos em pessoas acima de 65 anos (24). Segundo dados do Sistema de Saúde 

Público Brasileiro de 2016, a IC representa a maior causa cardiovascular de morbidade 

hospitalar, representando 19,1% das internações por doenças do aparelho circulatório e 

12,2% do custo por hospitalizações por doença cardiovascular (8). Observamos ainda, 

de acordo com os dados do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que está havendo um progressivo e consistente aumento da taxa de 

mortalidade intra-hospitalar de pacientes com IC no Brasil, com um aumento da taxa de 

mortalidade em 34% quando comparamos a mortalidade de 2016 (11,02%) com a de 

2008 (8,2%) (8). 

 

2.2 Diferenças regionais 

Constatamos que a grande maioria das pesquisas clínicas ocorreu nos Estados 

Unidos e na Europa, com população basicamente de pacientes que internam por ICAD. 

Quando analisamos alguns dados epidemiológicos de países em desenvolvimento, 

observamos que existem algumas semelhanças com os países de primeiro mundo, como, 

por exemplo, um aumento progressivo de IC e das altas taxas de admissão hospitalar 

(13). Fonarow et al., em publicação no Journal of the American Medical Association 

(JAMA) com 5.791 indivíduos provenientes de 91 hospitais norte-americanos, 

descreveram, em um período de 60-90 dias após alta, uma mortalidade de 8,65% e um 

desfecho combinado de mortalidade/reospitalização de 36,2% (25). Em outra pesquisa 

realizada na Romênia com 13 hospitais e 3.224 pacientes com ICAD, houve uma taxa 

de mortalidade hospitalar por todas as causas de 7,7%, sendo que 64% destas ocorreram 

no primeiro dia de internação (26). No entanto, quando comparamos taxas de 

mortalidade em diferentes regiões geográficas, observamos, conforme descrito por 



 

14 

Mendez et al., uma maior prevalência de mortes hospitalares em países da América do 

Sul, seguido pela Europa Ocidental, Estados Unidos e Europa Oriental (23). Apesar de 

dados epidemiológicos semelhantes ou até mais preocupantes, poucas pesquisas foram 

realizadas com amostras que representassem pacientes da América Latina. Tais análises 

podem ser particularmente interessantes, tendo em vista que estratégias de manejo 

podem não ter a mesma eficácia e efetividade entre países com diferentes características 

clínicas, étnicas e econômicas. Sabemos que a organização do sistema de saúde 

brasileiro (escassas unidades de reabilitação para pacientes com doenças crônicas e 

limitação funcional significativa), características clínicas (maior índice de comorbidades 

nos nossos pacientes e maior gravidade de doenças de base) e aspectos culturais (baixo 

número de altas para pacientes terminais falecerem no seu domicílio) podem contribuir 

para uma maior taxa de mortalidade hospitalar. De fato, estudos em populações com IC 

em diferentes países têm demonstrado achados contraditórios (27, 28). Assim, seria 

importante avaliar se os resultados provenientes de ensaios clínicos realizados em 

outros contextos podem ser aplicados à população brasileira. 

Rohde et al. publicaram um dos poucos artigos presentes na literatura 

comparando o quadro clínico, a qualidade do cuidado e os desfechos clínicos de uma 

população que internou por ICAD proveniente de um hospital universitário no Brasil, 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com um hospital universitário norte-

americano, Massachusetts General Hospital (MGH). O MGH, apesar de apresentar 

menor uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) na alta (57% vs. 

68%), possuía melhor desempenho dos demais indicadores, como maior prescrição de 

betabloqueador (37% vs. 10%), menor tempo de internação (5 dias vs. 11 dias) e menor 

taxa de mortalidade (2,4% vs. 13%) (6). Uma das maiores coortes de pacientes 

hospitalizados por IC, a ADHERE (The Acute Decompensated Heart Failure National 

Registry), realizou um subestudo de pacientes com IC e fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE) ≥ 40%, com o objetivo de comparar o banco de dados norte-

americano, composto por 26.358 pessoas, com o banco de dados internacional, 

composto por 4.206 pessoas de países da Ásia-Pacífico e da América Latina (Brasil e 

México). Os pacientes dos Estados Unidos eram mais velhos (77 anos vs. 71 anos) e 

com predominância do gênero feminino (61,8% vs. 54,7%). Os pacientes da coorte 

internacional tiveram uma mediana de internação maior (6 dias vs. 4 dias) e mortalidade 

ajustada semelhante. Entretanto, na coorte internacional, houve grande variação desses 

indicadores entre os diferentes países, tendo o Brasil a maior taxa de mortalidade de 
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8,5% e a maior mediana de tempo de internação de 10 dias (IIQ 4-19). Apesar deste ser 

um dos maiores estudos envolvendo países de outras regiões, a amostra da América 

Latina não tem poder estatístico, pois continha apenas 151 integrantes do Brasil e 33 do 

México. Esses achados têm importantes implicações, questionando-se a efetividade da 

generalização de condutas e resultados de pesquisas realizadas em contextos bastante 

diferentes da nossa realidade. Estimula-se que sejam realizados estudos com amostra 

mais representativa da população brasileira, a fim de analisar-se, de forma mais 

minuciosa, diferentes contextos e fatores como estrutura do sistema de saúde, aspectos 

culturais e socioeconômicos. 

 

2.3 Insuficiência cardíaca aguda descompensada versus insuficiência cardíaca não 

descompensada 

Apesar de a hospitalização por descompensação da IC ser uma variável 

importante relacionada à mortalidade, ela representa apenas um terço das causas totais 

de internação (20, 21). No estudo CORONA (The Controlled Rosuvastatin 

Multinational Trial in Heart Failure), por exemplo, realizado com pacientes com IC 

crônica, 56% das hospitalizações ocorreram por causa não cardiovascular (29). 

Entretanto, a grande maioria dos estudos envolve exclusivamente pacientes com FEVE 

reduzida que internam por ICAD (3, 30). Assim, um aspecto pouco explorado no 

cenário de pacientes hospitalizados refere-se à evolução hospitalar e à pós-alta 

hospitalar de pacientes internados por ICAD comparadas ao prognóstico de pacientes 

internados por outras causas (ICND), mas que apresentam diagnóstico prévio de IC. É 

plausível especular que a presença de IC, mesmo esta não sendo a causa primária da 

internação, implique prognóstico reservado. 

Alguns estudos, que compararam populações com IC, demonstraram que 

pacientes portadores de ICND não recebem os cuidados que sabidamente alteram o 

prognóstico da doença (31, 32, 33). Um dos poucos estudos que compara essas 

populações, realizado nos Estados Unidos, demonstrou que pacientes portadores de 

ICND não recebem, na mesma proporção que os que internam por IC aguda, os 

cuidados que sabidamente alteram o prognóstico da doença (28). Esse estudo avaliou 

4.345 internações de pacientes com IC (39,6% com ICAD) e constatou que pacientes 

com ICND, quando comparados com pacientes que internaram por ICAD, tinham taxa 

10% menor de prescrição de inibidor da enzima conversora de angiotensina e/ou 

bloqueador do receptor de angiotensina II (IECA/BRA) na alta hospitalar em pacientes 
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com disfunção sistólica de ventrículo esquerdo (VE) e taxa 7% menor de avaliação da 

FEVE. No entanto, quando se avaliou o impacto dessas medidas, observou-se que a 

avaliação da FEVE e a prescrição de IECA/BRA na alta hospitalar foram associados 

com diminuição de mortalidade em 1 ano pós-alta (OR: 0,66; IC 95%: 0,51-0,85 e OR: 

0,72; IC 95%: 0,54-0,96, respectivamente), não havendo diferença entre os grupos 

ICAD e ICND (34). 

Também se destaca uma subanálise do Candesartan in Heart Failure-

Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity (CHARM) Program (20), que 

avaliou mortalidade em pacientes portadores de IC e dividiu os pacientes em três 

grupos: pacientes que não foram hospitalizados (37,1%); pacientes que foram 

hospitalizados por causas cardiovasculares (38,1%); e pacientes que foram 

hospitalizados por causas não cardiovasculares (24,9%). Na análise feita entre os grupos 

de pacientes que foram hospitalizados, a mortalidade em 30 dias foi maior no grupo de 

pacientes hospitalizados por causas cardiovasculares do que no grupo de pacientes 

hospitalizados por causas não cardiovasculares (90,4 vs. 55,9 por 100 pacientes-ano; p 

< 0,001), com incidência de morte em 30 dias de hospitalização de 7,1% vs. 4,4%, 

respectivamente. Entretanto, a mortalidade total foi semelhante entre os grupos 

hospitalizados a longo prazo (17,8 vs. 16,5 por 100 pacientes-ano). Blecker et al. (31) 

também demonstram que houve taxa de mortalidade bem semelhante em 1 ano de 

seguimento (25,6% vs. 26,2%; p = 0,76) para ICAD vs. ICND, respectivamente. De 

forma diferente, um estudo conduzido em 25 hospitais de Israel, com 2.302 pacientes 

com IC descompensada comparou pacientes com ICAD com pacientes que internaram 

por outros motivos, mas desenvolveram IC descompensada (32). Os pacientes com 

internação por diagnóstico secundário eram mais jovens e tinham menos comorbidades, 

exceto por cardiopatia isquêmica. Seu tempo mediano de internação foi maior em 

comparação com os pacientes com ICAD (6 dias (4-9) vs. 4 dias (3-7), respectivamente, 

p < 0,001) e mortalidade maior (7,2% vs. 4,9%, p = 0,03), com hazard ratio (HR) de 

1,76 (IC 95%: 1,2-2,54; p = 0,003) em relação à ICAD. Por outro lado, ao se analisar a 

mortalidade em 10 anos, observou-se inversão dessa estatística, com mais óbitos entre 

pacientes cuja causa primária da internação foi a própria IC com HR de 0,88 (IC 95%: 

0,79-0,99; p = 0,04). Por fim, mesmo no estudo EVEREST, que recrutou pacientes com 

FEVE < 40% e que apresentava critérios de exclusão rígidos, com consequente seleção 

de população com poucas comorbidades, houve 40% de hospitalizações por causas não 
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cardiovasculares e aproximadamente 50% de reinternações não relacionadas à IC (13, 

30). 

 

2.4 Preditores de risco e causas de morte hospitalar e pós-hospitalar 

Sabe-se que a avaliação dos óbitos é um dos principais desfechos de relevância 

clínica de uma pesquisa, pois, diferentemente do risco de reospitalização, é uma 

variável menos sujeita a variações de práticas médicas, fatores psicossociais ou fatores 

socioeconômicos entre diferentes hospitais ou regiões globais. O risco de morte também 

pode propiciar a melhor informação acerca do período imediato após a alta em pacientes 

com IC (3). 

A análise dos preditores de óbito em pacientes com IC é mais conhecida em 

pacientes com ICAD, havendo poucas informações a esse respeito em pacientes com IC 

que internam por outros motivos. Além disso, como mencionado acima, a maioria das 

coortes e dos ensaios clínicos não representa de forma adequada os pacientes da 

América Latina. Pode-se supor, por consequência, que talvez alguns preditores 

tradicionais de morte para IC não se apliquem aos nossos pacientes ou que haja 

necessidade de buscarmos outros preditores além dos já estudados. 

Há poucos trabalhos que utilizaram o escore de Charlson no contexto de IC. 

Em um estudo italiano, o escore de Charlson foi usado em pacientes com IC 

acompanhados por 12 anos, não havendo associação deste com pior prognóstico em 

idosos (≥ 65 anos) (35). Em contrapartida, Oudejans et al., em uma população 

holandesa proveniente de casas geriátricas, demonstraram que esse foi o preditor de 

mortalidade de maior impacto em acompanhamento por 3 anos (36). Da mesma forma, 

em uma coorte histórica realizada no Canadá com 38.700 pacientes internados pela 

primeira vez por IC aguda, o escore de Charlson demonstrou ser um bom preditor de 

mortalidade em 30 dias e em 1 ano, com valores de 9,3% e 26%, respectivamente, com 

escore de Charlson de zero e 18,8% e 50,6% com escore ≥ 3 (37). Na Espanha, 

pacientes com IC internados em serviço de medicina interna apresentaram maior 

mortalidade com Charlson > 3 em comparação a < 2 (8,4% vs. 5,2%, p < 0,01) (38). 

Com relação à análise das causas de óbitos intra-hospitalares em pacientes com 

IC, encontramos poucas pesquisas na literatura científica. Em estudo com 18 

instituições na Tailândia com pacientes que internaram por ICAD (Thai ADHERE) 

(39), houve 5,5% de óbitos intra-hospitalares, sendo aproximadamente 29% por 

infecção, 27% por IC e 13% por síndrome coronariana aguda (SCA). Um subestudo do 
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CHARM (20), avaliou taxa de mortalidade por diagnóstico primário de internação: nos 

pacientes que internaram por condições cardiovasculares, acidente vascular cerebral 

(AVC) (34,5 por 100 pacientes-ano); IC (28,6 por 100 pacientes-ano) e infarto agudo do 

miocárdio (IAM) (25,6 por 100 pacientes-ano) foram os mais relevantes. Já, entre o 

grupo que não internou por doença cardiovascular, a taxa de morte foi maior por câncer 

(43,9 por 100 pacientes-ano), doença pulmonar (23,3 por 100 pacientes-ano) e doença 

renal (21,2 por 100 pacientes-ano). Entretanto, essa pesquisa não analisou as causas de 

óbito, também dificultando a comparação com nosso estudo. Não encontramos 

pesquisas que estudassem as causas de óbitos intra-hospitalares no grupo ICND. 

Estudos observacionais em vários países têm demonstrado que, após uma 

hospitalização por descompensação da IC, ocorrem mudanças significativa na história 

natural da síndrome, implicando em elevado risco de readmissão e morte (5-7). Esses 

dados já foram parcialmente reproduzidos em estudos no Brasil e são observados nas 

estatísticas do sistema público brasileiro (2, 8). A recente publicação dos resultados 

iniciais do Registro BREATHE, que incluiu 52 centros do Brasil, demonstra claramente 

o grande impacto da síndrome, com mortalidade intra-hospitalar de 12,6% (9). Apesar 

da terapia disponível, a mortalidade e a reospitalização em até 60-90 dias após a alta 

para pacientes com ICAD se aproxima de 15% e 30%, respectivamente, nos Estados 

Unidos. Esse período precoce pós-alta tem sido chamado de “fase vulnerável” e é 

responsável por um gasto de 30 bilhões de dólares anualmente nos Estados Unidos (41). 

Existem duas teorias acerca desse período imediato após a alta. Uma hipótese é de que a 

hospitalização é um evento único seguido por um estado tempo-dependente e transitório 

de vulnerabilidade biológica caracterizada por anormalidades neurohumorais e 

hemodinâmicas e lesão em órgão-alvo (3, 41). Outra teoria, mais relacionada com 

recente publicação do estudo EVEREST, refere que a fase de vulnerabilidade não se 

aplica a todos os pacientes. Altas taxas de eventos pós-alta parecem estar relacionadas a 

um subgrupo de pacientes de alto risco. A proporção de eventos tende a diminuir ao 

longo do tempo devido à morte dos pacientes mais graves ou à reinternação hospitalar 

destes, gerando um índice de hospitalização com um grupo de pacientes que está com 

menor risco de eventos pós-alta subsequentes. Essa pesquisa sustenta que o perfil de 

risco clínico individual dos pacientes, ao invés das alterações temporais relativas à 

hospitalização, é o principal determinante do risco de morte. Os autores sugerem que 

em vez focar em intervenções terapêuticas e preventivas para todos os pacientes 

hospitalizados no período precoce pós-alta, seria necessário implementar, visando a 
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diminuir a mortalidade total, medidas a mais longo prazo para os indivíduos com o 

maior risco de morte com base em avaliações periódicas e seriadas de risco, sem 

considerar somente as recentes hospitalizações (3). 

Assim, em diversas pesquisas, constatou-se que o risco de morte é maior 

imediatamente após a alta em pacientes que internam por ICAD. O risco de morte para 

pacientes com IC crônica que vivenciam uma hospitalização por ICAD pode aumentar 

em três vezes em comparação a quem nunca foi hospitalizado (10), apresentando um 

incremento de risco de seis vezes dentro do primeiro mês após a alta e até duas vezes 

em 2 anos após a hospitalização (10, 11). Existem poucas pesquisas com pacientes com 

IC que internam por outros motivos. Em um estudo que avaliou pacientes com ICND, 

foi também observado um aumento de risco de morte no período imediato após a alta 

hospitalar, embora a magnitude de risco tenha sido menor do que na população com 

ICAD (10). Nessa mesma coorte, observou-se que não houve diferença de desfechos 

entre os grupos com FEVE < 40% ou FEVE > 40% ou entre diferentes regiões 

geográficas (10). 

Escassos estudos analisaram o motivo de óbito dos pacientes após a alta 

hospitalar, apesar de sua prevalência ser bastante significativa. É plausível especular 

que pacientes que internam por IC tenham causas de óbito diferentes dos pacientes com 

IC que internam por outros motivos. Além disso, também é possível se especular que 

pacientes que tenham diferentes motivos de morte, apresentem diferentes preditores de 

óbito e, por conseguinte, necessitem de diferentes estratégias de manejo. Propõe-se a 

busca da individualização da abordagem terapêutica desses pacientes, visando a 

diminuir a mortalidade e a reinternação precoce. 

Solomon et al. demonstraram que, quando se estratificou a população por 

motivo de óbito pós-alta hospitalar, observou-se que o risco de morte diminuía 

progressivamente à medida que o tempo pós-alta aumentava, tanto na população que 

faleceu por causas cardiovasculares como por outras causas, mas esse efeito era muito 

maior nos pacientes que faleceram por IC. Observou-se que o risco de morte era muito 

maior no primeiro mês pós-alta, sendo a IC e a SCA as causas de morte primordiais 

(10). 

Na coorte do EVEREST, que randomizou 4.133 pacientes com FEVE ≤ 40% e 

IC descompensada, a taxa de mortalidade em 1 ano foi de 25,5%. A maior parte das 

mortes foi por causas cardiovasculares (86,8%), sendo morte por IC a causa mais 

prevalente (47,2%), seguida de SCA (30,0%) e causas não cardiovasculares (13,2%). 
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IAM (3,0%) e acidente vascular cerebral (2,6%) representaram uma pequena parcela 

dos óbitos. Houve 178 mortes (16,5%) no primeiro mês após a alta, enquanto que 112 

(10,4%) mortes ocorreram no segundo mês e 790 (73,1%) após 60 dias. De todas as 

mortes por IC, 102 (23,0%) ocorreram no primeiro mês e 52 (11,7%) no segundo mês. 

De todas as mortes por SCA, 41 (14,6%) ocorreram no primeiro mês e 28 (10%) no 

segundo mês. Houve uma alta porcentagem de pacientes que faleceram após 60 dias 

pós-alta tanto por IC (65,2%) como por SCA (75,4%) (30). 

Sabe-se que a avaliação de desfechos em período precoce após alta hospitalar 

serve também para se examinar o processo de cuidado hospitalar. Baseado nesse 

conceito, importante atenção tem sido dada à transição do cuidado, às medidas de 

qualidade assistencial na alta hospitalar e ao seguimento ambulatorial precoce. Entender 

a fisiopatologia e as falhas do sistema de saúde manifestados por desfechos ruins para 

os pacientes que internam com IC é vital para se poder desenvolver intervenções 

efetivas (41). No período imediato após a alta, os pacientes recebem novas e múltiplas 

terapias que podem contribuir para a polifarmácia, com consequente dificuldade de 

adesão. Além disso, comorbidades, tais como doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), insuficiência renal, depressão e outras doenças pulmonares em pacientes com 

IC podem levar a internações preveníveis (30), fazendo com que talvez a priorização 

dos tratamentos para outras comorbidades importantes possa gerar diminuição de 

reospitalização ou morte precoce (42). O risco de desfechos ruins em IC aumenta 

substancialmente com o aumento das condições crônicas (43).
 
Com o aumento da 

complexidade das doenças, os pacientes recebem mais medicações, têm um número 

maior de médicos especialistas coassistindo e mais visitas ambulatoriais, contribuindo 

para o aumento dos custos e para maior chance de não complacência médica (43). Uma 

subanálise do EVEREST, por exemplo, estudou o efeito da DPOC, que correspondia à 

10% da amostra (416 pacientes) em desfechos clínicos (43). Observou-se que esses 

pacientes tinham maior prevalência de comorbidades e recebiam as drogas que 

melhoram desfechos em IC (beta-bloqueador, IECA ou BRA e antagonista de 

aldosterona) em menor proporção. Na análise univariada, a DPOC foi associada a maior 

mortalidade por todas as causas (HR: 1,41; IC 95%: 1,18-1,67) e maior desfecho 

combinado de morte/reinternação por IC (HR: 1,29; IC 95%: 1,11-1,49). Após ajuste 

para potenciais confundidores, o risco permaneceu elevado, mas não foi 

estatisticamente significativo (43). 
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Essas observações devem gerar atenção para oportunidades de melhoria da 

qualidade assistencial e diminuição de custos associados ao cuidado com IC. Até o 

presente momento, a maioria das estratégias de manejo desses indivíduos enfatiza 

prioritariamente terapias médicas conforme diretrizes de IC e manejo agressivo de 

sintomas congestivos. Embora essas estratégias sejam de suma importância, esse foco 

intensivo em manejar uma única grave condição crônica pode desviar a atenção do 

tratamento das outras doenças que parecem não estar relacionadas à IC, mas afetam de 

forma importante os desfechos subsequentes (42). Sugere-se que a realização do manejo 

preconizado para IC de forma mais compreensiva, tal como avaliação da FEVE, 

prescrições na alta hospitalar de IECA/BRA e beta-bloqueador, bem como uma 

abordagem que também priorize o manejo das comodidades não cardiovasculares de 

forma adequada possam melhorar a sobrevida de pacientes com IC independente da 

causa da hospitalização (31-33, 44). Nesse contexto, negligenciar inadvertidamente 

outras comorbidades médicas em pacientes com IC pode representar uma perda de 

oportunidade para reduzir as admissões hospitalares, melhorar o cuidado da IC e 

diminuir os custos globais com essa patologia (45).  

Por fim, infelizmente, para pacientes com FEVE reduzida, não existe 

tratamento que reduza a morte ou a reospitalização precoce além da otimização de 

terapias de acordo com os protocolos tradicionais de manejo de IC crônica. Além disso, 

não existem evidências para terapias direcionadas a pacientes com FEVE preservada. A 

ênfase continua sendo dada, em todo o mundo, aos manejos genéricos, empíricos e não 

testados que são, em sua maioria, inefetivos e de alto custo. Em uma era de recursos 

limitados e pressões econômicas, reconhecer e entender melhor todos os aspectos 

relacionados à “fase vulnerável” é crucial. Devemos redirecionar as iniciativas de 

qualidade do cuidado e as pesquisas para a fase pós-alta hospitalar, que parece ser a 

estratégia mais eficiente e custo-efetiva para lidar com a carga econômica e social que a 

IC gera (41). Assim, devemos focar esforços em pesquisas e iniciativas de melhoria da 

qualidade do cuidado, com o objetivo de identificar os pacientes de maior risco para 

reinternação e morte, entender as causas de óbitos imediatos e tardios pós-alta nos 

grupos de pacientes que internam com ICAD ou ICND e avaliar estratégias que 

diminuam tais desfechos nesses indivíduos (46).  
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3 JUSTIFICATIVA 

A presente proposta tem como objetivo estudar características clínicas, 

indicadores hospitalares, causas e preditores de mortalidade no ambiente hospitalar e 

pós-hospitalar de pacientes com IC que internaram em hospital terciário público 

brasileiro. Pesquisas recentes demonstram importantes diferenças entre as regiões e os 

continentes no que se refere à etiologia, à severidade e ao manejo da IC (14-19). 

Diferenças regionais e continentais nos ensaios clínicos randomizados de pacientes com 

ICAD não foram bem estudadas (13). É importante ressaltar também que geralmente o 

próprio grupo de pacientes com ICAD é bastante heterogêneo, podendo existir relação 

entre a variação das características clínicas desses indivíduos com os desfechos clínicos 

estudados (13). Por outro lado, na América Latina, existem escassos estudos sobre os 

indicadores demográficos, hospitalares e assistenciais nessa população (6), bem como 

poucas informações a respeito do impacto gerado pela IC em termos de hospitalizações, 

custo, morbimortalidade e qualidade assistencial. Por fim, a IC representa a maior causa 

cardiovascular de morbimortalidade hospitalar no Brasil, apresentando um grande 

impacto tanto no sistema de saúde isoladamente quanto na sociedade brasileira e na 

economia em um âmbito geral (8). 

Essa pesquisa ilustra mais adequadamente o pragmatismo de um sistema de 

saúde muito diferente da maioria dos países com uma prática médica pouco estudada, 

podendo elucidar informações relevantes do cuidado dos pacientes com IC. Assim, 

buscamos avaliar essa patologia no Hospital Conceição (HC), um hospital público 

terciário do sul do Brasil, responsável pelo atendimento de grande parte da população 

de Porto Alegre e região metropolitana do Rio Grande do Sul. Conta com 850 leitos e 

cerca de 26.000 internações clínico-cirúrgicas ao ano. Por não ser um hospital 

universitário, não realizar procedimentos de elevada complexidade (como transplantes) 

e ter como referência a hospitalização de pacientes quase que exclusivamente através de 

demanda espontânea via serviço de emergência, talvez esse hospital apresente uma 

amostra populacional mais semelhante à maioria dos hospitais públicos brasileiros 

terciários não vinculados a universidades. 

Além disso, a maior parte das publicações avalia os pacientes portadores de IC 

que internam por descompensação aguda, identificados pelo diagnóstico principal de 

alta (12). No entanto, a literatura demonstra que a maioria dos pacientes com IC interna 

por outras causas e apresentam multimorbidades (20, 31-33, 47). 
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É sabido que o risco de morte é maior imediatamente após a alta em pacientes 

que internam por ICAD. Entretanto, praticamente não há estudos sobre essa associação 

na população que interna com ICND. Nossa pesquisa estuda essas duas populações de 

pacientes (ICAD vs. ICND), comparando seu perfil clínico, indicadores hospitalares, 

preditores de risco e causas de morte hospitalar e pós-hospitalar. Nesse contexto, ainda 

permanece de grande valia um melhor entendimento da relação entre hospitalização de 

pacientes com IC, preditores prognósticos e causas de óbito pós-alta, devido à sua 

potencial implicação no cuidado clínico e no atendimento continuado, bem como 

possibilidade de melhora de modelos prognósticos (3, 10). Enquanto medidas de 

qualidade do cuidado com IC são reportadas apenas nos pacientes internados por IC, 

algumas medidas parecem ser benéficas para todos os pacientes com IC, 

independentemente da causa de internação (12, 18, 19). Sugere-se que a realização do 

tratamento preconizado para IC de forma mais abrangente possa melhorar a sobrevida 

de pacientes com IC, independentemente da causa da hospitalização (31-33, 44). Assim, 

através da identificação precoce de pacientes com alto risco ou do entendimento das 

causas de óbito no período imediato pós-alta, seria possível propor uma abordagem 

diferenciada no processo de alta e seguimento precoce ambulatorial e/ou domiciliar, 

envolvendo diferentes estratégias assistenciais. 
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4 OBJETIVOS PRINCIPAIS 

 
a) Identificar os preditores e causas de mortalidade hospitalar em pacientes 

que internaram por ICAD em comparação àqueles que possuem IC e 

internaram por outras condições em hospital terciário público brasileiro 

(Artigo Original 1). 

b) Identificar os preditores e causas de mortalidade pós-alta hospitalar em 

pacientes que internaram por ICAD em comparação àqueles que possuem 

IC e internaram por outras condições em hospital terciário público 

brasileiro (Artigo Original 2). 

 

4.1 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 
a) Comparar mortalidade por causa cardiovascular e por causa não 

cardiovascular a curto e médio prazo de pacientes que internam por ICAD 

em comparação àqueles que possuem IC e internaram por outras condições 

em hospital terciário público brasileiro. 

b) Comparar curvas de sobrevida após alta hospitalar de pacientes que 

internam por ICAD estratificado por Fração de Ejeçao de Ventrículo 

Esquerdo em hospital terciário público brasileiro. 

c) Comparar curvas de sobrevida após alta hospitalar de pacientes que 

possuem IC e internaram por outras condições estratificado por Fração de 

Ejeçao de Ventrículo Esquerdo em hospital terciário público brasileiro. 
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Causas e preditores de mortalidade intra-hospitalar em pacientes que internam 

com ou por insuficiência cardíaca em hospital terciário no Brasil 

 

Causes and predictors of in-hospital mortality in patients admitted with or for heart 

failure at a tertiary hospital in Brazil 

 

Título reduzido: Causas e preditores de morte em pacientes com IC 

 

Palavras-chave: Mortalidade hospitalar; insuficiência cardíaca; doenças 

cardiovasculares. 

 

RESUMO 

Fundamento: Apesar da insuficiência cardíaca (IC) apresentar elevada 

morbimortalidade, são escassos os estudos na América Latina sobre causas e preditores 

de mortalidade intra-hospitalar. Desconhece-se, também, a evolução de pacientes com 

IC compensada hospitalizados por outros motivos. 

Objetivo:  Identificar causas e preditores de mortalidade intra-hospitalar em pacientes 

que internam por IC aguda descompensada (ICAD), comparativamente aqueles que 

possuem IC e internam por outras condições (ICND). 

Materiais e métodos: Coorte histórica de pacientes internados em um hospital público 

terciário no Brasil com diagnóstico de IC identificados pelo escore de comorbidade de 

Charlson (ECCharlson). 
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Resultados: Foram avaliados 2056 pacientes que internaram entre janeiro de 2009 e 

dezembro de 2010 (51% homens; idade mediana de 71 anos; tempo de permanência de 

15 dias). Ocorreram 17,6% de óbitos durante a internação (19% ICDA versus 17% 

ICND) , dos quais 58,4% por causa não cardiovascular (63,6% ICND versus 47,4% 

ICDA, p = 0,004). As causas infecciosas foram responsáveis pela maior parte dos óbitos 

e apenas 21.6% das mortes foram atribuídas à IC. Os preditores independentes de 

mortalidade intra-hospitalar foram semelhantes entre os grupos e incluíram: idade, 

tempo de permanência, potássio elevado, comorbidades clínicas e ECCharlson. A 

insuficiência renal foi o preditor de maior relevância em ambos grupos. 

Conclusão: Pacientes internados com IC apresentam elevada mortalidade intra-

hospitalar, independentemente do motivo primário de internação. Poucos óbitos são 

diretamente atribuídos à IC; idade, alteração renal e de potássio, tempo de permanência 

e carga de comorbidades foram preditores independentes de morte intra-hospitalar em 

hospital terciário brasileiro. 

Palavras-chave: Mortalidade intra-hospitalar, insuficiência cardíaca, doenças 

cardiovasculares. 

 

INTRODUÇÃO  

Apesar do declínio de inúmeras doenças cardiovasculares, observa-se 

estabilidade ou aumento da prevalência da insuficiência cardíaca (IC) no mundo e no 

Brasil, o que provavelmente decorre do envelhecimento populacional associado a um 

aumento de sobrevida em pacientes com doenças cardiovasculares.1 Apesar do grande 

progresso no seu tratamento, a IC permanece como uma das principais causas de 

hospitalização em vários países, estando associada a elevadas taxas de 

morbimortalidade e de custos.2 Mesmo com a otimização da terapia, estima-se uma 
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mortalidade de 40% em 4 anos,3 com redução da qualidade de vida e do prognóstico 

quando comparada, por exemplo, com diversas neoplasias.2 

Estudos observacionais em vários países têm demonstrado que, após uma 

hospitalização por descompensação da IC, ocorrem mudanças significativa na história 

natural da síndrome, implicando elevado risco de readmissão e morte.4-6 Esses dados já 

foram parcialmente reproduzidos em estudos no Brasil e são observados nas estatísticas 

do sistema público brasileiro.2,7 A recente publicação dos resultados iniciais do Registro 

BREATHE, que incluiu 52 centros do Brasil, demonstra claramente o grande impacto 

da síndrome, com mortalidade intra-hospitalar de 12%.8 

Apesar da importância do Registro BREATHE para o Brasil, a maioria das 

coortes existentes sobre IC aguda descompensada foram realizadas nos Estados Unidos 

ou na Europa, incluindo pacientes com um perfil clínico, etiológico, social e econômico 

diferente do dos pacientes brasileiros.9 Além disso, um aspecto pouco explorado no 

cenário de pacientes hospitalizados refere-se à evolução hospitalar e extra-hospitalar de 

pacientes internados por IC descompensada comparada ao prognóstico de pacientes 

internados por outras causas, mas que apresentam diagnóstico prévio de IC. É plausível 

especular que a presença de IC, mesmo esta não sendo a causa primária da internação, 

implique prognóstico reservado. Nesse contexto, ainda permanece de grande valia 

reconhecer preditores prognósticos, visando identificar pacientes que necessitam 

monitoramento e tratamento mais intensivos.10 O objetivo do presente estudo é 

identificar os preditores e causas de mortalidade intra-hospitalar em pacientes 

internados por IC aguda descompensada em comparação àqueles que possuem IC e 

internam por outras condições em hospital terciário público brasileiro. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Local, delineamento e pacientes 

Este estudo foi realizado em um hospital público de nível terciário de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, com aproximadamente 850 leitos. Trata-se de estudo 

de coorte prospectivo, no qual foram incluídos pacientes adultos (≥ 18 anos) que 

internaram em qualquer enfermaria ou unidade de tratamento intensivo (UTI) deste 

hospital e que tenham sido identificados como portadores de IC assinalada pelo médico 

assistente no escore de comorbidade de Charlson, ou simplesmente escore de Charlson, 

via prontuário eletrônico. Foram excluídos da análise pacientes pediátricos (idade < 18 

anos), com permanência apenas no setor de emergência (sem internar na enfermaria ou 

na UTI), com evasão hospitalar ou nota de alta informatizada indisponível. 

No referido hospital, o escore de Charlson é preenchido pelo médico assistente 

no prontuário eletrônico de forma compulsória no momento da internação e na alta 

hospitalar. A falta de preenchimento impede a continuidade de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos ou a alta hospitalar. Embora tenha sido desenvolvido para 

predizer risco em pacientes admitidos para procedimentos cirúrgicos eletivos, o escore 

de Charlson tem sido descrito como excelente ferramenta de uso hospitalar para 

predição clínica de mortalidade intra-hospitalar.11 Trata-se de um escore composto de 

várias comorbidades que é amplamente utilizado para classificar a gravidade dos 

pacientes, sendo possível comparar-se a carga de doenças de pacientes de diferentes 

serviços médicos e hospitalares. As comorbidades que compõem o escore de Charlson 

são: infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca congestiva, doença 

vascular periférica e da aorta, doença cerebrovascular, demência, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), doença do tecido conjuntivo, doença ulcerosa, hepatopatia, 



 

34 

diabetes, doença renal moderada a grave (creatinina > 3,0 mg/dL), hemiplegia, 

linfoma/mieloma, leucemia/policitemia vera, tumor, AIDS e câncer metastático.12 

 

Logística e coleta de dados 

Para fins de análise, pacientes que apresentaram múltiplas internações tiveram 

considerada apenas sua última hospitalização, para que fossem englobados todos os 

óbitos intra-hospitalares da amostra, evitando que pacientes mais graves e com 

múltiplas reinternações tivessem suas características analisadas múltiplas vezes e 

buscando preservar a independência dos dados. A coleta de dados foi realizada por 

médicos residentes de clínica médica através de uma revisão padronizada de prontuários 

eletrônicos, sendo criado um protocolo de coleta informatizado e totalmente integrado 

ao prontuário eletrônico do hospital. Os pacientes foram selecionados através de um 

sistema informatizado que permitiu a identificação automática de todos aqueles que 

preenchiam os critérios de inclusão. As causas de morte intra-hospitalar foram 

estratificadas em morte cardiovascular (por IC, síndrome coronariana aguda, acidente 

vascular encefálico ou outras mortes cardiovasculares) e morte não cardiovascular (por 

infecção, neoplasia, origem respiratória ou outra morte não cardiovascular). Quando os 

coletadores não conseguiam identificar a causa de mortalidade, o caso era avaliado por 

dois pesquisadores experientes. Caso esses não conseguissem identificar a causa do 

óbito, esta era definida como "morte por causa indefinida”. 

Foram incluídos na coleta de dados as seguintes variáveis e instrumentos: idade; 

sexo; raça; procedência (Porto Alegre, Região Metropolitana de Porto Alegre e 

interior); equipe em que o paciente esteve internado (Cardiologia, Medicina Interna e 

Outras); tempo de permanência hospitalar; causa da internação; escore de Charlson; 

valores laboratoriais (ureia, sódio, creatinina e potássio) nas primeiras 24 horas de 
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hospitalização; dados ecocardiográficos de até 1 ano antes da internação: fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE); hipertrofia ventricular esquerda; presença de 

hipocinesia difusa ou alterações segmentares de contratilidade e lesões valvares; 

prescrição de drogas cardiovasculares na alta hospitalar; orientações não farmacológicas 

na alta hospitalar (presença de qualquer orientação escrita referente à dieta, à 

abstinência de tabaco ou álcool ou ao exercício físico); encaminhamento ambulatorial; 

internação em UTI, óbito intra-hospitalar; motivo do óbito intra-hospitalar; visita à 

emergência e reinternação em até 30 dias após a hospitalização. 

A amostra foi separada em dois grupos: pacientes que tinham IC e que 

internaram por outro motivo que não fosse IC aguda descompensada (ICND) e 

pacientes que tiveram como motivo da internação a IC aguda descompensada (ICAD). 

Este último grupo era composto por pacientes que apresentaram como diagnóstico 

principal, definido pelo médico assistente, um dos Códigos de Doença Internacional 

(CID) apresentados no anexo 1. De acordo com Steinberg et al., estratificamos os 

pacientes em três subgrupos de FEVE: FEVE preservada (> 50%), FEVE limítrofe (40-

49%) ou FEVE reduzida (< 40%).37 

 

Análise dos dados 

Variáveis contínuas foram expressas como média e desvio padrão ou mediana e 

intervalo interquartil (IIQ 25%-75%) conforme normalidade dos dados analisadas 

através do teste de Shapiro-Wilk. Variáveis categóricas foram expressas como 

frequência e percentuais. Análises univariadas foram realizadas pelo teste t de Student 

não pareado, teste de Mann-Whitney, teste de Poisson e teste de qui-quadrado. Para as 

análises multivariadas foi realizada a Regressão de Poisson com estimativa de 

variâncias robustas pela metodologia stepwise, calculando-se as razões de incidência e 
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os intervalos de confiança de 95%. A partir dos dados coletados dos pacientes foram 

realizadas análises univariadas de variáveis contínuas e categóricas dentro de cada um 

dos dois grupos pré-definidos (ICAD e ICND). As variáveis que na análise univariada 

apresentaram um valor de p < 0,20 foram selecionadas para a análise multivariada, a 

fim de identificar os preditores de mortalidade intra-hospitalar. Um valor de p bicaudal 

de 5% foi considerado estatisticamente significativo. Devido ao potencial efeito de 

multicolinearidade, foram utilizados dois modelos de análise estatística, um com escore 

de Charlson e ureia (modelo 1), mas sem os itens que compõem o escore de Charlson 

(comorbidades e idade) e o outro sem o escore de Charlson e ureia (modelo 2). A 

acurácia dos dois métodos foi semelhante. Os dados coletados no sistema informatizado 

customizado para a pesquisa foram exportados para uma planilha de Microsoft Excel 

versão 18 (Microsoft Inc., Redmond, EUA) e as análises estatísticas foram conduzidas 

pelo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Basic versão 19.0 (SPPS Inc., 

Chicago, USA). 

O projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição do autor correspondente. Não houve fontes de financiamento exclusivo para 

o estudo. 

 

RESULTADOS 

Pacientes 

Foram incluídos todos os pacientes que internaram no HNSC no período de 1º 

de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2010 e tiveram IC congestiva como uma das 

doenças preenchidas no escore de Charlson (de preenchimento compulsório na 

internação do paciente), somando um total de 2056 pacientes e 2666 internações. As 

características dos pacientes da amostra estão listadas na tabela 1. Na população 

estudada, a distribuição entre os sexos foi homogênea, a idade mediana dos pacientes 
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foi de 71 anos, e a maioria dos pacientes era procedente da Grande Porto Alegre 

(59,3%) e internou principalmente nas equipes de Cardiologia (37,8%) e de Medicina 

Interna (29%). A mediana do tempo de permanência no hospital foi de 15 dias (IIQ 25-

75%: 10 – 23) e do escore de Charlson foi de 5 (IIQ 25-75%: 4 – 7). Apenas 590 

pacientes (28,7%) internaram por IC aguda descompensada. Observamos em toda nossa 

amostra que 43,1% dos pacientes tinham FEVE reduzida, 18,9% FEVE limítrofe e 38% 

FEVE preservada. Quando analisamos, no entanto, os dois subgrupos de pacientes, 

constatamos que os pacientes que internaram por ICAD tinham maior prevalência de 

FEVE reduzida em comparação aos pacientes que internavam por outros motivos ( 58% 

X 36,3% respectivamente), prevalências similares de FEVE limítrofe (17,4% X 19,6% 

respectivamente) e menor porcentagem de FEVE preservada (24,6% X 44,1% 

respetivamente). 

 

Causas de morte 

Durante a admissão índice, 361 (17,6%) pacientes de toda a amostra foram a 

óbito, sendo 19% de mortalidade no grupo de pacientes que internou por ICAD e 17% 

de mortalidade no grupo de pacientes com ICND. A tabela 2 ilustra as causas de óbitos 

estratificada pelos dois grupos de análise. Constatou-se que aproximadamente 60% dos 

casos de mortalidade foi atribuído a causas não cardiovasculares na população estudada, 

sendo maior no grupo de pacientes com ICND (63,6% versus 47,4%, p = 0,004). Das 

mortes de origem não cardiovascular, a causa mais comum em ambos os grupos foi 

relacionada a infecção, perfazendo um terço das mortes totais no grupo ICAD e 

aproximadamente metade de todos os óbitos no grupo ICND. Por outro lado, a morte 

por causa cardiovascular foi mais prevalente no grupo ICAD (42,1% versus 28,7%, p 

=0,016). De forma interessante, em ambos os grupos, mortes atribuídas à insuficiência 
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cardíaca ocorreram em apenas 21,6% dos óbitos na população estudada, sendo mais 

frequente naqueles pacientes com ICAD. 

 

Análise univariada e multivariada no grupo ICND 

A tabela 3 descreve características clínicas que se associaram a mortalidade 

intra-hospitalar no grupo de pacientes com ICND. Foram preditores de mortalidade: 

idade, tempo de permanência, escore de Charlson, níveis séricos de potássio e ureia, e 

presença de comorbidades clínicas. Internação em equipe de Cardiologia teve pequeno 

efeito protetor. Na análise multivariada, foram preditores independentes de risco: idade, 

tempo de permanência, presença de doença renal e demência (Tabela 4). Quando 

incluído na análise (modelo 1), o escore de Charlson foi também importante preditor de 

risco de mortalidade intra-hospitalar, sendo a doença renal moderada-grave a 

comorbidade de maior magnitude. 

 

Análise univariada e multivariada no grupo ICAD 

A tabela 5 descreve características clínicas que se associaram com mortalidade 

intra-hospitalar no grupo de pacientes com ICAD. Foram preditores de mortalidade: 

idade; tempo de permanência; escore de Charlson; níveis séricos de sódio, potássio, 

ureia e creatinina; e presença de comorbidades clínicas que compõe o escore de 

Charlson. Internação em equipe de Cardiologia teve pequeno efeito protetor. Na análise 

multivariada, foram preditores independentes de risco: idade, alterações nos níveis de 

ureia e potássio, presença de doença renal, demência, IAM e neoplasia (Tabela 6). 

Quando incluído na análise (modelo 1), o escore de Charlson foi também preditor de 

risco de mortalidade intra-hospitalar, sendo a doença renal moderada-grave a 
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comorbidade de maior relevância, uma vez que o número de pacientes com neoplasia 

foi muito pequeno (n=6). 

 

DISCUSSÃO 

A insuficiência cardíaca tem sido alvo de extensas pesquisas com relação à 

mortalidade e qualidade do atendimento intra-hospitalar. A maior parte das evidências 

avalia os pacientes portadores de IC que internam por descompensação aguda, 

identificados pelo diagnóstico principal de alta.9 No entanto, a literatura demonstra que 

a maioria dos pacientes com IC interna por outras causas.13-17 Enquanto medidas de 

qualidade do cuidado com IC são reportadas apenas nos pacientes internados por IC, 

alguma medidas parecem ser benéficas para todos os pacientes com IC, 

independentemente da causa de internação.9,18,19 Neste estudo identificamos que a 

mortalidade intra-hospitalar foi extremamente elevada em ambos os grupos; sendo um 

percentual pequeno dessas mortes diretamente atribuído a IC, e que (1) idade, (2) 

função renal e potássio (3) tempo de permanência e (4) carga de comorbidades foram 

preditores independentes de risco de morte dentro do hospital. 

Ao comparar-se os pacientes com ICND com os pacientes que internam por 

ICAD, observamos que os primeiros apresentam mais comorbidades, com mediana do 

Charlson e FEVE maiores, achados semelhantes aos da literatura científica.13,14 

Verificamos um tempo de internação bastante prolongado quando comparado com 

hospitais dos EUA20 e do próprio Brasil,5 sendo o grupo ICND o que apresenta maior 

mediana (16 dias versus 13 dias), o que já foi descrito em outros artigos.15,16,18 Cabe 

ressaltar que algumas variáveis associadas ao maior tempo de internação como 

determinantes sociais, alcoolismo, tabagismo e desnutrição, não puderam ser 

mensuradas no nosso estudo. Dentre os resultados encontrados, merece destaque a 

associação entre maior tempo de internação e maior mortalidade no grupo ICND, 
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resultado também já reproduzido em outros cenários.18,20,21 Uma das possíveis 

explicações para os dados acima é que a necessidade de hospitalização por causas não 

relacionadas à IC delimita pacientes com maior carga e gravidade de doenças, gerando 

maior complexidade do cuidado. Outra questão importante é que a exacerbação de 

comorbidades tais como DPOC e insuficiência renal crônica pode contribuir 

diretamente para piorar a gravidade da IC e comprometer tratamentos e desfechos 

subsequentes.14 

Com relação à mortalidade, a taxa de óbito hospitalar de toda a amostra foi de 

17,6%, considerando-se a última internação dos pacientes no período estudado. Esse 

valor é muito superior aos encontrados em outros países em períodos mais prolongados 

e inclusive em outros hospitais brasileiros.2,5-8,18 Apesar de ter havido 19% mortes no 

grupo ICAD e 17% no grupo ICND, essa diferença não foi estatisticamente 

significativa.  Blecker et al.17 demonstram que houve taxa de mortalidade semelhante 

em 1 ano de seguimento para ICAD e ICND (25,6% versus 26,2%, respectivamente; p 

= 0,76). Acreditamos que as diferenças encontradas entre a nossa coorte e o cenário 

internacional possam ter sido influenciadas pela organização do sistema de saúde 

brasileiro, por características clínicas dos pacientes e por aspectos culturais relacionados 

ao cuidado no final da vida. Assim, seria precipitado atribuir esse resultado 

exclusivamente às idiossincrasias do sistema de saúde e a variações no manejo da 

doença. 

A análise das causas de óbito no ambiente hospitalar demonstrou que cerca de 

60% dos casos de mortalidade foram atribuídos a causas não cardiovasculares, com 

maior porcentagem no grupo de pacientes com ICND. Mortes atribuídas à IC ocorreram 

em apenas 21,6% da amostra, sendo mais frequentes nos pacientes com ICAD. 

Ressalta-se que, mesmo no grupo com ICAD, quase metade dos pacientes morreram por 



 

41 

causas não cardíacas, sendo 33% por causas infecciosas, número muito semelhante ao 

dos óbitos causados pela IC. Poucos estudos relataram as causas de óbitos intra-

hospitalares em pacientes com IC. Em estudo com 18 instituições na Tailândia com 

pacientes que internaram por ICAD (Thai ADHERE),22 houve 5,5% de óbitos intra-

hospitalares (29% por infecção, 27% por IC e 13% por síndrome coronariana aguda). 

Por fim, um sub-estudo do programa CHARM14 avaliou a taxa de mortalidade de 

acordo com o diagnóstico primário de internação e observou que AVC, IC e IAM foram 

as causas mais relevantes de óbito em pacientes que internaram por condições 

cardiovasculares. Entre o grupo que não internou por doença cardiovascular, a taxa de 

morte foi maior por câncer, doença pulmonar e doença renal. Não encontramos 

pesquisas que estudassem as causas de óbitos intra-hospitalares no grupo ICND. 

 Com relação aos preditores de mortalidade intra-hospitalar, a doença renal 

moderada-grave (creatinina > 3,0 mg/dL) foi o principal preditor de mortalidade nos 

dois grupos e a elevação de ureia sérica nas primeiras 24 horas de internação apenas no 

grupo ICAD, como demonstrado em outros estudos.6,20,23,24 Em pesquisa norte-

americana (ADHERE) com quase 120 mil pacientes, observou-se elevada prevalência 

de insuficiência renal em pacientes com ICAD, com grande impacto desta na 

mortalidade intra-hospitalar.24 Elevação de potássio na internação hospitalar também foi 

um preditor independente no grupo ICAD, sendo utilizado em um escore composto 

(APACHE-HF) que conseguiu predizer de forma adequada eventos adversos em 

internação de pacientes com ICAD.25 Em coorte com 122.630 pacientes provenientes do 

Medicare, as comorbidades mais relacionadas com óbitos em pacientes com IC foram 

DPOC, insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda.26 A demência também 

foi relevante preditor independente de mortalidade nos dois grupos da nossa amostra, 

fato também descrito em uma coorte de 282 idosos.14,27 Em nossos pacientes, a idade, 
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assim como em pesquisas prévias,6,10,28,29 também demonstrou ser um marcador de 

risco. A real magnitude da presença de neoplasia na predição de risco de morte intra-

hospitalar deve ser melhor estudada em outras coortes, uma vez que, no nosso estudo, 

sua amostra apresentou poder estatístico muito baixo (n = 6 no grupo ICAD). 

Apesar de não ter sido originalmente desenvolvido e testado para descrever um 

mix de pacientes clínicos, o escore de Charlson tem sido amplamente empregado para 

descrever e ajustar populações de paciente internados.30,31 No nosso estudo, a cada 

incremento de um ponto no escore, houve aumento do risco de morte em 3% nos dois 

grupos. Cabe ressaltar que, apesar dos nossos pacientes serem mais idosos que a maioria 

dos indivíduos pesquisados, esta não justifica a maior carga de doença da nossa amostra 

em comparação à literatura científica. Da mesma forma, em uma coorte realizada no 

Canadá com cerca de 38 mil pacientes internados pela primeira vez por IC aguda, o 

escore de Charlson demonstrou ser um bom preditor de mortalidade em 30 dias e em 1 

ano, com valores respectivamente de 9,3% e 26,% com escore de Charlson de zero e 

18,8% e 50,6% com escore ≥ 3.32 Observamos também, assim como neste estudo 

canadense,32 que IAM prévio também foi preditor de risco de morte nos pacientes com 

ICAD. 

Apesar de termos pacientes com características diferentes das observadas na 

literatura internacional, constatamos que a maioria dos preditores de mortalidade intra-

hospitalar encontrados na nossa amostra, que representa o mundo real hospitalar público 

brasileiro, é muito semelhante aos dos estudos previamente publicados. Além disso, 

apesar de termos avaliado populações distintas, os preditores de mortalidade intra-

hospitalar encontrados nos dois grupos foram muito semelhantes. 

Hospitalização por descompensação da IC é uma importante variável 

relacionada à mortalidade, embora represente menos de um terço das causas totais de 
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internação.14,33 Os poucos estudos que compararam populações com IC demonstraram 

que pacientes portadores de ICND não recebem os cuidados que sabidamente alteram o 

prognóstico da doença.13,15,16 Um estudo no qual foram avaliadas 4345 internações de 

pacientes com IC (39,6% ICAD), constatou que pacientes com ICND tinham taxa 10% 

menor de prescrição de inibidores da enzima de conversão da angiotensina e de 

bloqueadores o receptor de angiotensina na alta hospitalar em indivíduos com FEVE 

reduzida e taxa 7% menor de avaliação da FEVE.18 Em nossa amostra, identificamos 

que uma porção substancial da morbimortalidade hospitalar foi relacionada a pacientes 

internados por causas secundárias, apresentando causas e preditores de óbito de 

relevância similar aos pacientes com ICAD. Até o presente momento há, na maioria dos 

centros hospitalares, um foco prioritário em manejar a IC, o que pode desviar a atenção 

para o tratamento das outras doenças que afetam de forma importante os desfechos 

subsequentes.34 Sugere-se que a realização do tratamento comprovadamente efetivo 

para IC possa melhorar a sobrevida de pacientes com IC, independentemente da causa 

da hospitalização.13,15,16,35 Nesse contexto, negligenciar inadvertidamente outras 

comorbidades em pacientes com IC pode representar uma perda de oportunidade para 

reduzir as admissões hospitalares, melhorar o cuidado da IC e diminuir os custos 

globais com essa patologia.36 

Os achados desta pesquisa devem ser avaliados mediante algumas limitações do 

desenho do nosso estudo. Primeiramente, nós analisamos a última internação hospitalar 

do paciente em um seguimento de 2 anos, o que pode ter gerado uma superestimativa da 

mortalidade intra-hospitalar. Entretanto, como o objetivo principal do estudo foi 

identificar causas e preditores de mortalidade, essa metodologia propiciou ter todos os 

óbitos da amostra. Segundo, os dados de um hospital terciário brasileiro não são 

representativos de todo o país, podendo haver limitação na sua generalização. Terceiro, 
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é característica dos hospitais públicos brasileiros a inequidade no acesso e o 

atendimento majoritário de populações com menor poder aquisitivo.  Nosso hospital se 

enquadra nessas características, podendo haver um potencial viés de seleção. Quarto, 

algumas variáveis não puderam ser coletadas, podendo representar fator de confusão. 

Por fim, cabe ressaltar que, como analisamos dados secundários de prontuário de forma 

retrospectiva, talvez haja falha de registro médico com relação à causa principal de 

internação. Por outro lado, todos esses dados necessitam preenchimento eletrônico 

compulsório pelo médico assistente tanto na admissão como na alta hospitalar. 

Conclusão 

Pacientes internados com IC representam um grupo de alto risco, com elevada 

mortalidade intra-hospitalar, independentemente do motivo primário de internação em 

hospital terciário brasileiro. Poucas foram as mortes atribuídas à IC e, nos dois grupos, 

prevaleceram as mortes por causas não cardiovasculares, principalmente atribuídas a 

infecções. Identificamos que uma porção substancial da morbimortalidade hospitalar 

dos pacientes com IC foi associada a internações por causas secundárias, sendo que 

pacientes internados por outros motivos apresentaram preditores de óbito de relevância 

similar à dos pacientes com ICAD. Observamos que idade, alteração nos valores de 

ureia e de potássio, tempo de permanência e carga de comorbidades foram preditores de 

risco de mortalidade hospitalar. Essas observações devem chamar a atenção para 

oportunidades de melhoria da qualidade assistencial e diminuição de custos associados 

ao cuidado com IC, independentemente da causa da internação hospitalar, enfatizando-

se a necessidade de um manejo mais abrangente tanto da IC propriamente dita quanto 

das comorbidades associadas a ela nos pacientes com essa patologia. 
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Tabela 1 - Características basais dos pacientes com ICAD) e com ICND 

 

Todos 

(n = 2056) 

ICAD 

(n = 590) 

ICND 

(n = 1466) Valor p 

Idade (anos) 71 (61 – 79) 70 (60 – 79) 71 (61 – 80) 0,11 

Sexo masculino 1041 (51%) 301 (51%) 740 (50%) 0,81 

Raça branca 1736 (84%) 490 (83%) 1246 (85%) 0,25 

Tempo de permanência (dias) 15 (10 – 23) 13 (9 – 20) 16 (10 – 24) < 0,001 

Fração de ejeção de VE (%) 44 (36 – 59) 38 (31 – 49) 47 (40 – 64) < 0,001 

Escore de Charlson 5 (4 – 7) 5 (4 – 7) 6 (4 – 7) < 0,001 

Internação em UTI 362 (18%) 88 (15%) 274 (19%) 0,041 

Doença cerebrovascular 361 (18%) 65 (11%) 296 (20%) < 0,001 

IAM prévio 503 (24,5%) 114 (19%) 389 (26,5%) 0,001 

Diabetes mellitus 646 (31%) 171 (29%) 475 (32%) 0,13 

Doença renal* 287 (14%) 81 (14%) 206 (14%) 0,83 

Doença vascular periférica 307 (15%) 60 (10%) 247 (17%) < 0,001 

Neoplasia 49 (2 %) 6 (1%) 43 (3 %) < 0,01 

DPOC 472 (23%) 106 (18%) 366 (25%) 0,001 

Demência 174 (8,5%) 41 (7%) 133 (9%) 0,12 

Doença hepática 86 (4%) 29 (5%) 57 (4%) 0,33 

Ureia (mg/dL)† 56 (42 – 78) 55 (42 – 79) 56 (42 – 78) 0,41 

Creatinina (mg/dL)† 1,21 (0,94 – 1,59) 1,20 (0,98 – 1,56) 1,21 (0,92 – 1,60) 0,74 

Sódio (mg/dL)† 138 (136 – 140) 139 (136 – 141) 138 (136 – 140) < 0,001 

Potássio (mEq/L)† 4,4 (4,0 – 4,8) 4,3 (4,0 – 4,8) 4,4 (4,1 – 4,8) 0,02 

 
 

Dados expressos em número absoluto e percentual, exceto se indicado. Valores contínuos expressos como mediana e intervalo interquartil; Foram 

utilizados para análise estatística teste t de Student, teste de Mann-Whitney ou teste de qui-quadrado conforme indicação. ICAD - insuficiência cardíaca 

agudamente descompensada; ICND - internações de pacientes com insuficiência cardíaca por outros motivos; VE - ventrículo esquerdo; UTI - unidade de 

tratamento intensivo; IAM - infarto agudo do miocárdico; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica; * Definida por creatinina > 3,0 mg/dL; † Valores 

laboratoriais nas primeiras 24 horas da admissão. 
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Tabela 2 - Causas de óbitos intra-hospitalar nos grupos de pacientes com ICAD e com ICND 

 

Todos 

(n = 361) 

ICAD 

(n = 114) 

ICND 

(n = 247) Valor p 

Óbito por causa cardiovascular 119 (33%) 48 (42,1%) 71 (28,7%) 0,016 

Insuficiência cardíaca 78 (21,6%) 39 (34,2%) 39 (15,8%) < 0,001 

Síndrome coronariana aguda 17 (4,7%) 4 (3,5%) 13 (5,3%) 0,60 

Acidente vascular encefálico 9 (2,5%) 3 (2,6%) 6 (2,4%) 1,000 

Outros 15 (4,2%) 2 (1,8%) 13 (5,3%) 0,16 

Óbito por causa não cardíaca 211 (58,4%) 54 (47,4%) 157 (63,6%) 0,004 

Infecção 159 (44%) 38 (33,3%) 121 (49,0%) 0,006 

Neoplasia 6 (1,7%) 1 (0,9%) 5 (2%) 0,67 

Causa respiratória 18 (5%) 7 (6,1%) 11 (4,5%) 0,60 

Outras causas  28 (7,8%) 8 (7,0%) 20 (8,1%) 0,83 

Morte por causa indefinida 31 (8,6%) 12 (10,5%) 19 (7,7%) 0,42 

 
Foi utilizado para análise estatística o teste de qui-quadrado. ICAD - insuficiência cardíaca agudamente descompensada; ICND - internações de pacientes 

com insuficiência cardíaca por outros motivos. 
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Tabela 3 - Análise univariada dos preditores de mortalidade no grupo ICND 

Preditores RR (IC 95%) Valor de p 

Idade 1,028 (1,019 – 1,038) < 0,0001 

Tempo de permanência  1,007 (1,004 – 1,010) < 0,0001 

Escore de Charlson 1,185 (1,147 – 1,223) < 0,0001 

Creatinina 1,006 (0,974 – 1,040) 0,709 

Potássio 1,209 (1,049 – 1,393) 0,009 

Ureia 1,004 (1,002 – 1,005) < 0,0001 

Fração de ejeção de VE 0,993 (0,985 – 1,003) 0,126 

Internação em equipe de Cardiologia 0,909 (0,868 – 0,952) < 0,001 

Fração de ejeção VE < 40% 1,157 (0,904 – 1,480) 0,248 

Neoplasia sólida 1,835 (1,148 – 2,932) 0,011 

Demência 2,412 (1,860 – 3,128) < 0,001 

Doença cerebrovascular 1,820 (1,437 – 2,304) < 0,001 

Doença renal 2,610 (2,076 – 3,282) < 0,001 

Doença vascular periférica e da aorta 1,218 (0,920 – 1,614) 0,169 

Doença hepática 1,482 (0,926 – 2,371) 0,101 

 
 

Foi utilizado para análise estatística teste de Poisson. ICND - internações de pacientes com insuficiência cardíaca por outros motivos; RR - risco relativo; 

IC 95% - intervalo de confiança de 95%; VE - ventrículo esquerdo. 
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Tabela 4 - Análise multivariada dos preditores de mortalidade no grupo ICND 

Preditores 

Modelo 1* 

(incluindo ECCharlson) 

Modelo 2† 

(excluindo ECCharlson) 

RR (IC 95%) Valor de p RR (IC 95%) Valor de p 

Idade NA NA 1,003 (1,002 – 1,005) < 0,001 

Tempo de permanência 1,002 (1,000 – 1,003) 0,036 1,002 (1,000 – 1,003) 0,018 

Escore de Charlson 1,030 (1,019 – 1,041) < 0,0001 NA NA 

Internação em equipe de Cardiologia 0,994 (0,949 – 1,040) 0,780 0,999 (0,959 – 1,043) 0,988 

Ureia 1,000 (1,000 – 1,001) 0,113 NA NA 

Potássio 1,011 (0,980 – 1,043) 0,482 1,012 (0,981 – 1,045) 0,445 

Neoplasia NA NA 1,111 (0,923 – 1,338) 0,267 

Doença cerebrovascular NA NA 1,056 (0,995 – 1,121) 0,071 

Doença vascular periférica e da 

aorta 

NA NA 1,060 (0,984 – 1,141) 0,126 

Doença renal NA NA 1,206 (1,115 – 1,304) < 0,001 

Demência NA NA 1,176 (1,078 – 1,283) < 0,001 

Fração de Ejeção VE ≤40%  1,028 (0,984 – 1,075) 0,219 1,032 (0,989 – 1,077) 0,151 

 
 
ECCharlson - escore de comorbidade de Charlson; RR - risco relativo; IC 95% - intervalo de confiança de 95%; NA - Não se aplica; VE - ventrículo 

esquerdo; *Resultado após a retirada de neoplasia sólida, doença cerebrovascular, doença renal, doença vascular periférica e da aorta, demência, doença 

hepática, doença neo-hematológica, doença pulmonar, infarto agudo do miocárdio e idade por potencial efeito de multicolinearidade com ECCharlson; † 

Resultado após a retirada do ECCharlson e ureia devido ao potencial efeito de multicolinearidade com as comorbidades acima. 
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Tabela 5 - Análise univariada dos preditores de mortalidade no grupo ICAD 

Preditores RR (IC 95%) Valor de p 

Idade 1,025 (1,01 – 1,04) <0,001 

Tempo de permanência 1,006 (1,001 – 1,011) 0,012 

Escore de Charlson 1,280 (1,215 – 1,348) <0,0001 

Potássio 1,470 (1,235 – 1,751) <0,0001 

Ureia 1,010 (1,007 – 1,012) <0,0001 

Creatinina 1,168 (1,047 – 1,302) 0,005 

Sódio 0,955 (0,867 – 0,999) 0,048 

Fração de ejeção VE ≤ 40%  0,999 (0,712 – 1,402) 0,996 

Internação em equipe de Cardiologia 0,931 (0,872 – 0,994) 0,033 

Neoplasia  4,488 (3,021 – 6,668) < 0,0001 

Demência 2,693 (1,847 – 3,925) <0,0001 

Doença cerebrovascular 2,400 (1,685 – 3,418) <0,0001 

Doença renal  3,687 (2,732 – 4,976) <0,0001 

Doença vascular periférica e da aorta 2,369 (1,648 – 3,404) <0,0001 

Doença hepática 1,667 (0,943 – 2.946) 0,079 

IAM 1,786 (1,264 – 2,522) 0,001 

DPOC 1,550 (1,075 – 2,234) 0,019 

 
 

Foi utilizado para análise estatística teste de Poisson. ICAD - insuficiência aguda cardíaca compensada; RR - risco relativo; IC 95% - intervalo de confiança 

de 95%; VE - ventrículo esquerdo; IAM - infarto agudo do miocárdio; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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Tabela 6 - Análise multivariada dos preditores de mortalidade no grupo de pacientes internados por IC aguda 

Preditores 

Modelo 1* 

(incluindo ECCharlson) 

Modelo 2† 

(excluindo ECCharlson) 

RR (IC 95%) Valor de p RR (IC 95%) Valor de p 

Idade NA NA 1,002 (1,000 –1,004) 0,004 

Tempo de permanência 0,996 (0,99 – 1,001) 0,99 0,999 (0,99 – 1,003) 0,821 

Escore de Charlson 1,034 (1,02 – 1,05) < 0,0001 NA NA 

Ureia 1,001 (1,000 –1,002) 0,014 NA NA 

Sódio 0,998 (0,992 – 1,005) 0,595 0,996 (0,990 –1,002) 0,238 

Potássio 1,042 (1,006 –1,079) 0,021 1,036 (1,003 – 1,070) 0,032 

Internação em equipe de Cardiologia 0,966 (0,912 – 1,023)  0,243 0,969 (0,92 – 1,02) 0,266 

Doença renal NA NA 1,22 (1,12 – 1,33) < 0,001 

Demência NA NA 1,152 (1,03 – 1,29) 0,014 

Neoplasia  NA NA 1,373 (1,01 – 1,87) 0,044 

Doença cerebrovascular NA NA 1,051 (0,96 – 1,15) 0,291 

Doença vascular periférica e da aorta NA NA 1,074 (0,97 – 1,18) 0,143 

IAM NA NA 1,081 (1,01 – 1,16) 0,021 

DPOC NA NA 1,022 (0,95 – 1,10) 0,552 

 
 

ECCharlson - escore de comorbidade de Charlson; RR - risco relativo; IC 95% - intervalo de confiança de 95%; NA - não se aplica; IAM - infarto agudo do 

miocárdio; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica.* Resultado após a retirada de neoplasia sólida, doença cerebrovascular, doença renal, doença 

vascular periférica e da aorta, demência, doença hepática, doença neo-hematológica, doença pulmonar, IAM, creatinina e idade por potencial efeito de 

multicolinearidade com ECCharlson; † Resultado após a retirada do ECCharlson, ureia e creatinina devido ao potencial efeito de multicolinearidade com as 

comorbidades e exames acima. 
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Anexo 1 - Códigos de Doença Internacional (CID) para identificar casos de insuficiência cardíaca  

Código Descrição 

I11.0 Doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) 

I13.0 Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) 

I13.2 Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) e insuficiência renal 

I42.0 Cardiomiopatia dilatada 

I42.6 Cardiomiopatia alcoólica 

I42.8 Outras cardiomiopatias 

I42.9 Cardiomiopatia não especificada 

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva 

I.50.9 Insuficiência cardíaca não especificada 

J.81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma 
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ABSTRACT 

Background: Nearly all available data on causes of death after hospital discharge in 

heart failure (HF) have been obtained from large randomized clinical trials, most of 

which evaluated patients with acute descompensated HF (ADHF) and reduced left 

ventricular ejection fraction (LVEF). 

Methods: In a prospective cohort study in a Brazilian tertiary care hospital, we 

examined predictors and causes of mortality after hospital discharge in patients admitted 

for ADHF and in patients with HF admitted to the hospital for non-HF related causes 

(NDHF). Patients were selected through an electronic system that allowed automatic 

identification of HF patients, based on the Charlson Comorbidity index. Analysis of 

mortality was based on the hospital electronic record of death and a regional death 

certificate database. 

Results: We assessed 1695 patients admitted between January/2009 through 

December/2010 who survived to discharge, with a median follow-up was 46 months. 

Overall, 52,5% died at one year after discharge (25,6% from cardiovascular causes). 

Comparison of deaths from cardiovascular vs. non-cardiovascular causes in the overall 

sample and of deaths in the ADHF vs. NDHF groups revealed no differences in timing 

of death post-discharge. However, comparison of the two groups revealed a higher rate 

of HF-related death in the ADHF group (29,2% within 90 days after discharge), while 

malignancy was one of the leading cause of death in the NDHF group (28.7% in the 

same period). There was a high rate of death from respiratory failure immediately after 

discharge in both groups, with a high prevalence of chronic obtructive pulmonary 

disease (COPD), even in the ADHF group. After stratification of patients by LVEF, we 

found that only those patients with preserved systolic function in the ADHF group had 
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the worse prognosis. The Charlson Index scores, age, and COPD were independent 

predictors of death in both groups. 

Conclusions: Post-discharge mortality is high for both ADHF and NDHF, but causes of 

death are diverse in these sub-groups of patients.  Identification of high-risk patients, 

regardless of the primary reason for admission, are essential for the development of new 

prognostic models and tailored strategies for HF care. 

Keywords: mortality, heart failure, preserved ejection fraction, prognosis, middle-

income country, hospitalization. 
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1 INTRODUCTION 

Despite a decline in prevalence of several cardiovascular conditions, the 

prevalence of heart failure (HF) is stable or rising in Brazil and worldwide, a 

phenomenon probably associated with population aging and increased survival of 

patients with cardiovascular disease [1]. Although great progress has been made in its 

treatment, HF remains among the leading causes of hospitalization in many countries, 

and is associated with high rates of readmission, morbidity, mortality, and cost of care 

[2, 3]. Even with optimized therapy, estimates account for a 4-year mortality rate of 

40%; [4] quality of life and prognosis are worse than for several malignancies, for 

instance [2]. 

Observational studies in various countries have shown that hospitalization for 

acute decompensated HF (ADHF) is followed by significant changes in the natural 

history of the condition, with high risk of readmission and death [5-7]. Several studies 

have shown that the risk of death is highest immediately after discharge of patients 

admitted for ADHF. The risk of death in patients with chronic HF who experience 

hospitalization for ADHF may be threefold higher than in patients who have never been 

admitted [8], with a six-fold increase in risk within the first 30 days after discharge and 

up to twofold higher risk 2 years after hospitalization [8, 9]. 

Most data on the causes of hospitalization and death in this population are from 

outpatients with chronic HF [10]; data on mode of death after hospitalization for ADHF 

are scarce [11]. Understanding the reasons for hospitalization and death in patients with 

HF is an essential prerequisite for the development of treatment strategies that might 

prevent these events [10]. Nearly all available data on causes of death after hospital 

discharge have been obtained from large randomized clinical trials, most of which 
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evaluated patients with ADHF and reduced LVEF. In this highly selected population, 

most patients have been found to die of cardiovascular causes [3, 8, 10]. 

Despite the importance of the BREATHE Registry in Brazil [12], most existing 

cohorts of ADHF patients are from the United States and Europe, and, consequently, 

enrolled subjects with a clinical, etiological, and socioeconomic profile different from 

that of Brazilian patients [13]. Therefore, as patients with ADHF constitute a highly 

heterogeneous group, variation in clinical characteristics among individual subjects may 

play a central role in the clinical outcomes of interest [13]. Contemporary registries 

demonstrate major differences in HF etiology, severity, and management across regions 

and continents [14-17]. In the EVEREST trial, for instance, South America (represented 

by Brazil and Argentina) had the highest overall mortality rates (OR 1.42; 95%CI 1.15-

1.76) compared to North America [18]. 

An additional and poorly, explored aspect concerns the post-discharge natural 

history of patients admitted for ADHF as compared to the prognosis of patients 

admitted for other causes, but with a history of HF (non-decompensated HF). Although 

hospitalization for a decompensation episode is an important variable associated with 

mortality, ADHF accounts for less than one-third of all admissions in HF patients [19, 

20]. In one of the few studies that assessed patients with non-decompensated HF, the 

risk of death was also increased immediately after discharge, although to a lesser extent 

than in the ADHF population [8]. 

Within this context, the need remains for a better understanding of the 

relationship between hospitalization of patients with HF, predictors of prognosis, and 

causes of death in the post-discharge period, given the potential implication of these 

factors for clinical care and outpatient follow-up, as well as the possibility of enhancing 

prognostic models [3, 8]. The objective of the present study, conducted in a Brazilian 
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tertiary care center, is to identify predictors and causes of mortality after hospital 

discharge in patients admitted for ADHF versus patients with HF admitted for non-HF 

causes. 

 

2 MATERIALS AND METHODS  

2.1 Setting, design, and patients 

This prospective cohort study was conducted at an 850-bed tertiary public 

teaching hospital in Porto Alegre, in the Southern region of Brazil. All adult patients 

(age ≥ 18 years) admitted to any ward or intensive care unit (ICU) of our institution 

from January 1, 2009 through December 31, 2010 and who were identified as having 

HF, as recorded by the attending physician in the Charlson comorbidity index field of 

the electronic medical record, were included. All data concerning post-discharge 

mortality in this patient population through December 31, 2013 were obtained from the 

State Department of Health. Patients who remained in the Emergency Department for 

the duration of their stay (without transfer to a ward or ICU), those who self-discharged 

against medical advice, and those for whom electronic discharge notes were unavailable 

were excluded from analysis. 

At our hospital it is mandatory that the attending physician record the patient’s 

Charlson index in the electronic medical record on admission and at the time of 

discharge. If this field is not filled in, no diagnostic or therapeutic procedures can be 

ordered and the patient cannot be discharged. Although it was developed to predict risk 

in patients admitted for elective surgical procedures, the Charlson index has been 

described as an excellent tool for prediction of in-hospital mortality [21]. Unpublished 

research from the study hospital demonstrate that this index is an accurate predictor of 

in-hospital mortality, corroborating the results of studies conducted in other countries. 
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The Charlson index is a score composed of several comorbidities. It is widely used as a 

severity score and allows comparison of the disease burden of patients admitted to 

different facilities. The comorbidities that compose the Charlson index are: acute 

myocardial infarction (AMI), congestive heart failure, peripheral vascular and aortic 

disease, cerebrovascular disease, dementia, chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), connective tissue diseases, ulcer disease, liver disease, diabetes, moderate to 

severe renal impairment (creatinine > 3.0 mg/dL), hemiplegia, lymphoma/myeloma, 

leukemia/polycythemia vera, solid tumors, AIDS, and metastatic cancer [22]. 

 

2.2 Logistics and data collection 

In patients who had a history of multiple admissions, only the latest 

hospitalization was taken into account for purposes used of analysis; this ensured that 

all deaths in the sample would be included, prevented duplicity of analysis of 

information from sicker patients with multiple readmissions, and sought to preserve 

data independence. Data collection was performed by trained Internal Medicine 

residents, through a standardized review of patient records, using an electronic protocol 

fully integrated into the hospital electronic medical records system. Two other 

investigators (preceptors of the Internal Medicine program) checked 10% of the sample 

to assess the reliability of the collected data. Patients were selected through an 

electronic system that allowed automatic identification of all those who met the 

inclusion criteria. The median length of follow-up was 46 months (IQR 40-52). Causes 

of death were stratified into cardiovascular (HF, acute coronary syndrome, stroke, or 

other cardiovascular causes) and non-cardiovascular (infection, malignancy, respiratory 

etiology, or other non-cardiovascular causes). Analysis of mortality was based on the 

electronic record of death and death certificate (in cases of in-hospital death) or on the 



 

65 

death certificate alone (in cases of death after hospital discharge). When data collectors 

could not ascertain the cause of in-hospital mortality, two experienced investigators 

evaluated the case. If neither investigator was able to identify the cause of death, it was 

listed as “undefined”. Deaths with “cardiopulmonary arrest”, “shock”, and “respiratory 

failure” listed as the cause were also classified as “undefined” etiology. The following 

variables and instruments were included in the data collection protocol: age; sex; race; 

geographical origin; team under whose care the patient was admitted (Cardiology, 

Internal Medicine, or other); length of hospital stay; reason for admission; Charlson 

index; laboratory parameters (urea, creatinine, sodium, and potassium) in the first 24 

hours in hospital; echocardiographic findings obtained up to 1 year before admission 

(left ventricular ejection fraction [LVEF], left ventricular hypertrophy, presence of 

diffuse hypokinesis, regional wall motion abnormalities, or valve lesions); 

cardiovascular drugs prescribed on hospital discharge and non-pharmacological 

instructions as recorded in the discharge notes; presence of an outpatient referral form in 

the record; ICU admission; and frequency and causes of death. 

The sample was stratified into two groups: patients with HF who were 

admitted for reasons other than acute decompensated HF (NDHF) and those admitted 

for acute decompensated HF (ADHF). The latter group was composed of patients who 

presented with a primary diagnosis (defined by the attending physician) corresponding 

to one of the ICD codes listed in Appendix A. As per Steinberg et al., we further 

stratified patients into three LVEF subgroups: preserved (> 50%), borderline (40-49%), 

or reduced (< 40%) [23]. 

 



 

66 

2.3 Statistical analysis 

Continuous variables were expressed as mean and standard deviation or 

median and interquartile range (IQR, 25th-75th percentile) as appropriate, following 

analysis of the normality of distribution through the Shapiro–Wilk test. Categorical 

variables were expressed as absolute and relative frequencies. The unpaired Student t-

test, Mann–Whitney U test, and Chi-squared test were used to compare groups. 

Univariate and multivariate Cox proportional-hazards models were used for survival 

analysis. The time-updated variable for hospitalization comes into play at hospital 

discharge [24]. 

 The data collected from patient records were used to conduct univariate 

analyses of continuous and categorical variables within the two predefined groups 

(ADHF and NDHF). Variables with P < 0.20 on univariate analysis were carried 

forward into the multivariate analysis model to identify predictors of post-discharge 

mortality. A two-tailed alpha value of 5% (P = 0.05) was deemed statistically 

significant. Due to the potential effect of multicollinearity, two statistical analysis 

models were constructed: one including the Charlson index (model 1), but lacking 

creatinine and the constituent items of the Charlson index (comorbidities and age); and 

another lacking the Charlson index and creatinine levels (model 2). Both methods had 

similar accuracy. Data collected in the custom electronic system designed for the study 

were exported into a Microsoft Excel 18 spreadsheet (Microsoft Corp., Redmond, WA, 

USA), and all statistical analyses were conducted in the Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) Basic version 19.0 environment (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

This research project was approved by the Research Ethics Committee of the 

institution with which the corresponding author is affiliated. There were no sources of 

funding. 
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3 RESULTS 

3.1 Patients 

All patients admitted to HNSC from January 1, 2009 through December 31, 

2010 with CHF as one of the diseases recorded in the Charlson index (completion of 

which is mandatory upon patient admission) were included, for a total of 2056 patients 

and 2666 admissions. The clinical characteristics of the sample are described in Table 1. 

The study population had a homogeneous gender distribution. Median age was 71 years. 

The majority of patients were from the city of Porto Alegre area (59.3%), and most 

were admitted under the care of the Cardiology (37.8%) and Internal Medicine (29%) 

teams. The median length of stay was 15 days (IQR 10 – 23), while the median 

Charlson index score was 5 (IQR 4 – 7). Only 590 patients (28.7%) were admitted 

because of ADHF. In the overall sample, 43.1% of patients had reduced LVEF, 18.9% 

had borderline LVEF, and 38% had preserved LVEF. However, analysis of the two 

patient groups revealed that patients admitted for ADHF had a higher prevalence of low 

LVEF than did patients admitted for other reasons (58% vs. 36.3% respectively), a 

similar prevalence of borderline LVEF (17.4% vs. 19.6% respectively), and a lower 

prevalence of preserved LVEF (24.6% vs. 44.1% respectively). 

 

3.2 Causes of death and post-discharge prognosis 

Overall, 361 patients (17.6%) died in hospital during the index admission, for 

an in-hospital mortality rate of 19% in the ADHF group and 17% in the NDHF group. 

The causes and predictors of in-hospital death in this sample have been described 

elsewhere [25]. Of the 1695 patients who survived to discharge, 796 (47%) died at a 

median of 11 months (IQR 3 – 25) later. Approximately half died of CV causes and the 

other half of non-CV causes, as shown in Table 2. However, comparison between the 



 

68 

group of patients admitted for ADHF and the group of patients with NDHF revealed a 

higher rate of CV death in the former (59.7% vs. 41%, P < 0.0001), particularly as a 

result of deaths attributed directly to HF (23% vs. 8.9%, P < 0.0001). The prevalence of 

non-CV death was lower in the ADHF group (36.7% vs. 53.7%, P = 0.001), particularly 

due to a lower incidence of cancer death in this group (4.9% vs. 13.3%, P = 0.001). 

Interestingly, in overall sample, only 12.9% of deaths were attributed to heart failure. 

Comparison of deaths from CV vs. non-CV causes revealed no differences in 

terms of timing of death post-discharge in overall sample ( Log Rank P Value= 0.652). 

However, CV deaths were more common in the ADHF subgroup (Log Rank p value = 

0,001), while non-CV deaths were more frequent in the NDHF subgroup (Log Rank p 

Value =0,01), as shown in Figure 1 (C and D).  As shown in Table 3, there was a high 

incidence of death within 90 days of discharge, both for CV and for non-CV causes 

(25.0% and 23.1% respectively). Analysis of causes of death specifically in the 

"vulnerable period", i.e., within 90 (or 30) days of discharge, revealed a high incidence 

of deaths from HF, respiratory causes, and malignancy, followed by stroke and ACS. 

Although most deaths occurred after 1 year of discharge, in most CHF-related death and 

respiratory failure death occurred within 1 year after discharge. Finally, analysis of 

post-discharge survival curves in patients admitted for ADHF vs. NDHF did not reveal 

differences in short-term or medium-term mortality (Log Rank P Value = 0.810), as 

shown in Figure 1. 

Analysis of the post-discharge survival curves of patients admitted with 

NDHF, after stratification into three LVEF strata (LVEF < 40%, LVEF 40-50%, and 

LVEF > 50%), revealed no significant differences between the three strata (Log Rank P 

Value = 0.451), as shown in Figure 2. Analysis in the ADHF patients revealed a 

significant difference in mortality between the groups (Log Rank P Value = 0.022) due 
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to higher mortality in the LVEF > 50% group, particularly in relation to the LVEF 40-

50% group, as shown in Figure 2. Overall, 55.7% of patients died in the preserved 

LVEF group – a much higher incidence of death than in the borderline LVEF (38.1%) 

and reduced LVEF (46.6%) groups. Furthermore, mean survival in the preserved LVEF 

group was approximately 33 months, versus 42 months in the borderline LVEF group 

and 38 months in the reduced LVEF group. 

 

3.3 Predictors of post-discharge mortality in the overall population and in the 

NDHF and ADHF groups 

Evaluation of clinical characteristics associated with post-discharge mortality 

in the overall population (ADHF and NDHF groups) by univariate analysis revealed the 

following predictors of mortality: gender; age; length of stay; Charlson index; serum 

levels of potassium, creatinine, and urea; presence of DM, COPD, malignancy, 

dementia, stroke, moderate-to-severe renal disease, peripheral vascular and aortic 

disease, and liver disease. Prescription of ACEI/ARB, cardioselective beta blockers, or 

both at hospital discharge was associated with a protective effect. On multivariate 

analysis, the following variables were identified as independent predictors of risk: age, 

prolonged length of stay, dementia, COPD, malignancy, peripheral vascular and aortic 

disease, liver disease, and high urea levels. When included in the analysis (model 1), the 

Charlson index was also a major predictor of death; malignancy, COPD, and liver 

disease were the comorbidities with the greatest magnitude. 

Analysis of predictors of post-discharge mortality in the NDHF group (patients 

admitted for non-HF causes) by univariate analysis is shown in Table 4. On multivariate 

analysis, the following variables were identified as independent predictors of risk: age, 

prolonged length of stay, dementia, COPD, malignancy, peripheral vascular and aortic 
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disease, liver disease, and high urea levels (Table 4). When included in the analysis 

(model 1), the Charlson index was also a major predictor of death; malignancy, COPD, 

and liver disease were the comorbidities with the greatest magnitude. 

Finally, analysis of predictors of post-discharge mortality in the ADHF group 

(patients admitted for decompensated HF) by univariate analysis is shown in Table 5. 

On multivariate analysis, only age and COPD were independent predictors of risk 

(Table 5). When included in the analysis (model 1), the Charlson index was also a major 

predictor of mortality risk; COPD was the comorbidity with the greatest magnitude. The 

variable malignancy was excluded from analysis due to the very small number of cases 

in this group of patients. Analysis of model 1 revealed a trend toward a protective effect 

of beta blocker use (OR = 0.772 [95% CI 0.579 to 1.029] and P = 0.078). In model 2, 

moderate-to-severe renal impairment and prolonged length of stay were associated with 

a trend toward increased mortality risk (OR 1.542 [95%CI 0.947 to 2.511], P = 0.082, 

and OR = 1.004 [95%CI 0.999 to 1.009], P = 0.084, respectively). 

 

4 DISCUSSION 

Most existing evidence concerning mode and timing of death in HF has come 

from outpatients or patients with reduced LVEF (HFrEF) admitted in acute 

decompensation, and thus cannot be generalized to patients with NDHF, those with 

preserved LVEF (HFpEF), or those with debilitating comorbidities such as dementia, 

cancer, or liver failure [8, 13]. In the present study, we have shown that there was no 

differences in timing of death after discharge comparing cardiovascular versus non-

cardiovascular causes in the overall sample and in the ADHF versus NDHF groups. HF-

related death took place in the ADHF group, mostly within 3 months after discharge, 

while malignancy was one of the leading cause of death in the NDHF group. Death 
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from respiratory failure was also relatively common immediately after discharge in both 

groups, with a high prevalence of COPD, even in the ADHF group. The Charlson Index 

scores, age, and COPD were independent predictors of death in both groups. Our results 

are also relevant because they provide a clear picture of a health system markedly 

different from those of other countries and may help elucidate relevant information on 

the care of patients with HF. 

A poorly-explored aspect in the context of hospitalized patients concerns the 

post-discharge natural history of patients admitted for ADHF as compared to patients 

with NDHF. While measures of HF quality of care are reported only for inpatients 

admitted for HF, some of these interventions can be beneficial for all patients with HF, 

regardless of the cause of admission [13, 17, 26]. The few studies that have compared 

populations with HF demonstrated that patients with NDHF do not receive interventions 

known to modify disease prognosis [27-29]. Some of our findings confirm this 

impression, such as the lower rate of beta-blocker prescription in patients with HFrEF 

(64.7% in the NDHF group vs. 73.7% in the ADHF group). Within this context, a better 

understanding of the relation between admission of patients with HF and causes of 

death in the post-discharge period is urgently needed, given its potential implications for 

clinical care and outpatient follow-up [3, 8]. In our study, comparison of patients who 

died of CV vs. non-CV causes did not show a difference in survival over a median 

follow-up of 46 months. We also found no difference in all-cause mortality when 

comparing patients with ADHF and those with NDHF, which suggests that post-

discharge prognosis was very similar across all periods of analysis. However, a more in-

depth analysis of causes of death in each group revealed that patients with ADHF died 

mainly from CV causes, HF itself in particular, while those with NDHF died of various 
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non-CV conditions, which is consistent with their multiple comorbidities and the 

heterogeneity of the population. 

Several studies have shown that the risk of death is highest immediately after 

discharge of patients admitted for ADHF. The risk of death in patients with chronic HF 

who are hospitalized for ADHF is increased sixfold in the first month after discharge 

and remains up to twofold higher at 2 years [8, 9]. This period, which has been referred 

to as the “vulnerable phase”, lasts up to 60-90 days post-discharge and accounts for 

US$30 billion in expenditures annually, a 15% mortality rate, and a 30% readmission 

rate in the U.S. alone [30]. It is believed that hospitalization is followed by a transient 

period of biological vulnerability, characterized by neurohumoral and hemodynamic 

abnormalities and target-organ injury [3, 30, 31]. However, the recently published sub-

analysis of the EVEREST trial [3] showed that this vulnerability does not occur in all 

patients, but rather affects a high-risk subgroup. Thus, we sought to understand the 

relationship between cause and timing of death. We found that death from HF was more 

prevalent in the ADHF group and occurred mostly within 90 days after discharge 

(34%), which denotes a need for intensive identification and management of these 

patients. On the other hand, we found a high incidence of death from malignant 

neoplasms in the first 3 months after hospitalization (28.7%), which was most relevant 

in the NDHF group, even though only 3% of patients of this sample had a diagnosis of 

malignancy; this denotes either a flaw in patient assessment in hospital or 

underreporting of this condition in the medical record. Interestingly, although 

respiratory failure occurred in only 6.7% of the overall sample, it was one of the leading 

cause of mortality within 90 days after discharge in both groups (28.3%). Among these 

patients, 76.5% had a diagnosis of COPD, thus denoting a need for more comprehensive 

treatment of HF as advocated in current guidelines, with a focus on management of 
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comorbidities as well; this may lead to improved survival in HF patients regardless of 

the cause of hospitalization [27-29]. 

Patients with HF often have several concomitant comorbidities, which make 

management more challenging and have a negative impact on outcomes [32]. We found 

a very high burden of comorbidity in our cohort as compared with the larger 

international cohorts. In addition, most existing cohorts and previous clinical trials are 

not adequately representative of Latin American patients. Consequently, we may 

presume that some traditional predictors of HF mortality might not apply to our patient 

population, or that additional predictors should be sought for these patients. We 

observed in our cohort that several comorbidities were independent predictors of death 

after hospital discharge in the NDHF group, probably as a result of the higher 

prevalence of clinical comorbidities in this population. However, analysis of the ADHF 

group showed that only age, the Charlson index score, and COPD were predictive of 

death. Interestingly, these three variables were predictors of death in both groups. 

In general, more than one-quarter of HF patients have comorbid pulmonary or 

renal dysfunction, both of which are associated with increased morbidity and mortality 

in the overall HF population [32]. Few studies have used the Charlson index in the 

context of heart failure. In a Canadian historical cohort study of 38,700 patients 

admitted with acute HF, the Charlson index was a good predictor of 30-day and 1-year 

mortality, with rates of 9.3% and 26%, respectively, at a Charlson score of 0 versus 

18.8% and 50.6% with a score ≥ 3 [33]. 

Regarding COPD, we found a difference in prevalence between the two groups 

(18% in ADHF vs. 25% in NDHF, P = 0.001). Recent studies have demonstrated that 

the prevalence of COPD is higher in HFpEF group than in patients with HFrEF [32, 

34]. Patients in the NDHF group had a higher prevalence of LVEF > 50% (44.1% in the 
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NDHF group vs. 24.6% in the ADHF group). Presence of COPD was the independent 

predictor with the greatest association with overall death in our ADHF group, and one 

of the most important predictors in the NDHF group. COPD has been suggested to 

induce a proinflammatory state that causes endothelial and cardiomyocyte dysfunction, 

with resultant myocardial fibrosis and clinical HFpEF [35]. The primary effect of 

COPD seems to increase non-CV mortality during HF hospitalization [35], with similar 

outcomes in the early post-discharge period [35]. COPD itself is associated with 

increased long-term morbidity [37] and mortality [38]. HF patients with COPD are less 

likely to receive beta-blockers compared with those without COPD [37], and both 

symptoms and outcomes could be affected adversely by treatment of the comorbid 

disease. In an analysis of the differential association between comorbidities and 

outcomes in HFrEF and HFpEF patients, COPD was the only comorbidity for which 

there was a significant interaction with LVEF group and outcomes. Notably, COPD was 

an independent predictor of mortality in both groups [39]. 

Finally, to obtain a better understanding of post-discharge prognosis in the 

sample, we analyzed the survival curves of patients stratified into three LVEF groups 

(LVEF < 40%, LVEF 40-50%, and LVEF >50%). The proportion of patients in each 

LVEF stratum in the ADHF group was very similar to that seen in the GWTG-HF 

program [23], with a predominance of HFrEF. Conversely, in the NDHF group, more 

than 60% of patients had borderline LVEF (HFbEF) or HFpEF. Analysis of the post-

discharge survival curves of patients admitted with NDHF revealed no significant 

differences. Analysis in the ADHF patients revealed a significant difference in mortality 

between the groups (P = 0.022) due to higher mortality in the HFpEF group. We believe 

this difference is primarily attributable to the absence of prognosis-modifying therapies 

in this group, as well as the older age and greater comorbidity burden of the patients. In 
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our sample, the mean Charlson index score was 5.2 in the HFpEF group, 4.7 in the 

HFbEF group, and 4.6 in the HFrEF group. 

The worldwide trend toward increasing admissions for NDHF and/or HFpEF 

[23] emphasizes the growing need for effective, evidence-based therapies in this 

population. Among those hospitalized with HF, HFpEF is rising rapidly and may be the 

predominant disease manifestation over the next decade. Furthermore, care of these 

patients is likely to become more complicated [23, 40]. Although the increased 

comorbidity burden in patients with HFpEF and NDHF and the absence of specific 

recommendations targeting this population certainly can account for some of these 

disparities, it is clear that clinical trials and evidence-based strategies are needed to 

direct the management of HFpEF and NDHF. Current therapies proven to be beneficial 

in HFrEF either have failed to improve outcomes in HFpEF (angiotensin receptor 

blockers) or have yet to be rigorously studied (beta-blockers). 

Our analysis must be viewed in the context of some limitations. First, we 

analyzed only the latest hospital admission of each patient, which is likely to have 

overestimated in-hospital mortality. Second, this was a single-center study conducted at 

a tertiary care hospital; our data are not representative of the country as a whole, and 

generalizations may be limited and should be regarded with caution. Third, the analyses 

in the study are based on registry data. Study results might be influenced by differences 

in disease assessment. Categorization of ADHF was left to the treating physician and 

thus is subjective and can have inter-observer variability; however, it reflects a “real-

world” picture, in which hospital physicians decide on a daily basis the primary reason 

for hospitalization. Fourth, we cannot exclude a possible effect of residual confounding, 

or confounding by unmeasured variables. Nevertheless, our study includes a large 

cohort of patients hospitalized due to ADHF or NDHF including a long-term follow-up 
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on all-cause mortality. Finally, we cannot exclude potential bias in categorizing cause of 

death, although the same method was used in both groups and reflects real-world 

medical assessment practice. 

In conclusion, our findings suggest that early identification of high-risk 

patients and a better understanding of the causes of death in the HF population, 

regardless of primary reason for admission or LVEF, could be used to improve 

prognostic models and propose new strategies of care tailored for each sub-group of HF 

patients, particularly in the most vulnerable period of the syndrome. Furthermore, such 

strategies may not be equally efficient and effective across countries with different 

clinical, ethnic, cultural, and economic characteristics. Future clinical trials may be 

designed specifically to address different causes of death, and samples more 

representative of the preserved LVEF and NDHF patients, with a view to reduce the 

morbidity and mortality of HF and mitigating its societal costs. 
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TABLES 

Table 1. Baseline characteristics of patients with ADHF and NDHF. 

Clinical Characteristics 

Overall 

(n = 2056) 

ADHF 

(n = 590) 

NDHF 

(n = 1466) P-value 

Age (years) 71 (61 – 79) 70 (60 – 79) 71 (61 – 80) 0.11 

Sex, male 1041 (51%) 301 (51%) 740 (50%) 0.81 

White race 1736 (84%) 490 (83%) 1246 (85%) 0.25 

Length of hospital stay (days) 15 (10 – 23) 13 (9 – 20) 16 (10 – 24) < 0.001 

LV ejection fraction (%) 45 (34 – 62) 38 (30 – 51) 48 (37 – 64) < 0.001 

Charlson index 5 (4 – 7) 5 (4 – 7) 6 (4 – 7) < 0.001 

ICU admission 362 (18%) 88 (15%) 274 (19%) 0.041 

Cerebrovascular disease 361 (18%) 65 (11%) 296 (20%) < 0.001 

Past AMI 503 (24.5%) 114 (19%) 389 (26.5%) 0.001 

Diabetes mellitus 646 (31%) 171 (29%) 475 (32%) 0.13 

Renal disease* 287 (14%) 81 (14%) 206 (14%) 0.83 

Peripheral vascular disease 307 (15%) 60 (10%) 247 (17%) < 0.001 

Malignancy 49 (2%) 6 (1%) 43 (3 %) < 0.01 

COPD 472 (23%) 106 (18%) 366 (25%) 0.001 

Dementia 174 (8.5%) 41 (7%) 133 (9%) 0.12 

Liver disease 86 (4%) 29 (5%) 57 (4%) 0.33 

Urea (mg/dL)† 56 (42 – 78) 55 (42 – 79) 56 (42 – 78) 0.41 
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Clinical Characteristics 

Overall 

(n = 2056) 

ADHF 

(n = 590) 

NDHF 

(n = 1466) P-value 

Creatinine (mg/dL)† 1.21 (0.94 – 1.59) 1.20 (0.98 – 1.56) 1.21 (0.92 – 1.60) 0.74 

Sodium (mg/dL)† 138 (136 – 140) 139 (136 – 141) 138 (136 – 140) < 0.001 

Potassium (mEq/L)† 4.4 (4.0 – 4.8) 4.3 (4.0 – 4.8) 4.4 (4.1 – 4.8) 0.02 

 
Data expressed as absolute and relative frequencies, unless otherwise indicated. 

Data expressed as medians and interquartile ranges. 

ADHF, acute decompensated heart failure; NDHF, patients with non-decompensated heart 

failure admitted for non-HF conditions; LV, left ventricle; ICU, intensive care unit; AMI, acute 

myocardial infarction; COPD, chronic obstructive pulmonary disease. 

*Defined by creatinine > 3.0 mg/dL. 

† Measurements obtained within 24 hours of admission. 
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Table 2. Causes of post-discharge death in the ADHF and NDHF groups 

Death Causes Total 

(n = 796) 

ADHF  

(n = 226) 

NDHF 

(n = 570) 

P-value 

CV death 369 (46.4%) 135 (59.7%) 234 (41.1%) < 0.0001 

Heart failure 103 (12.9%) 52 (23%) 51 (8.9%) < 0.0001 

Acute coronary syndrome 133 (16.7%) 45 (19.9%) 88 (15.4%) 0.127 

Stroke 70 (8.8%) 18 (8%) 52 (9.1%) 0.603 

Other CV 63 (7.9%) 20 (8.8%) 43 (7.5%) 0.538 

Non-CV death 389 (48.8%) 83 (36.7%) 306 (53.7%) < 0.0001 

Infection 98 (12.3%) 23 (10.2%) 75 (13.2%) 0.248 

Malignancy 87 (10.9%) 11 (4.9%) 76 (13.3%) 0.001 

Respiratory conditions 53 (6.7%) 12 (5.3%) 41 (7.2%) 0.337 

Other non-CV causes 151 (19%) 37 (16.4%) 114 (20%) 0.239 

Undefined or ill-defined 

cause of death 

38 (4.8%) 8 (3.5%) 30 (5.3%) 0.304 

 
ADHF, acute decompensated heart failure; NDHF, patients with non-decompensated 

heart failure admitted for non-HF conditions; CV, cardiovascular; 
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Table 3. Causes of death in the overall population stratified by time since hospital 

discharge. 

Death Causes Total 

(n = 796) 

Up to 30 days 

(n = 91) 

31-90 days 

(n = 98) 

91-180 days 

(n = 79) 

181-365 days 

(n = 131) 

CV death 369 (46.4%) 49 (13.3%) 43 (11.7%) 43 (11.7%) 61 (16.5%) 

Heart failure 103 (12.9%) 16 (15.6%) 14 (13.6%) 14 (13.6%) 16 (15.6%) 

Acute coronary 

syndrome 

133 (16.7%) 16 (12.0%) 13 (9.8%) 13 (9.8%) 27 (20.3%) 

Stroke 70 (8.8%) 8 (11.4%) 10 (14.3%) 7 (10.0%) 9 (12.9%) 

Other CV 63 (7.9%) 9 (14.3%) 8 (12.7%) 9 (14.3%) 9 (14.3%) 

Non-CV death 389 (48.9%)  39 (10.0%) 51 (13.1%) 34 (8.7%) 64 (16.5%) 

Infection 98 (12.3%) 8 (8.2%) 13 (13.3%) 4 (4.1%) 17 (17.3%) 

Malignancy 87 (10.9%) 10 (11.5%) 15 (17.2%) 9 (10.3%) 7 (8.0%) 

Respiratory 

conditions 

53 (6.7%) 6 (11.3%) 9 (17.0%) 6 (11.3%) 10 (18.9%) 

Other non-CV 

causes 

151 (19%) 15 (9.9%) 14 (9.3%) 15 (9.9%) 30 (19.9%) 

Undefined or 

ill-defined 

cause of death 

38 (4.8%)  3 (7.9%) 4 (10.5%) 2 (5.3%) 6 (15.8%) 
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CV, cardiovascular. 
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Table 4. Multivariate analysis of predictors of mortality in the NDHF group. 
 

Predictors 

Model 1**  

(includes Charlson) 

Model 2† 

(excludes Charlson) 

OR (95%CI) P-value OR (95%CI) P-value 

Age NA NA 1.021 (1.014 – 1.029) < 0.0001 

White race 0.869 (0.675 – 1.117) 0.272 0.841 (0.649 – 1.090) 0.192 

Length of stay 1.006 (1.002 – 1.010) 0.002 1.008 (1.004 – 1.012) < 0.0001 

Charlson index 1.172 (1.131 – 1.215) < 0.0001 NA NA 

Liver disease NA NA  2.121 (1.387 – 3.244) 0.001 

Urea 1.003 (1.001 – 1.005) 0.001 1.004 (1.002 – 1.006) < 0.0001 

Potassium  0.934 (0.830 – 

1.052) 

0.259  0.991 (0.875 – 1.122) 0.883 

Malignancy NA NA 2.671 (1.670 – 4.271) < 0.0001 

Cerebrovascular disease NA NA 1.129 (0.902 – 1.413) 0.290 

Peripheral vascular disease 

and/or aortic disease 

NA NA 1.327 (1.054 – 1.672) 0.016 

Renal disease* NA NA  0.936 (0.690 – 1.269) 0.669 

Dementia NA NA 1.451 (1.069 – 1.970) 0.017 

Diabetes NA NA 1.174 (0.969 – 1.423) 0.101 

COPD NA NA 1.513 (1.237 – 1.851) < 0.0001 

ACEI and/or ARB use 1.017 (0.785 – 1.318) 0.897 1.004 (0.771 – 1.309) 0.975 

Beta blocker use 1.117 (0.796 – 1.566) 0.523 1.013 (0.726 – 1.416) 0.937 
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ACEI/ARB + beta blocker 

use 

0.802 (0.539 – 1.193) 0.276 0.804 (0.540 – 1.199) 0.286 

 
OR, odds ratio; 95%CI, 95% confidence interval; NA, not applicable; ACEI, 

angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; COPD, 

chronic obstructive pulmonary disease. 

*Defined by creatinine > 3.0 mg/dL. 

** After excluding creatinine, solid neoplasm, cerebrovascular disease, renal disease, 

peripheral vascular and aortic disease, dementia, liver disease, pulmonary disease, 

diabetes, and age due to potential for multicollinearity with Charlson index and urea; 

† After excluding Charlson index and creatinine due to potential for multicollinearity 

with the aforementioned comorbidities and urea. 
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Table 5. Multivariate analysis of predictors of mortality in the ADHF group. 

Predictors 

Model 1**  

(includes Charlson) 

Model 2† 

(excludes Charlson) 

OR (95%CI) P-value OR (95%CI) P-value 

Age NA NA 1.012 (1.001 – 1.024) 0.033 

Sex, male 0.819 (0.618 – 1.087) 0.165 0.812 (0.607 – 1.086) 0.160 

Length of stay 1.002 (0.997 – 1.007) 0.448 1.004 (0.999 – 1.009) 0.084 

Charlson index 1.125 (1.053 – 1.203)  0.001 NA NA 

Urea 1.003 (0.998 – 1.007) 0.241 1.003 (0.998 – 1.007) 0.269 

Potassium  1.092 (0.912 – 1.307) 0.338  1.105 (0.924 – 1.321) 0.273 

Cerebrovascular disease NA NA 1.261 (0.782 – 2.034) 0.341 

Renal disease* NA NA  1.542 (0.947 – 2.511) 0.082 

COPD NA NA 1.623 (1.157 – 2.277) 0.005 

Beta blocker use 0.772 (0.579 – 1.029) 0.078  0.815 (0.609 – 1.091) 0.168 

 

OR, odds ratio; 95%CI, 95% confidence interval; NA, not applicable. COPD, chronic 

obstructive pulmonary disease. 

* Defined by creatinine > 3.0 mg/dL. 

*After excluding creatinine, cerebrovascular disease, renal disease, pulmonary disease, 

and age due to potential for multicollinearity with Charlson index and urea; 

† After excluding Charlson index and creatinine due to potential for multicollinearity 

with the aforementioned comorbidities and urea. 

** Malignancy was not analyzed due to the very small number of cases in the sample.



 

91 

FIGURES 

Figure 1. Kaplan–Meier curves of survival after hospital discharge among patients admitted for ADHF or NDHF. A) Log Rank P Value = 

0.810. B) Kaplan–Meier curves stratified by cause of death (cardiovascular vs. non-cardiovascular) in the overall population, C) ADHF 

group, and D) NDHF group. There was no difference between the groups (Log Rank P Value = 0.810) in patients admitted for ADHF or 

NDHF (A) and (Log Rank P Value= 0.652) in overall population (B). There was a significant difference between the groups (Log Rank P 

Value = 0.001 in ADHF group (C), and (Log Rank P Value = 0.01) in NDHF group (D). 
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ADHF, acute decompensated heart failure; NDHF, patients with non-decompensated heart failure admitted for non-HF conditions; CV, 

cardiovascular. 
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Figure 2. Kaplan–Meier curves of survival after hospital discharge in the A) ADHF 

population and B) NDHF population, stratified by ejection fraction groups. Left 

ventricular ejection fraction (LVEF) stratified into tertiles: 

LVEF < 40%, LVEF 40-50%, or LVEF > 50%. There was a significant difference 

between the groups (Log Rank P Value = 0.022) in ADHF (A) and there was no 

difference between the groups (Log Rank P Value= 0.451) in NDHF (B). 
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Appendix A. ICD-10 codes for identification of heart failure. 
 
 
 

Code Description 

I11.0 Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure 

I13.0 Hypertensive heart and renal disease with (congestive) heart failure 

I13.2 Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal 

failure 

I42.0 Dilated cardiomyopathy 

I42.6 Alcoholic cardiomyopathy 

I42.8 Other cardiomyopathies 

I42.9 Cardiomyopathy, unspecified 

I50.0 Congestive heart failure 

I50.9 Heart failure, unspecified 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso trabalho demonstrou, através da análise do perfil dos portadores de IC 

que internam em hospital terciário brasileiro, que as características clínicas e os 

desfechos intra-hospitalares diferem regionalmente, especialmente quando em 

comparação com a maioria das coortes de IC provenientes de grandes registros 

hospitalares dos Estados Unidos e de países europeus. Constatamos uma maior 

incidência de morte hospitalar e tempo de internação, provavelmente muito decorrente 

da organização do sistema de saúde brasileiro (escassas unidades de reabilitação para 

pacientes com doenças crônicas e limitação funcional significativa), características 

clínicas (maior índice de comorbidades nos nossos pacientes e maior gravidade de 

doenças de base) e aspectos culturais relacionados ao fim de vida (baixo número de 

altas para pacientes terminais falecerem em seu domicílio). 

Analisamos a evolução hospitalar e pós-alta hospitalar de pacientes internados 

por ICAD comparada ao prognóstico de pacientes internados por outras causas, mas que 

apresentavam diagnóstico prévio de IC (ICND). Escassos estudos analisaram o motivo 

de óbito dos pacientes, apesar de sua prevalência ser bastante significativa. É plausível 

especular que pacientes que internam por IC tenham causas de óbito diferentes daquelas 

dos pacientes com IC que internam por outros motivos. Além disso, também é possível 

especular que pacientes que tenham diferentes motivos de morte apresentem diferentes 

preditores de óbito e, por conseguinte, necessitem diferentes estratégias de manejo. 

Constatamos que pacientes internados com IC representam um grupo de alto 

risco, com elevada mortalidade intra-hospitalar, independentemente do motivo primário 

de internação em hospital terciário brasileiro. No ambiente hospitalar, poucas foram as 

mortes atribuídas a IC e, nos dois grupos, prevaleceram as mortes por causas não 

cardiovasculares, principalmente atribuídas a infecções. Identificamos que uma porção 

substancial da morbimortalidade hospitalar dos pacientes com IC foi associada a 

internações por causas secundárias, sendo que pacientes internados por outros motivos 

apresentaram preditores de óbito de relevância similar a dos pacientes com ICAD. 

Observamos que idade, alteração nos valores de ureia e de potássio, tempo de 

permanência e carga de comorbidades foram preditores de risco de mortalidade 

hospitalar. 

No ambiente pós-hospitalar, encontramos escore de Charlson, idade e presença 

de DPOC como preditores independentes de morte em ambos os grupos. Merece 

destaque o escore de Charlson, que apesar de ser pouco estudado em IC, mostrou ser um 
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excelente preditor em ambos os grupos, tanto no cenário hospitalar como extra-

hospitalar. Também enfatizamos, no ambiente pós-hospitalar, a presença de DPOC, que 

foi o preditor de maior magnitude nos pacientes com ICAD e um dos mais importantes 

nos pacientes com ICND, provavelmente estando relacionado à morte por insuficiência 

respiratória de forma significativa no período imediato pós-alta. 

Poucos estudos que compararam populações com IC demonstraram que 

pacientes portadores de ICND não recebem os cuidados que sabidamente alteram o 

prognóstico da doença. Nossos achados também confirmaram essa impressão com, por 

exemplo, menor prescrição de betabloqueador nos pacientes com FEVE reduzida 

(64,7% ICND vs. 73,7% ICAD). 

Ao compararmos a população que faleceu por causas cardiovasculares com 

aquela que faleceu por causas não cardiovasculares na amostra total, não houve 

diferença de sobrevida com mediana de acompanhamento de 46 meses. Também não 

encontramos diferença de mortalidade por todas as causas quando comparamos os 

pacientes com ICAD com os pacientes com ICND, sugerindo que esses pacientes 

apresentam prognóstico pós-alta muito semelhante em todos os períodos analisados. 

Entretanto, quando analisamos mais profundamente as causas de óbito em cada grupo, 

observamos que os pacientes com ICAD falecem principalmente por causas 

cardiovasculares, com grande destaque para IC, enquanto que os pacientes com ICND 

morrem por diversos motivos não cardiovasculares, tendo em vista suas múltiplas 

comorbidades e a heterogeneidade de sua população. Observamos que a morte causada 

por IC foi mais relevante no grupo ICAD e ocorreu principalmente em até 90 dias após 

a alta (29,2%), denotando a necessidade de se identificar e manejar de forma intensiva 

esses pacientes. Por outro lado, observamos grande incidência de morte por neoplasia 

nos primeiros 3 meses após a hospitalização (28,7%), o que foi mais relevante no grupo 

ICND. 

Para entendermos mais adequadamente o prognóstico pós-alta dos pacientes, 

analisamos a curva de sobrevida dos pacientes em três estratos de FEVE (FEVE < 40%, 

FEVE 40-50% e FEVE > 50%). A proporção de pacientes nos estratos de FEVE no 

grupo ICAD foi muito semelhante à proporção do programa Get With The 

Guidelines®-Heart Failure, maior coorte internacional de IC, com predomínio de 

pacientes com FEVE > 40%. A análise da curva de sobrevida do grupo ICND não 

demonstrou nenhuma diferença entre os diferentes estratos de FEVE. Já no grupo 

ICAD, houve diferença entre os grupos, principalmente devido ao maior número de 
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mortes dos pacientes com FEVE preservada (p = 0,022). Acreditamos que esse 

resultado esteja relacionado à ausência de terapias modificadores de prognóstico nesse 

grupo, além de se constituir em um grupo mais idoso e com mais comorbidades. Na 

nossa amostra, a média do escore de Charlson foi de 5,2 no FEVE > 50%, 4,7 no FEVE 

40-50% e 4,6 no FEVE < 40%. 

Nosso estudo demonstrou que independente do ambiente, os dois grupos de 

pacientes falecem de forma significativa por outros motivos que não a IC propriamente 

dita, apresentando diversos preditores independentes não relacionados à IC. Assim, 

negligenciar inadvertidamente outras comorbidades médicas em pacientes com IC pode 

representar uma perda de oportunidade para reduzir as admissões hospitalares, melhorar 

o cuidado da IC e diminuir os custos globais com essa patologia. Essas observações 

devem chamar a atenção para oportunidades de melhoria da qualidade assistencial e 

diminuição de custos associados ao cuidado com IC, independentemente da causa da 

internação hospitalar, enfatizando-se a necessidade de um manejo mais abrangente tanto 

da IC propriamente dita quanto das comorbidades associadas a ela nos pacientes com 

essa patologia. 

Infelizmente, para pacientes com FEVE reduzida, não existe tratamento que 

reduza a morte ou a reospitalização precoce além da otimização de terapias de acordo 

com os protocolos tradicionais de manejo de IC crônica. Além disso, não existem 

evidências para terapias direcionadas a pacientes com FEVE preservada. Em uma era de 

recursos limitados e pressões econômicas, reconhecer e entender melhor todos os 

aspectos relacionados à “fase vulnerável” é crucial. Devemos redirecionar as iniciativas 

de qualidade do cuidado e as pesquisas para a fase pós-alta hospitalar, o que parece ser a 

estratégia mais eficiente e custo-efetiva para lidar com a carga econômica e social que a 

IC gera.  

Nossos achados têm importantes implicações, questionando-se a efetividade da 

generalização de condutas e resultados de pesquisas realizadas em contextos bastante 

diferentes de nossa realidade. Estimula-se que sejam realizados estudos com amostra 

mais representativa da população brasileira, a fim de analisar-se, de maneira mais 

minuciosa, diferentes contextos e fatores, como estrutura do sistema de saúde, aspectos 

culturais e socioeconômicos. 

Por fim, nossa pesquisa sugere que, através da identificação precoce de 

pacientes de alto risco e do melhor entendimento das causas de óbito de pacientes com 

IC, independente do motivo principal da internação ou da FEVE, pode se propiciar a 
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melhora de modelos prognósticos e a criação de novas estratégias de cuidado 

customizadas para cada subgrupo de pacientes com IC, particularmente no período mais 

vulnerável da síndrome. Além disso cabe ressaltar que essas estratégias assistenciais 

podem não ter a mesma eficiência e efetividade entre países com diferentes 

características clínicas, étnicas, culturais e econômicas. Eventualmente, ensaios clínicos 

podem ser planejados para abordar especificamente diferentes motivos de óbito, 

amostras populacionais mais representativas dos pacientes com FEVE preservada e com 

ICND, visando à diminuição de sua morbimortalidade e o controle de seu custo para a 

sociedade. 


