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CASO 1
Uma mulher de 51 anos com um histórico de
hipertensão e hiperlipidemia leves tinha se
apresentado com um episódio de 2 h de desconforto no peito sub-esternal pela primeira
vez. Ela estava recebendo estatina mas recusou
tratamento para hipertensão. Ela era uma corredora ávida e nunca tinha tido desconforto no
peito anteriormente. O desconforto ocorreu em
repouso e se irradiou para seus braços e pescoço. Seu eletrocardiograma (ECG)3 revelou pequenas mudanças nas ondas T e segmentos ST
nas derivações inferiores e laterais. A concentração inicial de troponina T cardíaca (cTnT) era
0.04 μg/L (percentil de 99% limite de referência
superior, <0.01 μg/L) mas aumentou para 0.32
μg/L e então para 0.76 μg/L. Um angiograma
coronário de emergência foi interpretado como
normal com exceção de fluxo lento na artéria

coronária circunflexa. Um ecocardiograma estava normal.
CASO 2
Uma mulher de 62 anos foi encaminhada para
avaliação de dor atípica no peito e um resultado
equívoco do teste de estresse. Ela tinha um histórico de hipertensão e fumo por >25 anos. Seu
desconforto no peito era leve e irradiava para o
ombro direito. Ele ocorria em repouso e durante o exercício mas não tinha mudado de intensidade ou duração por >2 meses. Seu ECG estava normal, e a concentração de cTnT medida
com o teste de quarta geração no dia de uma
avaliação de angiografia por tomografia computadorizada (CT) era <0.01 μg/L (percentil de 99%
limite de referência superior, <0.01 μg/L). Uma
concentração de cTnT medida com um teste de
alta sensibilidade da cTnT (hs-cTnT) da mesma
amostra estava levemente elevada (15 ng/L;
percentil de 99% valor para mulheres, 10 ng/L).

QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS
1. Como deve ser diagnosticado infarto agudo do miocárdio (AMI) de acordo com a definição
“universal do MI”?
2. Defina 2 subtipos de MI “espontâneos”.
3. Que testes adicionais podem ser realizados para cada paciente?
4. 4. Qual mudança na troponina cardíaca deve ser considerada clinicamente importante?
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DISCUSSÃO
Troponina cardíaca é o biomarcador preferido
para o diagnóstico da necrose do miocárdio
porque ela é o marcador bioquímico mais sensível e específico. Consequentemente, diretrizes
de prática e as recomendações da Força Tarefa
Conjunta ESC/ACCF/AHA/WHF têm determinado que as troponinas cardíacas são o padrão
ouro bioquímico para o diagnóstico da necrose
do miocárdio (1). De acordo com a definição
“universal do MI” , AMI deve ser diagnosticado
na presença de um padrão crescente e/ou decrescente da troponina cardíaca, com pelo menos 1 valor acima do percentil de 99% de uma
população de referência saudável se existirem
sintomas sugestivos de isquemia do miocárdio,
ou mudanças no ECG indicativas de isquemia,
ou evidência de imagem de nova perda de
anormalidade viável de um novo movimento da
parede ou do miocárdio.
Vários subtipos de AMI têm sido definidos (1).
AMI espontâneo relacionado com um evento
coronário primário tais como erosão de placa
ou ruptura, fissura, ou dissecação é referido
como um AMI do tipo 1. Um AMI secundário à
isquemia devido a um desequilíbrio entre demanda de oxigênio e suprimento (devido, por
exemplo, à disfunção endotelial, espasmo coronário evidente, anemia, hipertensão, ou hipotensão) é um AMI do tipo 2.
Tipicamente, angiografia coronária revela uma
substancial estenose coronária no AMI do tipo
1, ao passo que uma reconhecível lesão culpada
pode estar ausente no AMI do tipo 2 (1–4),
como em nosso primeiro caso. Como esse caso
indica, um resultado normal ou quase normal
de uma angiografia coronária não pode ser usado como um padrão ouro para AMI; julgamento clínico e às vezes avaliações adicionais são
necessários. Em muitos pacientes com AMI do
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tipo 2, entretanto, doença da artéria coronária
aparentemente estável e fixa pode estar presente (1). Discriminação entre doença do tipo 1
e do tipo 2 é desafiador. Frequentemente, o
melhor que pode ser feito é julgar esses tipos
retrospectivamente integrando a apresentação
clínica, achados laboratoriais, e resultados de
imagem.
A introdução de testes mais sensíveis (alta sensibilidade) da troponina cardíaca tem a vantagem de detectar MI mais cedo e identificar
mais casos de AMI, geralmente com diagnósticos decrescentes de angina instável (5, 6). Está claro agora que especificidade clínica para
AMI diminui à medida que a sensibilidade do
teste aumenta (7). AMIs do tipo 2 acredita-se
estarem associados com concentrações mais
baixas de troponina cardíaca, em média. Desse
modo, é provável que a proporção relativa dos
AMIs do tipo 2 aumentarão também. O desafio
clínico é discriminar pacientes com síndrome
coronária aguda que necessitem de terapia
agressiva anticoagulante, agentes antiplaquetários glicoproteína IIb/IIIa, e uma estratégia invasiva precoce (incluindo pacientes com AMI do
tipo 1 ) dos pacientes com AMI do tipo 2, que
possam não precisar de tal intervenção, e das
muitas outras entidades de doenças que possam causar um elevado valor da cTnT.
A paciente no caso 1 (que tinha um AMI do tipo
2 ) exemplifica esse dilema, que é provável de
se tornar importante à medida que a sensibilidade to teste aumentar. Visto que a apresentação clínica da paciente era convincente, um estudo de MRI foi obtido. Os resultados documentaram uma pequena área, 3% do seu ventrículo
esquerdo, de demorado hiper aumento na parede ínfero lateral subendocardial que sugeria
infarto (Fig. 1). Esse é um modo razoável para
abordar tal paciente. Portanto, ela foi tratada
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apropriadamente para um MI de elevação do
segmento não ST (não STEMI) com estatinas,
um inibidor de enzimas que converte angiotensina, e β bloqueadores. Essa apresentação dessa paciente é consistente com várias séries que
têm documentado que pacientes que apresentam um possível AMI mas que têm artérias coronárias normais ou quase normais podem ter
um padrão de demorado hiperaumento subendocardial no MRI sugestivo de AMI (2, 3). A vasta maioria de tais pacientes são mulheres, que
são conhecidas por terem doença da artéria
coronária menos grave e provavelmente mais
disfunção endotelial. Ong et al. têm relatado
que até 30% dos pacientes que apresentam
síndrome coronária aguda não possuem uma
lesão culpada reconhecível mas que muitos recapitulam sua síndrome de dor no peito em
resposta à acetilcolina (4), sugerindo uma
anormalidade endotelial. Esses indivíduos têm
um prognóstico favorável comparados com pacientes com AMI do tipo 1 (4). O uso de acetilcolina nessa situação pode aumentar com o
tempo, mas essa abordagem não é padrão atu-

almente. A crescente frequência do AMI do tipo
2 pode ser a razão porque um recente estudo
que usou um teste hs-cTnT deixou de mostrar
qualquer significância prognóstica para aumentos agudos da troponina em acompanhamento
de 30 dias (6), ao passo que tantos outros estudos que usaram testes menos sensíveis têm
mostrado robusta significância prognóstica naquele momento exato. Essa explicação também
pode fornecer um elo para observações de que
quando um teste insensível de cTnT foi usado,
mulheres com um diagnóstico clínico de angina
instável foram prejudicadas por uma estratégia
invasiva. Por definição, um diagnóstico de angina instável significa que a troponina não estava
elevada. Com o advento dos testes de alta sensibilidade da troponina cardíaca, esses pacientes podem agora ser descobertos com aumentos, e pode ser importante tentar distinguir esse
grupo sem grave doença coronária antes da
intervenção, porque esses pacientes podem ser
o mesmo grupo que pareceu experimentar consequências adversas num teste clínico que usou
uma estratégia invasiva.

Fig. 1 .
Sequência demorada do hiper aumento do MRI mostrando uma pequena área de demorado hiper aumento (seta) na mesma distribuição como nas mudanças do ECG .
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A outra entidade de doença que é uma imitação
nessa área e pode ser prontamente desmascarada com MRI é a miocardite. Miocardite pode
se apresentar como STEMI. Em um estudo,
quase 50% dos pacientes com possível AMI e
artérias coronárias normais tinham a assinatura
MRI de miocardite (3). Miocardite fulminante é
a única entidade diferente do AMI do tipo 1 que
pode causar aumentos acentuados na troponina cardíaca. Além disso, essa doença pode se
apresentar de várias maneiras, tanto agudamente quanto cronicamente, e ela pode envolver apenas parte do miocárdio. Algumas etiologias podem evocar vaso espasmo coronário.

nismos isquêmicos e não isquêmicos. Desse
modo, uma elevada concentração de troponina
cardíaca não é sinônimo de AMI. Alguns pacientes com doença da artéria coronária estável,
insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca
crônica, ou grave hipertrofia ventricular esquerda podem mostrar aumentos crônicos na
troponina cardíaca que podem ou não exibir
mudanças de curto prazo (8). Pacientes sem
uma padrão mutante não devem ser diagnosticados como tendo experimentado um AMI ou
outra razão aguda para o aumento. Essa foi a
situação no caso 2 após medições em série com
o teste hs-cTnT que não mostraram mudança.
Imagem angiográfica da CT das artérias coronárias pode ser realizada se a tecnologia estiver
disponível e tenha sido validada para esse uso.
Se a angiografia da CT não for uma opção, pode-se prosseguir diretamente para angiografia
coronária. No caso 2, angiografia coronária da
CT da fileira 256 revelou uma doença de 3 vasos
da artéria coronária com placa (macia) não calcificada na porção média da artéria coronária
descendente anterior esquerda (Fig. 2) e várias
lesões mistas, macias e calcificadas nos outros
vasos. A paciente recebeu um diagnóstico de
doença da artéria coronária estável. Por causa
da gravidade da lesão, ela se submeteu a uma
angiografia coronária e a uma bem sucedida
intervenção coronária percutânea com stenting
da lesão na artéria coronária descendente anterior esquerda.

Os AMIs do tipo 2 também podem ocorrer
quando houver doença da artéria coronária fixa
e alguma alteração no equilíbrio de suprimento
e demanda de oxigênio, tais como taquicardia,
hipertensão, ou hipotensão (1). Muitos pacientes agudamente doentes e pacientes no pósoperatório experimentam esse tipo de AMI; em
geral, seus prognósticos são adversos (1). Não
está de maneira alguma claro que tais pacientes
necessitem de intervenção agressiva. Dito isso,
pode ser difícil distinguir esse tipo de paciente
de um com um evento de ruptura de placa para
o qual tal terapia seria útil.
LIBERAÇÃO DA TROPONINA CARDÍACA no NÃO
AMI
Troponina pode ser liberada após dano irreversível no miocárdio via uma variedade de meca-

Fig. 2.
Imagens do angiograma da CT do território da artéria coronária descendente anterior esquerda (LAD)
mostrando a placa macia (setas) que essa paciente com angina estável manifestou na porção média
desse vaso.
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A habilidade de um elevado valor da troponina
cardíaca de detectar pacientes em risco com
doença da artéria coronária estável foi anteriormente mostrada. Tais aumentos nesse grupo
são prováveis de ser até mesmo mais frequentes com os novos testes de alta sensibilidade da
troponina cardíaca, como em nosso caso 2. Dados recentes sugerem que talvez esses aumentos não sejam crônicos e sim aumentos intermitentes e agudos, porque as placas que ocorrem
em pacientes com tais aumentos parecem estar
em um estado ativo e desse modo talvez vulneráveis à ruptura ou trombose (9). A extensão
da doença pode crescentemente ser sondada
com o uso de angiografia da CT, portanto evitando a necessidade de avaliação invasiva (10).
Não apenas pode a doença da artéria coronária
estável evocar aumentos na troponina cardíaca,
mas qualquer doença cardíaca estrutural também pode evocar tais aumentos. Se sintomáticos ou assintomáticos, esses pacientes estão
em um acentuado risco de longo prazo (1).
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Digno de nota é que alguns pacientes sem características de isquemia no miocárdio (tais como aqueles com miocardite, sepses, embolismo
pulmonar, exposição aos agentes tóxicos, e/ou
trauma mecânico) podem manifestar um padrão crescente e/ou decrescente de concentrações de troponina cardíaca. Infelizmente, a métrica para a magnitude de um aumento e/ou
decréscimo de um valor basal normal ainda não
foi bem definida e provavelmente é dependente de testes. É claro que as mudanças são acentuadas, como com a maioria dos eventos abertos, mas a melhor métrica para detectar doença
instável pode ser usar o δ mínimo para maximizar a sensibilidade para se detectar eventos
agudos. Uma mudança relativa de 20% tinha
sido proposta para identificar mudanças agudas
em pacientes com aumentos crônicos e pequenos na troponina cardíaca, tais como em pacientes com insuficiência renal de último estágio.
É improvável, entretanto, que esse critério de
mudança será aplicável a pacientes com síndrome coronária aguda, que possam começar a
partir de concentrações normais.
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PONTOS PARA SEREM LEMBRADOS
•Troponina cardíaca é o padrão bioquímico preferido para diagnóstico do MI porque ela é o marcador
mais sensível e cardio específico.
•De acordo com a definição “universal do MI”, AMI deve ser diagnosticado na presença de um padrão
crescente e/ou decrescente de concentrações de troponina cardíaca, com pelo menos 1 valor acima do
percentil de 99% de uma população de referência saudável se existirem sintomas sugestivos de isquemia no miocárdio, ou mudanças no ECG indicativas de isquemia, ou evidência de imagem de nova
perda de anormalidade viável de um novo movimento da parede ou do miocárdio.
•Testes mais sensíveis da troponina cardíaca, incluindo alguns testes contemporâneos e novos de alta
sensibilidade da troponina cardíaca, agora detectam troponina em muitos indivíduos saudáveis.
•Uso de um separador diagnóstico recomendado no percentil de 99% de uma população de referência
saudável fornece diagnóstico mais precoce e mais preciso do MI, está associado com resultados adversos de curto e intermediário prazos, e aumenta não apenas a prevalência de não STEMI mas também a
prevalência de aumentos da troponina não devidos à isquemia no miocárdio. Diferentes valores de
separação podem ser necessários para homens e mulheres, e para indivíduos diabéticos e idosos, que
frequentemente manifestam uma distribuição diferente das concentrações de troponina cardíaca.
•Um elevado valor da troponina cardíaca não é sinônimo de MI mas ocorre em numerosas condições
agudas e crônicas associadas com dano no miocárdio. Resultados da troponina cardíaca não devem ser
interpretados isoladamente mas dentro do existente contexto clínico e com base em mudanças observadas em amostras em série.
•A métrica adequada para definir um aumento e/ou decréscimo na troponina não foi plenamente determinada — ainda. Atualmente, uma mudança em série de pelo menos 20% da apresentação em casos
com um aumento basal acima do valor do percentil de 99% deve ser aplicada (1). Mais dados são necessários para definir como melhor determinar um padrão crescente e/ou decrescente quando valores
basais não estão elevados.
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Troponina: Talvez nenhum outro teste laboratorial tenha a autoridade para alterar um curso
clínico do paciente e custo de tratamento tão
amplo. Como os 2 estudos dos casos ilustram,
uma elevada concentração de troponina geralmente leva à preocupação para síndrome coronária aguda e à avaliação do teste de estresse
ou da imagem da artéria coronária (ou ambos),
que por sua vez pode levar à revascularização
da artéria coronária (como no caso 2). De fato,
é amplamente aceito que pacientes com síndrome coronária aguda e um aumento da troponina tenham um melhor resultado com uma
abordagem que inclua tratamento médico e
revascularização da artéria coronária. Testes da
troponina agora são requintadamente sensíveis,
e a avaliação do paciente com um elevado valor
da troponina se tornou complicado. Como os
autores enfatizam, “julgamento clínico é essencial.” Um aumento da troponina não deve automaticamente levar a uma admissão hospitalar
ou a um angiograma coronário.
Os novos testes da troponina têm exposto a
vulnerabilidade da célula do miocárdio ao estresse (agudo ou crônico). Até mesmo correr
uma maratona pode levar à apreciável libera-

ção de troponina em um coração por outro lado
saudável (1). Como os autores notam, a lista de
condições que causam aumentos da troponina
(dinâmicas ou estáticas) é substancial e sempre
crescente. Essa é uma área de oportunidade
para pesquisa.
Um subproduto do uso clínico do teste da troponina tem sido a descoberta de novas condições que causam dano agudo no miocárdio, tal
como cardiomiopatia takotsubo. Com relação a
isso, MRI cardíaco tem sido particularmente
valioso e também tem melhorado a acurácia
diagnóstica substancialmente para tais condições incomuns como embolização coronária e
miocardite aguda (2).
No fim, uma elevada concentração de troponina
não é um diagnóstico; mas sim, ela é um indicador de dano no miocárdio ou estresse. Os testes
da troponina têm melhorado grandemente,
contudo nossos pacientes estão se tornando
mais velhos, com crescentes condições complexas. O entendimento dos aumentos da troponina nesse cenário é tanto um desafio quanto
uma oportunidade.
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Esses 2 casos enfatizam a importância de cuidadosamente se integrar os resultados laboratoriais e os achados clínicos para o diagnóstico preciso de infarto agudo do miocárdio (AMI). Tal
integração é até mesmo mais crucial quando os
novos testes de alta sensibilidade da troponina
cardíaca forem usados. Embora esses novos
testes tenham melhorado a acurácia prognóstica e diagnóstica comparados com testes atuais.
Eles aumentam o risco de interpretação inapropriada dos resultados.
No caso 1, a concentração de troponina cardíaca T (cTnT) e os sinais e sintomas clínicos estão

de acordo com um diagnóstico de AMI. O exame de angiografia não revelou nenhuma lesão
da artéria coronária, entretanto, e o ecocardiograma não mostrou nenhuma anormalidade no
movimento da parede. Em contraste, MRI cardíaco documentou uma pequena área de infarto, e um AMI do tipo 2 (produzido por vasoespasmo coronário ou vasoconstrição) foi diagnosticado. Medições da troponina cardíaca podem sensivelmente detectar dano no miocárdio
apesar de sua origem, mas tais medições não
podem inequivocamente distinguir AMI do tipo
2 do tipo 1 (que é produzido por lesões coroná-
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rias). AMI do tipo 2 não requer terapias antitrombóticas agressivas. Devido aos resultados
do MRI, a paciente não foi exposta a uma terapia com efeitos potencialmente adversos.
Caso 2 enfatiza o desafio que testes de alta sensibilidade da troponina cardíaca põem quando
eles são usados para avaliar síndromes coronárias agudas. Uma paciente se apresentou com
sintomas atípicos e uma indetectável concentração contemporânea de cTnT, mas ela realmente tinha um valor no teste de alta sensibilidade da cTnT que era mais alto do que o valor
de referência do percentil de 99% específico do
sexo. Na ausência de aumentos em série no
teste de alta sensibilidade da cTnT, seu diagnóstico foi doença coronária estável, e não AMI do
tipo 1. Esse caso ilustra como testes de alta sensibilidade da troponina cardíaca podem produ-
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zir um aumento em pacientes “positivos” para
troponina cardíaca. Uma correta classificação
clínica é de máxima importância nesses pacientes; entretanto, nós devemos considerar que as
influências da idade, sexo, e fatores de riscos
cardiovasculares existentes no valor de referência do percentil de 99% dos testes de alta sensibilidade da troponina cardíaca ainda não são
totalmente conhecidas. Adicionalmente, a mudança absoluta ou relativa que define um padrão crescente ou decrescente clinicamente
importante na concentração de troponina cardíaca medida com testes de alta sensibilidade
ainda tem que ser definida. Essas questões requerem urgente elucidação para garantir o uso
ótimo de testes de alta sensibilidade da troponina cardíaca nos cenários clínicos semelhantes
ao caso 2.
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