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1 RESUMO 

As patologias cardiovasculares são predominantes nos indicadores de 

morbi-mortalidade em nosso país e no mundo, especialmente a Síndrome Coronária 

Aguda (SCA), sendo o infarto agudo do miocárdio responsável po 60.080 óbitos no 

Brasil, coincidindo com países desenvolvidos. 

Estipula-se que nos Estados Unidos atenda-se anualmente cerca de 5 a 

10% de pacientes que apresentem dor torácica. 

No Brasil não existem pesquisas que identifiquem a quantidade de 

atendimentos em postos de emergência de pacientes com dor no peito, entretanto, 

segundo o DATASUS do Ministério da Saúde em 1999, houveram cerca de 76.600 

óbitos por isquemia do coração.  

Estes valores representam uma problemática para a saúde pública. 

Todas essas características e informações nos levam a pensar na 

importância de estabalecer métodos e critérios para identificar e tratar as SCA com 

maior rapidez e eficácia, pois esta patologia exige diagnóstico, internação e 

tratamento imediatos, sabendo-se que estes pacientes liberados erroneamente têm 

maior índices de mortalidade. 

A pesquisa por novos biomarcadores não cessa, e sempre é importante 

se orientar quanto as vantagens e desvantagens na dosagem desses marcadores 

para que o paciente seja sempre beneficiado.  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Existem muitas doenças que causam dor no peito, mas as patologias 

oriundas do aparelho cardiovascular trazem maiores cuidados para o diagnóstico, 

pois refletem um maior risco de morte e necessidade de internação. Com isso, cerca 

da metade dos pacientes que procuram socorro são hospitalizados sem diagnóstico, 

para se haver certeza de que não se trata de um infarto. 

Apenas 15% destes pacientes são diagnosticados com problemas 

cardíacos o que gera um prejuízo bilionário, levando os médicos do setor privado a 

serem pressionados pelas seguradoras e administradoras a não internar pacientes 



 

 

com diagnóstico indeterminado.  

Em contrapartida, 2 à 5% dos pacientes atendidos são liberados 

erroneamente, sem que o diagnóstico correto seja estabalecido, o que também gera 

custos com processos judiciais por má prática médica.  

Como as Síndromes Coronárias Agudas podem ter supradesvilamento do 

segmento ST ou não a avaliação laboratorial é de grande valia serem dosados os 

marcadores bioquímicos cardíacos, sendo assim o terceiro recurso crucial para o 

diagnóstico, visto que a avaliação clínica é repetidamente limitada por sintomas 

incomuns e muitas vezes o eletrocardiograma não define um resultado confiável.  

 

3 OBJETIVOS 

 

Avaliar a especificidade e sensibilidade dos biomarcadores cardíacos, 

avaliando a importância da dosagem de cada um. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Pesquisa da literatura em banco de dados do SciELO, Google Acadêmico 

e livros científicos. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: infarte agudo do 

miocárdio, enzimas cardíacas, síndrome coronariava e diagnóstico de IAM. 

 

5 PATOLOGIA 

 

Grande parte dos infartos do miocárdio adveem de aterosclerose 

coronária, em sua maioria com trombose coronária sobreposta. 

Na aterosclerose há um espessamento e perda de elasticidade das 

paredes do vaso sanguíneo, desta forma o diâmetro interno do lúmen arterial é 

reduzido e consequentemente a quantidade de sangue que flui diminui. 

Caso haja uma ruptura da placa aterosclerótica, o que ocorre 

principalmente com as formadas por lipídeos, substâncias endoteliais são expostas, 

o que acarreta ativação de plaquetas e geração de trombinas. O trombo formado 

interrompe o fluxo sanguíneo e desequilibra o fornecimento e a quantidade de 

oxigênio. Se esse quadro for grave e persistente a falta de suprimento sanguíneo 



 

 

leva à uma necrose tecidual, que no músculo cardíaco caracteriza um infarto agudo 

do miocárdio (IAM). 

A maior parte dos infartos acontecem em decorrência de uma obstrução 

arterial. 

 

6 DIAGNÓSTICO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que ao menos dois 

dos três fatores à seguir estejam presentes para o diagnóstico:  

 

 Desconforto torácico; 

 Alterações no Eletrocardiograma (ECG); 

 Elevação e queda dos marcadores bioquímicos cardíacos séricos. 

 

Entretanto, dos pacientes com IAM, somente 50% apresentam alterações 

no ECG, o que torna primordial a dosagem dos biomarcadores cardíacos. 

Em uma necrose no miocárdio, a membrana do sarcolema é lesada e, 

assim, macromoléculas (enzimas, proteínas contráteis, e mioglobina) são liberadas 

na circulação sanguínea, tornando possível a mensuração das mesmas em 

laboratório. 

O tempo em que essas macromoléculas vão estar presentes no sangue 

vai depender do peso molecular, fluxo sanguíneo e linfático e a quantidade de 

eliminação no sangue. 

Desta forma é possível não só diagnosticar o IAM, mas também avaliar 

grosseiramente sua proporção. 

Além de importante papel no diagnóstico os marcadores cardíacos 

também são utilizados no prognóstico do infarto.  

 

6.1 MIOGLOBINA 

 

A mioglobina é uma proteína globular citoplasmática com baixo peso 

molecular e grupo proteico heme. Está localizada nas fibras musculares estriadas do 

músculo esquelético e cardíaco, desta forma perde a especificidade cardíaca. 



 

 

Pode ser encontrada após 1 hora do infarto, atingido seu pico entre 6 e 12 

horas. Após as 24 horas volta à seus níveis normais. 

Por sua rápida detecção no sangue é útil para fortalecer ou descartar o 

infarte nas primeiras horas ou até diagnosticar um re-infarte quando as outras 

enzimas ainda estiverem elevadas. 

 

6.2 CK e CK-MB 

 

A creatino fosfoquinase (CK) é uma enzima encontrada no citoplasma de 

células de vários tecidos. É uma molécula composta por dois monômeros (M e B), 

que formam três isoenzimas: CK-MM (músculo estriado), CK-BB (cérebro e vísceras) 

e CK-MB (músculo estriado e miocárdio). 

A CK pode ser encontrada em níveis elevados após 4 horas do infarte, 

mas para o diagnóstico deve ser combinada com outra enzima mais 

cardioespecífica. 

A CK-MB atinge seu pico em 18 horas após o IAM e volta aos níeis 

normais entre 42-72 horas, sendo muito útil no diagnóstico de um re-infarte, o que 

ocorre com muita frequância após 7 e 14 dias do primeiro infarte. 

Mesmo sendo mais específico que a CK, a CK-MB pode estar elevado em 

situações fisiológicas, o que diminui sua especificidade. 

Atualmente, realiza-se com frequência a determinação de isoenzimas da 

CK-MB avaliado por sua massa. 

 

6.3 TROPONINAS 

 

As troponinas são filamentos finos encontrados nas fibras musculares 

estriadas e formam um complexo de três proteínas: TnC (músculo de contração 

lenta, sem especificidade cardíaca), TnI e TnT que possuem isoformas esquelética e 

cardíaca, entretanto já foram desenvolvidas técnicas imuno-histoquímicas 

(anticospos monoclonais) que torna possível a diferenciação sem reações cruzadas. 

Após 4 e 6 horas da instalação do infarte já é possível verificar dosagens 

elevadas em comparação ao valor de referência e atingem um pico entre 12-48 

horas, normalizando em até 21 dias. 



 

 

Qualquer elevação dos seus níveis caracteriza um infarto do miocárdio, 

independente dos níveis dos outros marcadores cardíacos séricos, por isso as 

troponinas I e T são consideradas padrão ouro para o diagnóstico do infarto. 

Em desvantagem está o fato de que o aumento no nível sérico ser 

possível após 4 horas e em caso de re-infartes não ser possível utilizar sua 

dosagem como diagnóstico. 

 

7 RESULTADOS 

 

Não pertinente pois trata-se de uma revisão bibliográfica. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a IAM é a causa principal de morte no mundo é necessário que se 

aprofunde no estudo de biomarcadores cardíacos mais específicos. 

Existem marcadores que, se forem bem utilizados, são importantes para o 

diagnóstico, mas é preciso mais sensibilidade e especificidade, além de protocolos 

que diminuam o número de mortes. 

Para um diagnóstico preciso, é necessário que o médico saiba o maior 

número possível de informações do histórico do paciente, para que ele possa se 

orientar qual será o melhor marcador e saber interpretar os resultados. 

A mioglobina só está presente nas primeiras horas, mas não é o 

suficientemente específica. 

A CK-MB e troponinas são mais específicas, entretanto só estão em 

níveis elevados após 4-6 horas, e deve ser, em muitos casos, dosadas mais de uma 

vez, para que se afaste definitivamente a suspeita de IAM. 

Em lesões menores a CK-MB pode estar normal. 

As troponinas são consideradas padrão ouro no diagnóstico de infarto por 

ser o marcador mais específico conhecido. 
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