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Recentemente, as troponinas têm recebido crescente
atenção como marcadores, altamente específicos, no infarto
agudo do miocárdio 1,2. Em pacientes com infarto agudo do
miocárdio, a elevação da atividade da creatino-fosfoquinase
acima dos valores normais é, raramente encontrada, antes
de 4 a 6h após o início da dor, fazendo que o diagnóstico
precoce tenha que depender, fortemente, de alterações
eletrocardiográficas típicas o que se torna um problema pelo
fato de que o eletrocardiograma é inconclusivo em até 40%
dos pacientes. A troponina-I e a tropnina-T tornam-se men-
suráveis 3 a 4h após o início do infarto agudo do miocárdio.
Estudos dos níveis de troponina T, medidos dentro das pri-
meiras 24h, após a admissão, em pequenos grupos selecio-
nados de pacientes com dor precordial, têm demonstrado
excesso de eventos cardíacos nos pacientes com taxas e-
levadas, mesmo naqueles sem elevação da CK-MB 3.

A cirurgia cardíaca exige, na grande maioria das vezes,
que o coração permaneça estático e exangue, enquanto se
realiza o procedimento. Para tanto são utilizados os circui-
tos de circulação extracorpórea, que dão o suporte cardíaco
e pulmonar durante o tempo operatório. Está bem documen-
tado que durante esse tempo de parada, o coração sofre um
processo de isquemia controlada, culminado em maior ou
menor quantidade de dano miocárdico, sendo este o motivo
da utilização das soluções cardioprotetoras durante a
cardioplegia, tentando minimizar as conseqüências sobre a
função cardíaca. O diagnóstico de infarto agudo do miocár-
dio peri-operatório, muitas vezes, é difícil, tanto pela seda-
ção do paciente e intubação, impedindo a comunicação
verbal de sintomas, como pela baixa sensibilidade e especi-
ficidade fornecida pelos monitores eletrocardiográficos
comuns, restritos, na maioria das vezes, a apenas uma ou
no máximo duas derivações. Mair e cols. 4 utilizaram a tropo-
nina I para avaliar a ocorrência de infarto agudo do miocár-
dio peri-operatório em pacientes submetidos à revasculari-
zação miocárdica com pontes de safena, demonstrando que
a troponina-I é um excelente marcador para avaliar isquemia
miocárdica durante operações cardíacas.

Objetivo - Determinar o comportamento evolutivo
imediato e o valor prognóstico em termos de sobrevivência
tardia, da dosagem sérica de troponina-I em pacientes
submetidos a operações para revascularização miocárdi-
ca com circulação extracorpórea.

Métodos - Foram analisados 88 pacientes, não sele-
cionados, sendo 65 (73,8%) do sexo masculino, subme-
tidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com
circulação extracorpórea. Foram feitas dosagens no pré-
operatório, logo na chegada na UTI, no 1º e 2º dia de pós-
operatório, admitindo-se como normais valores abaixo de
0,1 nanogramas por mililitro (ng/mL). Os níveis de corte
para avaliação prognóstica tardia foram 0,5 ng/mL; 1 ng/
mL; 2,5 ng/mL; 5 ng/mL).

Resultados - A dosagem da troponina-I mostrou eleva-
ção dos níveis séricos no primeiro dia de pós-operatório,
sugerindo ocorrência de sofrimento miocárdico específico.
Níveis séricos acima de 2,5 ng/mL ou 5 ng/mL no pós-opera-
tório levaram a taxas de mortalidade de 33% e 50% em tem-
po máximo de 6 meses de seguimento, respectivamente.

Conclusão -  Valores de troponina-I em torno de 2,5
ng/mL no pós-operatório devem alertar para a necessidade
de medidas diagnósticas ou terapêuticas mais agressivas.

Palavras-chave: troponina-I, revascularização do mio-
cárdio, marcador cardíaco
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Por ser relevante para a adequada interpretação poste-
rior dos resultados, foi feita a correlação entre os tempos de
circulação extracorpórea e somatória de isquemia com os
níveis de troponina-I sérica, conforme figuras 1 a 4.

A informação sobre a evolução tardia dos pacientes,
em termos do evento óbito, permitiu a correlação com os ní-
veis séricos da troponina-I da fase pós-operatória aguda,
com vistas ao estabelecimento de seu valor prognóstico.
Os pacientes foram seguidos por um tempo médio de
9,3±6,3 meses (mediana 10 meses) com variação de 0 a 17
meses.

Ocorreram cinco óbitos perfazendo mortalidade global
de 5,6%. Dois óbitos ocorreram aos oito dias de evolução,

No Brasil são poucos os trabalhos clínicos ou cirúrgi-
cos envolvendo o uso da dosagem sérica de troponina para
avaliação do sofrimento miocárdico, o que motivou a realiza-
ção deste estudo, tendo como objetivo determinar o compor-
tamento evolutivo imediato e o valor prognóstico em termos
de sobrevivência tardia da dosagem sérica de troponina-I
em pacientes submetidos a operações cardíacas para revas-
cularização miocárdica com circulação extracorpórea.

Métodos

Foram estudados 88 pacientes, não selecionados,
sendo 65 (73,9%) do sexo masculino, submetidos à cirurgia
de revascularização do miocárdio com auxílio do circuito de
circulação extracorpórea, empregando a técnica de cardio-
plegia com proteção sangüínea anterógrada/retrógrada
contínua tépida de baixo volume 5.

O tempo de circulação extracorpórea variou de 31 a
165min, com média e desvio padrão de 76,4±24,4min e
mediana de 72min. A soma total do tempo de isquemia
miocárdica variou de 4 a 36min, com média e desvio padrão
de 16,8±7min e mediana de 15min.

Foram feitas dosagens de troponina-I nos seguintes
momentos: pré-operatório; chegada do paciente na UTI; uma
vez ao dia, pela manhã, no primeiro dia de pós-operatório.

O método empregado na dosagem da troponina-I foi o
da quimioluminiscência, em equipamento Acess da Sanofi-
Pasteur, admitindo-se como normais valores abaixo de 0,1
nanogramas por mililitro (ng/mL).

Os pacientes foram avaliados pós-operatoriamente,
registrando-se a evolução em meses, com vistas à determi-
nação das taxas de sobrevivência. O desfecho relevante
considerado foi óbito de causa isquêmica, arrítmica ou por
insuficiência cardíaca congestiva. Foram realizados os
cálculos de média, desvio-padrão, intervalo de confiança e
mediana. Para aferição prognóstica dos valores de tropo-
nina-I sérica, adotaram-se níveis de corte em 0,5ng/mL, 1ng/
mL, 2,5ng/mL e 5ng/mL. calculando-se o risco relativo e o in-
tervalo de confiança 95% para cada situação. Empregaram-
se curvas atuariais (Kaplan-Meier) para estudo da sobrevi-
vência a longo prazo comparando-se os resultados pelo
“Logrank test” e pelo “Hazard Ratio” com intervalo de
confiança 95%. As curvas atuariais foram realizadas com
auxílio do programa estatístico Graphpad Prism. Admitiu-
se erro alfa de 5%, considerando-se significativos os valo-
res de p inferiores a 0,05.

Resultados

Os valores séricos de troponina-I, em mediana, encon-
tram-se na tabela I. O valor apresentado é o da mediana, uma
vez que a distribuição não foi gaussiana.

Conforme informado no método, foram adotados qua-
tro níveis de corte para troponina-I sérica (0,5ng/mL; 1ng/
mL; 2,5ng/mL e 5ng/mL, para servirem como base na avalia-
ção prognóstica da troponina-I, em termos do evento morte,
ao longo da evolução.

Tabela I - Resultados da troponina-I sérica (mediana) no pré-
operatório, chegada na UTI e primeiro PO, em nanogramas

por mililitro, nos 88 pacientes estudados

Pré- Chegada na Primeiro Segundo
operatório UTI PO PO

Mediana (ng/mL) 0,02 0,41 0,55 0,39

Fig. 1 - Correlação entre tempo de circulação extracorpórea e nível sérico de tropo-
nina-I (em nanogramas por mililitro), na chegada à UTI.

Fig. 2 - Correlação entre tempo de circulação extracorpórea e nível sérico de tropo-
nina-I (em nanogramas por mililitro), no primeiro dia de pós-operatório.
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dois outros aos quatro meses de evolução e um, aos seis
meses de evolução (quadro I).

Como um dos objetivos do estudo era também investi-
gar o valor prognóstico tardio dos níveis séricos de tropo-
nina-I, foi construída a curva atuarial de sobrevivência, de
acordo com os níveis de corte estabelecidos. As correla-
ções foram feitas com os níveis de troponina-I do 1º dia de
pós-operatório (PO1) por terem sido estas, em geral, as taxas
mais altas obtidas. As figuras 5 a 8 representam os achados
dessa avaliação, respectivamente para níveis de corte
0,5ng/mL, 1ng/mL, 2,5ng/mL e 5ng/mL.

Houve portanto diferença significativa entre as curvas

de sobrevivência a partir do nível de corte de 2,5ng/mL de
troponina-I sérica.

Quanto ao risco relativo de óbito ao longo da evolu-
ção pós-operatória na dependência das faixas de corte para
troponina-I sérica, os dados encontram-se na tabela II.

Observou-se, novamente, que com nível de corte em
2,5ng/mL de troponina-I, no 1º dia de pós-operatório de
revascularização miocárdica, foi possível identificar o gru-
po de pacientes com risco significativamente maior de evo-
luir para óbito em até 17 meses de seguimento.

Fig. 3 - Correlação entre tempo de isquemia e nível sérico de troponina-I (em nanogra-
mas por mililitro), na chegada à UTI.

Fig. 4 - Correlação entre tempo de isquemia e nível sérico de troponina-I (em nanogra-
mas por mililitro), no primeiro dia de pós-operatório.

Quadro I - Porcentagem de óbitos ao longo do seguimento, em
relação à faixa de corte nos níveis séricos de troponina-I (em

nanogramas/mililitro) no primeiro dia de pós-operatório

Faixa de corte da Mortalidade ao longo Época de ocorrência
troponina-I sérica do seguimento (%) do óbito
(ng/ml)

Até 0,5  3,5% 4 meses/4 meses
>1,0  12% 8 dias
>2,5  33,3% 8 dias
>5,0   50%    6 meses

Fig. 5 -  Curva de sobrevivência (Kaplan-Meier) para o grupo total, até 17 meses de
evolução,  com base na dosagem de troponina-I sérica realizada no primeiro dia de
pós-operatório e com nível de corte em 0,5 ng/mL.

Fig. 6 -  Curva de sobrevivência (Kaplan-Meier) para o grupo total, até 17 meses de
evolução,  com base na dosagem de troponina-I sérica realizada no primeiro dia de
pós-operatório e com nível de corte em 1 ng/mL.

Fig. 7 -  Curva de sobrevivência (Kaplan-Meier) para o grupo total, até 17 meses de
evolução,  com base na dosagem de troponina-I sérica realizada no primeiro dia de
pós-operatório e com nível de corte em 2,5 ng/mL.
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Tabela II - Risco relativo de óbito, em relação aos níveis de corte para
troponina-I sérica, em nanogramas por mL, nos 88 pacientes

submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica

Nível de corte Mortalidade Risco relativo IC 95%
(ng/ml) (%)

>0,5 versus <0,5 05,9 x 3,7 1,59 0,28 - 09,12
>1,0 versus <1,0 12 x 2,5 4,8 0,85 - 27,13
>2,5 versus <2,5 33,3 x 3 11 2,25 - 53,84*
>5,0 versus <5,0 50 x 3,9 12,88 2,38 - 69,52*

* p< 0,05

Fig. 8 -  Curva de sobrevivência (Kaplan-Meier) para o grupo total, até 17 meses de
evolução,  com base na dosagem de troponina-I sérica realizada no primeiro dia de
pós-operatório e com nível de corte em 5 ng/ml.

Discussão

Os níveis séricos de troponina-I, tanto na chegada na
UTI quanto no 1º dia de pós-operatório, foram bem eleva-
dos, sugerindo efeito deletério (isquemia relativa), decor-
rente da perfusão artificial do coração, mesmo levando-se
em consideração a proteção miocárdica com solução cardio-
plégica modificada. Além disso, não se observou correlação
alguma entre o tempo de circulação extracorpórea ou o tem-
po de isquemia e as dosagens séricas de troponina I, mos-
trando que, talvez, o elemento principal na determinação da
elevação da troponina-I não seja a circulação extracorpórea
em si, mas a ocorrência ou não de um comprometimento
isquêmico mais significativo (necrose miocárdica por oclu-
são ou hipofluxo prolongado na coronária nativa, oclusão
da ponte, evento embólico, etc.). Hirsch e cols. 6, estudan-
do o padrão e o valor potencial da elevação da troponina-I,
após operações cardíacas em crianças portadoras de cardio-
patia congênita, também documentaram valores altos já
logo na chegada à UTI, relacionando-os à extensão do dano
miocárdico, tanto decorrente da injúria incisional como de
fatores intra-operatórios, entre os quais, destacam o clam-
peamento aórtico e a circulação extracorpórea.

Após o retorno dos batimentos cardíacos normais,
haveria então um fenômeno similar ao observado nos pa-
cientes infartados submetidos à trombólise com sucesso,
qual seja, o de subida precoce dos níveis enzimáticos, justa-
mente por serem rapidamente carreados para a circulação
sistêmica em decorrência da perfusão tecidual.

Os níveis séricos de troponina-I, em nanogramas por
mililitro, no 1º dia de pós-operatório dos cinco casos que fale-
ceram foram, em ordem crescente: 0,1; 0,14; 1,53; 3,42 e
10,01ng/mL, ocorrendo, em três casos, níveis bastante eleva-
dos (15 vezes, 34 vezes e 100 vezes acima do normal).

Lüscher e cols. 7 já haviam procurado determinar a apli-
cabilidade das troponinas T e I na estratificação de risco de
pacientes com doença coronariana instável, concluindo que
ambas propiciam informação prognóstica independente em
relação à morte cardíaca e infarto do miocárdio. Para eles, a
capacidade preditiva dos marcadores variou de acordo com o
nível de corte, mas já foi significante com valores de 0,05µg/L
para a troponina T e 1,5µg/L (o mesmo que 1,5ng/ml) para a
troponina I. Afirmaram que estudos prospectivos poderão
indicar se a troponina-T e a troponina-I serão capazes de iden-
tificar pacientes que se beneficiarão de tratamento antitrom-
bótico e/ou procedimentos invasivos.

Mair e cols. 4 utilizaram a troponina I para avaliar a ocor-
rência de infarto miocárdico peri-operatório em pacientes
submetidos à revascularização miocárdica com pontes de
safena. A troponina-I se elevou em 22 dos 26 pacientes ele-
tivos, os quais não mostravam evidência clínica ou labora-
torial de infarto miocárdico. O valor pico nesses casos foi de
1,7±1µg/L. Dois dos 22 sem infarto peri-operatório mostra-
ram níveis de troponina-I acima de 3µg/L (3,9 e 3,4µg/L) indi-
cando comprometimento miocárdico mais importante que
nos outros 20, embora sem elevação significante da CK-MB.
Quatro dos 26 pacientes eletivos mostraram quadro ele-
trocardiográfico, ecocardiográfico e enzimático (CK-MB) de
infarto peri-operatório. Um deles, com infarto Q, apresentou
pico de troponina-I de, aproximadamente, 30µg/L e três com
infarto não-Q mostraram níveis em torno de 5µg/L. Aqueles
autores sugerem que, após operações eletivas de revascu-
larização miocárdica, picos de troponina-I acima de 3,7µg/L,
concentrações acima de 3,1µg/L após 12h ou concentra-
ções em torno de 2,5µg/L após 24h indicam infarto miocár-
dico peri-operatório com alta probabilidade.

Os dados que obtivemos são bastante semelhantes
aos da literatura e, na nossa opinião, já nos parecem com
evidência suficiente para indicar intervenção precoce (rees-
tudo cineangiográfico, eventual reintervenção cirúrgica ou
seguimento ambulatorial intensivo) em pacientes com
troponina-I sérica no 1º dia de pós-operatório em níveis
acima de 2,5ng/mL.

Não foi objetivo do nosso trabalho correlacionar os
achados de elevação de troponina-I com a elevação de
enzimas como a CK-MB. As alterações da enzima CK-MB já
são bem conhecidas e, além disso, os tempos de elevação e
manutenção na circulação dos níveis de CK-MB são bem
diferentes dos que ocorrem para a troponina-I, o que torna-
ria a comparação bastante difícil e improdutiva.

O custo da dosagem de troponina-I, embora maior que
o da dosagem de CK-MB, não é empecilho suficiente, no
nosso entender, para que seja utilizado de rotina, uma vez
que dispensa a dosagem concomitante de outros marcado-
res de sofrimento miocárdico e, pelo que demonstramos em
nossa casuística, não há necessidade de dosagens freqüen-
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tes e seriadas, uma vez que a dosagem do 1º dia de pós-ope-
ratório, isoladamente, já é suficiente para selecionar sub-
grupos de alto risco.

Concluindo, a dosagem de troponina-I em pacientes
submetidos a operações de revascularização miocárdica
mostrou comportamento evolutivo imediato característico,
com importante elevação da concentração sérica já na
chegada na UTI e no 1º dia de pós-operatório. Não houve
correlação com tempo de isquemia ou tempo de circulação
extracorpórea, sugerindo que a elevação da troponina-I seja
decorrente de sofrimento miocárdico específico (obstrução

coronariana nativa, oclusão de ponte, etc.) e não da circu-
lação extracorpórea propriamente dita ou tempo somatório
de isquemia.

Foi possível determinar que os níveis de corte estabe-
lecidos separam pacientes com mau prognóstico, uma vez
que valores acima de 2,5ng/mL ou 5ng/mL no 1º dia de pós-
operatório levaram a taxas de mortalidade de 33% e 50%, nos
primeiros seis meses de seguimento. Assim, valores de
troponina-I em torno de 2,5ng/ml no 1º dia de pós-operató-
rio devem alertar para a necessidade de medidas diagnós-
ticas ou terapêuticas mais agressivas.


