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Muitos pacientes com infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST) procuram
atendimento em hospitais sem capacidade para intervenção
coronariana percutânea (ICP) e não podem ser submetidos à
ICP dentro dos prazos recomendados pela diretriz e, em vez
disso, são submetidos à fibrinólise como terapia de reperfusão
inicial. Medidas rápidas, simples e prontamente disponíveis
à beira do leito são de extrema importância para a avaliação
oportuna da eficácia da terapia de reperfusão logo após
a fibrinólise em pacientes com IAMCST,1 para identificar
imediatamente aqueles que necessitam de ICP de resgate.2,3
Em um editorial da Circulation em 2001, Gibson,4 declarou:
“Em um momento de avanços vertiginosos nos métodos
diagnósticos, é animador ver que ferramenta útil, simples, não
invasiva, amplamente acessível, facilmente reproduzível/aplicada
e de baixo custo é o eletrocardiograma (ECG)”.4 Essa afirmação
ainda é atual. Múltiplos estudos demonstraram melhores
resultados em pacientes que conseguiram resolução completa
do segmento ST aos 60-90 minutos após a terapia fibrinolítica, e
recomenda-se que a ausência de redução > 50% na derivação
com maior elevação do segmento ST em 60-90 minutos deve
levar a uma forte consideração de angiografia coronariana e
ICP de resgate.2,3 No entanto, essa medida, combinada com a
ausência de arritmias de reperfusão 2 horas após o tratamento,
tem um valor preditivo positivo de 87% e um valor preditivo
negativo de 83% para prever falha de reperfusão,2,5 indicando
que é possível melhorar a precisão.
Na análise bem estruturada de Dotta et al.,6 no artigo
“Dispersão Regional do Intervalo QT como Preditor Precoce
de Reperfusão em Pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio
após Terapia Fibrinolítica”, publicado nesta edição dos Arquivos
Brasileiros de Cardiologia,6 os resultados reforçaram a afirmação
de Gibson. Os autores avaliaram o desempenho da dispersão do
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intervalo QT, além dos critérios clássicos de reperfusão, como
um marcador precoce de reperfusão em 104 pacientes com
IAMCST de unidades de pronto atendimento em São Paulo
submetidos a fibrinólise com tenecteplase (TNK).
O conceito de dispersão do intervalo QT foi introduzido
na década de 1990, como método não invasivo para a
detecção da heterogeneidade da repolarização ventricular,
e estudos prévios mostraram que a redução da dispersão do
intervalo QT pós-trombólise foi um preditor independente
de reperfusão coronariana.7 O estudo de Dotta et al.6 foi o
primeiro a avaliar a dispersão do intervalo QT em pacientes
com IAMCST submetidos à estratégia fármaco‑invasiva.
Os autores observaram um aumento da dispersão regional
do intervalo QT corrigido 60 minutos após o TNK no
infarto da parede anterior em pacientes com achados
angiográficos de recanalização completa (fluxo TIMI 3 e
Blush 3). Quando acrescentaram QTcD regional aos critérios
eletrocardiográficos para reperfusão, a área sob a curva
receiving operator characteristic curve (ROC) variou de 0,81
(0,72-0,89) a 0,87 (0,78-0,96), demonstrando melhora na
capacidade discriminatória.6
O estudo tem algumas limitações, a maioria delas
reconhecida pelos autores. Essa medida não foi testada em
pacientes com bloqueio de ramo, fibrilação atrial ou infarto
do miocárdio prévio, uma vez que poderiam comprometer
a avaliação de dispersão do intervalo QT. Embora tenha sido
observada boa concordância entre examinadores (coeficiente
kappa = 0,84),6 erros na mensuração manual de intervalos QT
são comuns8 e, no mundo real, existem diferenças consistentes
das medições entre cardiologistas, o que pode comprometer
a acuidade da avaliação da dispersão do QT, especialmente
em uma situação de emergência como o manejo do infarto
do miocárdio.
Para superar essas limitações, os autores comentaram
sobre a necessidade de avançar na metodologia para medir o
intervalo QT e a repolarização ventricular. O uso de programas
informatizados para interpretação automatizada do ECG
mostrou bons níveis de precisão para as medições dos intervalos
eletrocardiográficos,9,10 e pode melhorar a avaliação regional
da dispersão do QT. Mais do que nunca, são necessários o
desenvolvimento de cálculos automáticos computadorizados e
estudos em diferentes populações, com um tamanho amostral
maior, a fim de possibilitar a validação externa da associação da
dispersão regional do QT aos critérios tradicionais de reperfusão
na avaliação da reperfusão após fibrinólise.
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