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Carta-resposta
Prezado Editor,
Gostaríamos de agradecer aos autores pelo interesse em 

nosso estudo.
Os autores levantaram futuros aspectos importantes sobre 

os achados do nosso estudo.1 No que se refere aos resultados 
do estudo, existe uma relação entre o nível da porção 
N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético do tipo 
B (NT-pro BNP) e a formação de aneurisma do VE (ventrículo 
esquerdo). No entanto, são necessários mais estudos que 
abordem os detalhes dessa relação.

Nosso estudo não incluiu a medida serial do NT-pro BNP.1 
Sendo assim, não temos nenhuma resposta relevante para a 
reversibilidade do NT-pro BNP. No entanto, essa abordagem 
pode ser interessante durante o infarto do miocárdio em 
relação à formação de aneurisma do VE.

Intervenções médicas ou mecânicas sobre a prevenção 
de aneurisma do VE são outro debate. No estudo 
IABP Shock, os autores não determinaram diferença 
significativa entre os grupos tratados com bomba de balão 
intra-aórtico (IABP - intra-aortic balloon pump) e sem IABP 
em relação aos níveis de NT-pro BNP.2 Por outro lado, 
eles determinaram uma melhora significativa nos níveis 
de peptídeo natriurético do tipo B (BNP) com o uso de 
IABP. Concordamos que mais estudos prospectivos são 
necessários para determinar a associação entre os métodos 
de redução dos níveis de NT-pro BNP ou BNP e a formação 
de aneurisma do VE.
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Li com grande interesse o artigo escrito por Celebi et al.,1  
demonstrando que a elevação nos níveis plasmáticos da 
porção N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético 
do tipo B (NT-pro BNP) na admissão é um biomarcador 
preditivo significativo do desenvolvimento de aneurisma 
ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSST) na atualidade.

Seus achados são objetivos e nos levariam às próximas 
questões. A primeira questão é a reversibilidade do NT-pro 
BNP e seu impacto nos desfechos pós-IAMCSST. A redução 
do NT-pro BNP após IAMCSST estaria associada a uma menor 
taxa de formação de aneurisma do ventrículo esquerdo?

Outra questão é a metodologia para melhorar o NT-pro 
BNP. O uso de diversos medicamentos, incluindo inibidores 
de P2Y12, esteve associado à prevenção de aneurisma 
do ventrículo esquerdo. No entanto, dada a natureza 
retrospectiva de seu estudo, eles não podem excluir a 
confusão entre o uso de medicamentos e a gravidade do 
IAMCSST. Estudos prospectivos são necessários para investigar 
a implicação de intervenções agressivas usando assistência 
circulatória cardíaca mecânica (por exemplo, Impella) ou 
assistência circulatória cardíaca clínica (por exemplo, dosagens 
agressivas de betabloqueadores) na prevenção da formação 
de aneurisma esquerdo pós-IAMCSST.
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