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Método

Objetivo

Conclusão

Apesar de oficialmente descrita há 40 anos, a

fisiopatologia da cardiomiopatia de takotsubo (CMT) ainda

é desconhecida. Ademais, o quadro clínico simula o infarto

agudo do miocárdio (IAM). Esses fatores contribuem para

que seu diagnóstico seja dificultoso. Objetiva-se revisar

potenciais biomarcadores com finalidade diagnóstica.

Pesquisou-se, nas bases Medline, Scielo e Lilacs, os termos

“cardiomiopatia de takotsubo” e sinônimos e

“biomarcadores”. Incluiu-se estudos experimentais, em

inglês, espanhol e português, publicados entre 1990 e 2020.

Resultados 

Diversos biomarcadores já foram propostos, como

catecolaminas, supostamente determinantes na

fisiopatologia, cortisol, troponina, peptídeo natriurético

cerebral tipo B (NT-proBNP), peptídeo natriurético tipo-B

(BNP) e microRNAs (miR). Mandhavan et al, em estudo

com 29 pacientes, não observaram diferença significativa

nos níveis plasmáticos de metanefrina entre pacientes com

IAM e CMT. Também encontraram níveis urinários

normais de metanefrina e cortisol no exame de urina 24

horas. Christensen et al, já com 52 pacientes, não

observaram diferença significativa na norepinefrina

plasmática, oposto de Wittstein et al que encontraram

níveis 2 a 3 vezes superiores em relação a pacientes com

IAM (p < 0,005). Ramaraj et al revisaram 114 casos,

concluindo pela improbabilidade de níveis de troponina T

superiores a 6 ng/mL ou troponina I superiores a 15 ng/mL.

O NT-proBNP e o BNP são os marcadores mais

promissores. Eles elevam nas primeiras 12 horas de

sintomas, com pico em 24 horas, tendo valor médio,

respectivamente, de 617 pg/mL, NT-proBNP de 4382

pg/mL. Apesar de isoladamente serem pouco úteis,

relações como BNP/TnT ≥ 1272, BNP/CKMB ≥ 29,9,

NTproBNP /TnT ≥ 2889, possuem boa especificidade. Os

microRNAs miR-16, miR-26a, miR-1 e miR133a

apresentam suprarregulação na doença. No conjunto,

apresentam sensibilidade superior a 95% na diferenciação

entre CMT e IAM.

Deve-se interpretar os biomarcadores de CMT com cautela.

Ainda não há um biomarcador consensual, e a investigação

atual é centrada em biomarcadores de alto custo. Valores de

corte também não foram estabelecidos. São necessárias

novas investigações, que ncluía novos protocolos e maiores

amostras, seja na busca de esclarecimento da fisiopatologia,

seja, consequentemente, na busca por biomarcadores.

Relação Sensibilidade Especificidade

BNP/TnT ≥ 1272 52% 95%

BNP/CKMB ≥ 29,9 50% 95%

NTproBNP /TnT ≥ 

2889

91% 95%

NTproBNP /TnT≥ 5000 83% 95%

TnT de alta 

sensibilidade /CKMB ≥ 

0,015

85,7% 67,6%

TnT de alta 

sensibilidade /CKMB ≥ 

0,017

83,3% 78,1%

Quadro 1 - Relações de biomarcadores propostas para

diferenciação entre IAM e CMT.


