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As classes de biomarcadores têm sido avaliadas em conjunto,

visto o acréscimo de sua precisão na estratificação de risco

cardíaco. O Breathing Not Properly Multinational Study

(2011) relata que o peptídeo natriurético tipo B e seu

precursor, NT-proBNP, são hormônios produzidos em resposta

à sobrecarga de volume e pressão cardíaca, cujos valores

menores que 100pg/ml têm um alto valor preditivo negativo a

IC. Já dosagens maiores, médias de 640±447pg/ml, associados

à classificação de New York Heart Association (NYHA) III e

IV, possuem acurácia de 83% para pior prognóstico. No

entanto, a copeptina, um fragmento pré-pro-vasopressina

portadora de propriedades antidiuréticas e vasoconstritoras,

tem maior valor prognóstico positivo quando comparada aos
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biomarcadores supracitados.

Outro estudo, CONSENSUS (2001), afirma que o peptídeo

natriurético atrial em altas dosagens está intimamente

relacionado à dissincronia e disfunção ventricular esquerda,

além de um terço desses pacientes apresentar intervalo

QRS≥120ms. Entre os marcadores biológicos estão a

endotelina; TNF-alfa, cujo efeito inotrópico negativo e

apoptose provocam lapsos cardíacos; interleucinas e

moléculas de adesão vascular e intercelular, VCAM-1 e

ICAM-1. De acordo com Mc Cullough et al. (2012), a IC

avançada, o número de comorbidades e a terapêutica

aplicada se referenciam por aumento de ureia e creatinina, e

diminuição do clearence de creatinina.

Os biomarcadores são auxiliares indispensáveis na avaliação

clínica padrão da insuficiência cardíaca (IC). Objetiva-se

revisar biomarcadores utilizados no acompanhamento da IC.
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Os biomarcadores apresentam importante papel, permitindo

desde a identificação de pacientes que exigem maior cuidado

e um plano terapêutico mais rígido até a previsão daqueles

que possuíram piores desfechos hospitalares. Agregar

biomarcadores na prática clínica é, portanto, uma forma de

racionalizar o manejo da IC. No entanto, ainda é mandatória

a combinação de diferentes biomarcadores e escores para

melhor análise do quadro.


