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Foi recentemente publicada a Quarta definição universal de Infarto Agudo do 

Miocárdio, através da força tarefa americana (ACC e AHA), europeia (ESC) e balizada 

pela Federação Mundial de Saúde (WHF)  

 

Uma das principais inovações foi a diferenciação entre Injúria e Infarto Miocárdico. Isto 

foi possível devido o uso crescente da troponina, especialmente da troponina de alta 

sensibilidade, e que pode detectar melhor minúsculas lesões nas células do músculo 

cardíaco.  

 

 A elevação da troponina acima do percentil 99 em associação com pelo menos 1 

das condições abaixo caracteriza infarto do miocárdio: 

 

1) Sintomas isquêmicos típicos 

2) Nova alteração do ECG  

 Para fins de diagnóstico de IAM, o ECG anormal teria: 

 Supra-ST em 2 derivações contíguas (>1mm, e no caso de V2 e V3 até 2,5mm 

como nos homens com menos de 40 anos) 

 Infra-ST típico em 2 derivações (>0.5mm) 

 Ondas T negativas (>1mm) 

 Novo BRE ou BRD (não FC dependente) 

 Surgimento de ondas Q patológicas 

 Elevação isolada de aVR equivale ao supra-ST  
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3) Exame de imagem demonstrando disfunção segmentar miocárdica recente  e com  

padrão isquêmico em  ressonância 

 

4) Trombose coronária evidenciada no cateterismo ou necrópsia 

Já na injúria miocárdica, há aumento da troponina, mas não existem as alterações 

citadas. Pode estar presente na IC descompensada, insuficiência renal crônica, 

choques, sepses, anemia, taquiarritmia, AVC, cardiotoxicidade, takotsubo, miocardite, 

desfibrilação, emergências hipertensivas, etc.  

Em muitos estudos foi demonstrado que a presença de lesão do miocárdio está 

associada a pior prognóstico nas patologias descritas acima 

 

 A elevação crônica da troponina, definida como ausência de subida e queda e com 

variação menor que 20% já exclui o diagnóstico de infarto – a ausência de curva, 

descaracteriza o infarto 

 

A injúria é considerada aguda apenas quando exibe curva, sem as alterações descritas 

nos itens acima. 

 

Todos os pacientes com aumento dos níveis séricos de troponina têm lesão miocárdica, 

mas somente os pacientes com lesão miocárdica e quadro clínico de isquemia têm 

infarto do miocárdio. 

Outros quadros que podem causar lesão miocárdica e aumento da troponina são 

infecção, sepse e cirurgia cardíaca. No entanto, os médicos não devem ignorar a lesão 

do miocárdio, pois muitos estudos mostram que isso está associado a pior prognóstico, 

acrescentou. 

Diferenciar a lesão miocárdica e o infarto do miocárdio tipo 2, disse o Dr. Becker, é 

importante em vários quadros clínicos comuns, como a sepse e a urgência 

hipertensiva, e após um trauma. 

A classificação quanto aos tipos de Infarto, vigente desde 2007, permanece a mesma 

anterior, sendo melhor definido quando o diagnóstico pode ser dado como Infarto e 

não lesão Miocárdica 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

O documento define os cinco subtipos de infarto do miocárdio como: 

 

 Tipo 1: decorrente da ruptura da placa aterosclerótica com subsequente 

trombose da artéria coronária; os pacientes podem ter um infarto do miocárdio 

com supradesnível do segmento ST ou sem supradesnível do segmento ST, e 

geralmente são tratados com antiagregantes plaquetários e implante de 

derivação (stent) coronariana no local da lesão responsável; 

 

 Tipo 2: decorrente de isquemia (privação de oxigênio) sem ruptura de placa; e 

sim um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio, gerando lesão. 

Neste caso, obrigatoriamente deve haver uma evidência de isquemia (clínica ou 

eletrocardiográfica) EX: o paciente pode ter hipotensão (diminuição do aporte de 

oxigênio ao miocárdio) ou taquiarritmia (aumento da demanda de oxigênio do 

miocárdio); 

 

 Tipo 3: clássico (como elevação típica do segmento ST pelo eletrocardiograma), 

mas sem resultados de dosagem da troponina sérica; 

 

 Tipo 4: 

4a) No contexto de uma intervenção coronária percutânea no laboratório de 

cateterismo 

4b) Pós trombose de stent 

4c) Reestenose intra-stent, ou a reestenose após angioplastia com balão no 

território do infarto 

 

 Tipo 5: no momento da cirurgia de revascularização miocárdica. 

 

Para o Infarto tipo 4 e 5 temos o seguinte critério diagnóstico: 

 

 A elevação isolada do marcador após uma intervenção coronariana percutânea (ICP) 

ou cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM), acima do percentil 99, ou elevação 

maior que 20% em pacientes com níveis estáveis ou em queda, caracteriza a “lesão 

miocárdica relacionada ao procedimento”. 

Para que seja caracterizado um infarto periprocedimento, além da elevação de 

marcadores – acima de 5x o valor de referência para Angioplastia e 10x para Cirurgia 



                                                                                                                                                
 
 

de Revascularização Miocárdica – é necessária a evidência de isquemia ou necrose, 

como novas alterações isquêmicas ou ondas Q no ECG, perda de miocárdio viável ou 

alterações segmentares da contratilidade em exames de imagem, documentação de 

oclusão de um enxerto ou stent pelo cateterismo ou ainda documentação prévia de 

complicações durante o procedimento, como dissecções e oclusões de ramos laterais 

durante uma ICP. 

 

Nesta mesma publicação também foram abordadas as seguintes entidades causadoras 

de Infarto/Injúria Miocárdica. 

 Síndrome de Takotsubo 

A síndrome de Takotsubo (TTS) pode simular o infarto do miocárdio e é encontrada em 

1–2% dos pacientes com suspeita de IAMSST.  O início da TTS é frequentemente 

desencadeado por intensas tensões emocionais ou físicas, como o luto. Mais de 90% 

dos pacientes são mulheres na pós-menopausa. Complicações cardiovasculares 

ocorrem em cerca de 50% dos pacientes com STT, e a mortalidade hospitalar é 

semelhante ao IAM com supra de ST (4 - 5%) devido a choque cardiogênico, ruptura 

ventricular ou arritmias malignas. A TTS geralmente apresenta semelhante à Síndrome 

Coronariana Aguda. O supradesnivelamento do segmento ST é freqüente (44%), mas a 

extensão do supradesnivelamento do segmento ST abrange as derivações lateral e 

precordial. O infradesnivelamento do segmento ST ocorre em <10% dos pacientes e 

após 12 - 24 h, a inversão profunda e simétrica da onda T e o prolongamento do QTc 

são tipicamente observados  

Geralmente há elevações transitórias nos níveis de Troponina (> 95% dos casos), mas 

os valores de pico de Tn observados são modestos e contrastam com o grande 

território de alterações no ECG ou disfunção do ventrículo esquerdo (VE). A subida e 

descida dos níveis de Tn suportam uma lesão miocárdica aguda, secundária aos 

elevados surtos de catecolaminas que são conhecidos por desencadearem a libertação 

de Tn dos cardiomiócitos. O vasoespasmo coronariano, alta hipercontratilidade da 

tensão miocárdica ou pós-carga alta do ventrículo também podem contribuir para a 

isquemia miocárdica. O diagnóstico de STT deve ser suspeitado quando as 

manifestações clínicas e anormalidades no ECG são desproporcionais ao grau de 

elevação dos valores de Tn, e quando a distribuição das anormalidades do movimento 

da parede do VE não se correlaciona com uma única distribuição da artéria coronária.  



                                                                                                                                                
 
 

Na maioria dos casos, as artérias coronárias são angiograficamente normais e, quando 

a DAC está presente (15% dos casos), não é suficiente para explicar o padrão 

observado de anormalidades regionais de movimento da parede. A ventriculografia 

esquerda durante o cateterismo e / ou ecocardiograma pode mostrar uma variedade de 

anormalidades de movimento da parede regional do VE incluindo apical (82% dos 

pacientes), acinesia média-ventricular (14,6%), basal (2,2%) ou focal (1,5%) ou 

hipocinesia em um padrão circunferencial envolvendo mais de um território da artéria 

coronária. Evidências de edema miocárdico são frequentemente vistas em exames de 

ressonância magnética durante a fase aguda, mas o realce tardio de gadolíneo 

geralmente está ausente. O tempo de recuperação para a função do VE varia de horas 

a várias semanas. A função cardíaca pode não voltar ao normal, com anormalidades 

persistentes da função diastólica, reserva miocárdica durante o exercício ou distúrbios 

do ritmo no seguimento em longo prazo em 10 a 15% dos pacientes. Na ausência de 

recuperação de anormalidades do movimento da parede regional, recomenda-se que a 

Ressonância com realce tardio seja realizada para excluir o IM com recanalização 

espontânea. 

A distinção entre Infarto TTS pode ser desafiadora, particularmente quando o CAD 

simultâneo está presente (15% no Registro Internacional de Takotsubo). Duas 

características adicionais que são úteis para distinguir STT do IM agudo são o 

prolongamento do QTc> 500 ms durante a fase aguda e a recuperação da função do 

VE ao longo de 2 - 4 semanas. Há casos raros descritos onde MI e TTS coexistem, por 

exemplo, TTS induzida por MI ou TTS com ruptura de placa secundária, mas isso 

ocorre quando as anormalidades de movimento de parede regional aguda são mais 

extensas do que  o território relacionado com  artéria culpada. 

Infarto do miocárdio sem doença coronariana obstrutiva 

É cada vez mais reconhecido que existe um grupo de pacientes com IAM sem DAC 

obstrutiva angiográfica (≥ 50% de estenose de diâmetro em um grande vaso 

epicárdico), e o termo infarto do miocárdio com artérias coronárias não obstrutivas 

(MINOCA) foi cunhado para essa entidade. O diagnóstico de MINOCA, assim como o 

diagnóstico de infarto do miocárdio, indica que existe um mecanismo isquêmico 

responsável pela lesão do miócito (ou seja, causas não isquêmicas, como a miocardite, 

foram excluídas). Além disso, o diagnóstico de MINOCA exige que a DAC obstrutiva não 



                                                                                                                                                
 
 

tenha sido inadvertidamente negligenciada (por exemplo, dissecção espontânea da 

artéria coronária). Estima-se que a prevalência de MINOCA seja de 6 a 8% entre 

pacientes com diagnóstico de infarto do miocárdio e mais comum em mulheres do que 

homens, assim como em pacientes com IAM sem Supra de ST em comparação àqueles 

com IAM e Supra de ST.  A ruptura da placa aterosclerótica e a trombose coronária 

podem ser uma causa do MINOCA. No entanto, o espasmo coronariano e a dissecção 

coronária espontânea também podem estar envolvidos, por exemplo, juntamente com 

outras possíveis causas. Métodos adicionais de imagem coronariana e testes funcionais 

podem ser úteis para elucidar os mecanismos de isquemia em MINOCA. 

Lesão miocárdica e/ou infarto associado à doença renal 

Muitos pacientes com doença renal crônica (DRC) apresentam elevação dos valores de 

Tn . Em ensaios com Troponina ultrassensível, a maioria dos pacientes com doença 

renal terminal terá elevação dos valores acima do percentil 99. Este é particularmente 

o caso da Troponina T ultrassensível,  que é mais frequentemente elevada em 

comparação com a Troponina Cardíaca ultrassensível. Foi demonstrado, através de 

ensaios que a disfunção renal é comumente associada a anormalidades 

cardiovasculares. Em estudos de autópsia, a elevação dos valores de Tn cardíaca 

esteve invariavelmente associada à evidência de lesão miocárdica. Os mecanismos 

incluem aumento da pressão ventricular, obstrução coronária de pequenos vasos, 

anemia, hipotensão e, possivelmente, efeitos tóxicos diretos no miocárdio associado ao 

estado urêmico. Apoptose de cardiomiócitos e autofagia por estiramento agudo da 

parede têm sido demonstrados experimentalmente. Assim, a elevação inicial dos 

valores de Tn cardíaca é comum e, como eles refletem a lesão miocárdica, essa 

elevação é altamente prognóstica ao longo do tempo. 

O diagnóstico de Infarto em pacientes com DRC e níveis elevados de Tn cardíaca pode 

ser difícil se os sintomas ou alterações no ECG indicando isquemia miocárdica 

estiverem ausentes. No entanto, estudos sugerem que alterações seriadas nos níveis 

de Tn cardíaca são igualmente eficazes no diagnóstico de IM em pacientes com DRC e 

naqueles com função renal normal. Se o nível de valores elevados de Tn cardíaca é 

imutável, e o momento do evento torna improvável um padrão de subida e / ou queda, 

o nível elevado, mesmo que substancial, é provavelmente um reflexo da lesão 

miocárdica crônica. Isso não implica que esses pacientes estejam livres de DAC, uma 



                                                                                                                                                
 
 

vez que a disfunção renal e DAC estão correlacionadas. No entanto, se um padrão de 

aumento e / ou queda estiver presente, a etiologia dos valores anormais de Tn 

cardíaca pode ser devido a sobrecarga aguda de volume, a Insuficiência Cardíaca 

Congestiva ou o Infarto. Se um padrão de subida e descida é observado, e é 

acompanhado por sintomas isquêmicos, novas alterações isquêmicas do ECG ou perda 

de miocárdio viável em exames de imagem, é provável o diagnóstico de infarto agudo 

do miocárdio. Não há dados que sugiram que critérios diferentes para os níveis da Tn  

cardáica sejam necessários para esses pacientes. Às vezes, estudos adicionais de 

imagem podem ser necessários para determinar o diagnóstico apropriado. Deve-se 

observar que, se os pacientes com DRC se apresentam tardiamente após o início da 

dor torácica, pode ser difícil observar um aumento e / ou uma queda dos valores de Tn 

cardíaca no curto prazo, particularmente quando o valor basal é elevado. Tal situação 

não deve evitar o diagnóstico de infarto do miocárdio quando a evidência clínica é 

forte. 

Lesão miocárdica e/ou infarto em pacientes críticos 

Elevações dos valores de Tn cardíaca são comuns em pacientes na unidade de terapia 

intensiva e estão associadas a prognóstico adverso, independentemente do estado de 

doença subjacente.  Alguns valores de elevação da Tn cardíaca podem refletir o IM do 

tipo 2 devido à DAC subjacente e ao aumento da demanda miocárdica de oxigênio, 

enquanto em outros pacientes, o IM tipo 1 pode ocorrer devido a ruptura da placa 

levando a trombose em uma artéria coronária. No entanto, outros pacientes podem ter 

valores elevados de Tn cardíaca e decréscimos acentuados na Fração de Ejeção(FE),  

devido a sepse,  causada por endotoxina, com a função miocárdica se recuperando 

completamente uma vez que a sepse é tratada. Frequentemente é desafiador para o 

clínico cuidar de um paciente gravemente doente com um órgão único grave ou 

condição patológica de múltiplos órgãos para decidir sobre um plano de ação quando o 

paciente tem valores elevados de Tnc. Se e quando o paciente se recuperar da doença 

crítica, o julgamento clínico deve ser empregado para decidir se, e em que medida, é 

indicada uma avaliação adicional para DAC ou doença cardíaca estrutural. 

 

 
 
 


