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O infarto agudo do miocárdio é diagnosticado quando há lesão aguda do miocárdio, 

apresentando troponina cardíaca dinâmica e elevada (cTn) - que são marcadores de 

necrose miocárdica – acompanhado de evidências clínicas de isquemia miocárdica.  

 

De acordo com o estudo publicado na edição de junho de 2021 do periódico European 

Journal of Anaesthesia (Fator de Impacto: 4.500), são realizadas mais de 300 milhões 

de procedimentos cirúrgicos todos os anos, com números aumentando constantemente, 

sendo que a morte pós-operatória é apontada como a terceira maior causa de 

mortalidade (7,7%) no mundo. O estudo demonstra que a mortalidade de pacientes 

submetidos a cirurgias não-cardíacas de grande porte permanece alta nos 30 primeiros 

dias após o procedimento, sendo que o infarto agudo do miocárdio, nestes casos, está 

associado a piores resultados.  

 

Este material busca revisar a literatura atual para fornecer informações que ajudem a 

melhorar tanto a triagem quanto os resultados após a cirurgia não-cardíaca em 

pacientes de alto risco, mostrando exemplos recentes que poderiam contribuir para o 

desenvolvimento de programas padronizados de monitoramento perioperatório de 

(cTn).  A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir.  

 

 

Resumo 

 

A lesão miocárdica perioperatória, detectada por concentrações dinâmicas e 

elevadas de troponina cardíaca (cTn), é uma complicação comum da cirurgia 

não cardíaca que está fortemente associada à mortalidade em 30 dias. Embora 

a triagem ativa para lesão miocárdica perioperatória tenha sido sugerida em 

diretrizes recentes, a implementação clínica permanece provisória devido à falta 

de exemplos de como lidar com esse projeto interdisciplinar em nível local. Além 

disso, ainda não há consenso sobre qual ensaio e valores de corte de cTn devem 

ser utilizados, e falta orientação sobre quem rastrear. Neste artigo, pretendemos 

resumir exemplos locais de práticas de triagem de cTn implementadas com 

sucesso e revisar a literatura atual, a fim de fornecer informações e sugestões 

para a seleção de pacientes, organização de um programa de triagem, 

advertências e um caminho de gerenciamento potencial.  
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