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Introdução: A Terceira Definição de Infarto 2012 preconiza arbitrariamente diagnóstico de
infarto do miocárdio (IM) após revascularização miocárdica (RM) como elevação troponina
ultrassensível (cTnT)>10 vezes o limite superior de referência percentil 99 (p99), associado à
alterações específicas eletrocardiograma, oclusão aguda de enxerto ou leito nativo coronário,
evidência de nova perda de miocárdio viável ou nova alteração segmentar de contratilidade
ventricular. Objetivo: Devido dificuldade no diagnóstico de IM após cirurgia cardíaca, o objetivo foi determinar ponto de corte para elevação da cTnT após revascularização do miocárdio
(RM) ou cirurgia valvar(CV) associado à maior mortalidade dos pacientes até 30 dias e após
30 dias pós-operatórios. Casuística e Métodos: Foram analisados 479 pacientes submetidos à
RM ou CV entre 02/2011 e 11/2014. A cTnT foi dosada antes da cirurgia e no primeiro dia
pós-operatório. Área sob a curva ROC foi usada para estabelecer o ponto de corte para elevação da cTnT com melhor sensibilidade e especificidade para mortalidade. Análise univariada
e multivariada de riscos proporcionais de Cox das variáveis relevantes foi utilizada para determinar a associação entre a elevação da cTnT e mortalidade. Resultados: O ponto de corte
ajustado para 50 vezes o valor de referência p99 apresentou sensibilidade 69% e especificidade
74%, valor preditivo positivo 16% e valor preditivo negativo 97%. Mortalidade até 30 dias
foi 1,6% para pacientes com elevação da cTnT até 10 vezes, 3,2% para elevação até 50 vezes
e 16% para elevações acima de 50 vezes o p99. Mortalidade com mais de 30 dias foi de 8,5%
para elevações até 50 vezes e de 27,3% para elevações acima de 50 vezes o p99 (p<0,001).
Conclusão: Elevação da cTnT superior a 50 vezes o p99, independentemente da clínica, alterações no ECG e achados de imagem foi preditor independente de mortalidade a curto e longo
prazo após cirurgia cardíaca.
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