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Resumo 

Em pacientes restritos de mobilidade, a sintomatologia 
da insuficiência cardíaca nem sempre se expressa de 
forma clara, o que dificulta o diagnóstico precoce da 
enfermidade. Desse modo, e considerando a grande 
prevalência de pacientes imobilizados na população 
idosa, exames auxiliares como NT-proBNP têm sido 
pensados como método de triagem para ecocardiografia 
nessa população. O presente trabalho trata-se de um 
estudo tipo coorte observacional prospectivo que visa 
analisar a possibilidade de uso do NT-proBNP na 
triagem de pacientes idosos assintomáticos devido à 
restrição de mobilidade. Com uma amostra de 60 
idosos, todos assintomáticos para dispneia de origem 
cardiogênica e restritos de mobilidade, buscou-se 
critérios ecocardiográficos de disfunção diastólica, para 
compará-los com os valores do NT-proBNP. Encontrou-
se diferença significativa (P<0,05) entre os dois grupos 
no desfecho positividade/negatividade para disfunção 
diastólica significativa. A dosagem de NT-proBNP 
mostrou-se uma boa opção para triagem de idosos 
restritos de mobilidade em estágio pré-clínico de IC, 
porém mais análises são necessárias para melhor 
compreensão desses achados. 

Introdução  

Desconforto respiratório às atividades físicas é o 
principal sintoma da IC, e na ausência dele o diagnostico 
torna-se extremamente difícil, atrasando o inicio do 
tratamento. Pacientes idosos restritos de mobilidade, 
como cadeirantes e acamados, se enquadram nessa 
condição, pois realizam baixa quantidade de esforço 
físico, não sentindo a dispneia até que a doença 
descompense. NT-proBNP é um marcador 
hemodinâmico que se apresenta alterado na IC. 

Material e Métodos 

Estudo tipo coorte observacional prospectivo, com 

população de 60 pacientes com restrição de mobilidade 

e assintomáticos para dispneia de origem cardiogênica. 

Os participantes do estudo eram residents do Asilo São 

Vicente-PG. Usou-se 125pg/mL como valor de corte 

para NT-proBNP(Roche Diagnostics), dividindo a 

população em dois grupos segundo esse valor. 

Realizou-se ecocardiografia em todos os pacientes (de 

modelo Vivid E95®), a fim de diagnosticar disfunção 

diastólica significativa. Teste exato de Fischer 2x2 foi 

utilizado para encontrar valor de P entre os grupos, e 

curva ROC para encontrar sensibilidade. A análise 

estatística procedeu-se com o software MedCalc® 

Statistical, atuando sobre a base Excell.  

Resultados e Discussão 

Ao todo a amostra foi composta de 60 pacientes, sendo 
36 mulheres (60 %). Do total, 20 (33%) tiveram valor de 
NT-proBNP alterado, e com diagnóstico de disfunção 
diastólica significativa apenas 3 participantes (5%).  
Houve diferença estatística consideravel (P=0,03) entre 
o grupo com NT-proBNP referencial e anormal para o 
diagnostico de disfunção diastólica significativa. Na 
avaliação da curva ROC, obteve-se uma curva com 
significância estatística (nível P < 0,0001), de área sob 
curva ROC (AUC = 0,91) e com sensibilidade no índice 
de Youden de 77,78%. ICFEP é uma síndrome 
corriqueira na geriatria, sendo que 5% dos idosos acima 
de 65 anos possuem algum grau de avaria diastólica 
significativa (RIET et al., 2016). Por outro lado, o 
diagnostico pode ser relativamente intricado caso o 
paciente não apresente o principal sintoma da doença, o 
que costuma ocorrer com frequência nos idosos 
acamados. Um grande desafio do cardiogeriatra é, 
portanto, entender a relação entre ICFEP pré-clínica e a 
imobilidade.  Segundo MOGEVALNG et al. (2009), NT-
proBNP é útil enquanto método de triagem para 
ecocardiografia em pacientes idosos assintomáticos. 

Conclusão  

A dosagem de NT-proBNP mostrou-se uma boa 

opção para triagem de idosos restritos de mobilidade em 

estágio pré-clínico de IC, porém mais análises são 

necessárias para melhor compreensão desses achados. 
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