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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O diagnóstico de disp-
neia na sala de emergência, muitas vezes é desafiador devido 
à ampla possibilidade de diagnósticos diferenciais. A uti-
lização de um biomarcador como o peptídeo natriurético 
(PN) pode auxiliar na elucidação diagnóstica, assim como 
determinar o prognóstico destes pacientes. O objetivo deste 
estudo foi rever as principais indicações e situações clinicas 
que o PN pode auxiliar o emergencista.
CONTEÚDO: Estudos publicados entre 1990 e 2008 fo-
ram selecionados no banco de dados da Medline através das 
palavras-chave peptídeo natriurético cerebral, emergência, 
diagnóstico, prognóstico e tratamento, assim como diretri-
zes internacionais foram buscados no link http://sumsear-
ch.uthscsa.edu. Adicionalmente, referências destes artigos, 
capítulos de livros e artigos históricos foram avaliados. O 
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peptídeo natriurético cerebral (BNP) é uma molécula sin-
tetizada nas células cardíacas produzindo o peptídeo hor-
monal ativo e seu fragmento biologicamente inativo, o 
N-terminal-pró-BNP. Sua ativação geralmente ocorre em 
resposta à sobrecarga volumétrica, pressórica e/ou aumento 
da tensão de parede ventricular. A liberação deste neuro-
hormônio equilibra os efeitos do sistema renina-angioten-
sina-aldosterona (RAAS), endotelina e ativação simpática; 
ocasionando vasodilatação e natriurese.
CONCLUSÃO: Sua utilização adequada é uma importan-
te ferramenta diagnóstica na sala de emergência, servindo 
também como elemento prognóstico e de avaliação tera-
pêutica em situações clínicas críticas, tais como insufici-
ência cardíaca descompensada e embolia pulmonar. Sua 
praticidade à beira do leito pode auxiliar e até direcionar o 
tratamento de pacientes atendidos em unidades de emer-
gências, objetivando uma recuperação precoce e reduzindo 
o ônus dos serviços de saúde. 
Descritores: Diagnóstico, Emergência, Peptídeo Natriuré-
tico Cerebral, prognóstico e tratamento. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The diagnostic of 
dyspnea in the emergency department represents a chal-
lenge because of the wide differential diagnosis. The use 
of biomarkers such as, natriuretic peptide (NP) may help 
physicians to assure the correct diagnosis and to better as-
sess the prognosis of patients who are at the emergency 
room. The objective of this paper is to review the main 
indications for the use of NP in emergency settings. 
CONTENTS: Studies published from 1990 to 2009 were 
selected from the Medline database, using the keywords 
brain natriuretic peptide, emergency, diagnosis, prognosis, 
and treatment in the MedLine database as well as searching 
for international guidelines in http://sumsearch.uthscsa.
edu. All available references from these articles, book chap-
ters and historical review articles were also considered in 
this review. The BNP, namely brain natriuretic peptides, 
are synthesized from myocites as large molecules (e.g., pro-
BNP) which produce the active peptide hormone (e.g., 
BNP) and its biologically inactive fragment N-terminal 
(e.g., NT pro-BNP). Both ANP and BNP are secreted 
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gene rally in response to ventricular pressure and volume 
overload. The release of this neurohormone balances the ef-
fects of the rennin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), 
endothelin and sympathetic activation; leading to vasodila-
tation, fluid and salt excretion.
CONCLUSION: The use of NP has been used as an im-
portant and useful diagnostic tool in the emergency set-
ting. It is also a key prognostic marker and can guide the 
treatment of several clinical situations such as heart failure 
and pulmonary embolism. It is a bedside tool and when 
rationally used it can decrease hospital length of stay, cost 
related to diseases, and improve patient outcomes.
Keywords: Brain Natriuretic Peptide, diagnosis, Emergen-
cy, prognosis and treatment. 

INTRODUÇÃO

O sistema peptídeo natriurético é composto de 8 aminoáci-
dos (aa) peptídeos estruturalmente relacionados e estocados 
como três pró-hormônios:
• 126 aa pró-hormônio peptídeo atrial natriurético (ANP);
• 108 aa pró-hormônio peptídeo cerebral natriurético (BNP);
• 126 aa pró-hormônio peptídeo natriurético tipo-C (CNP).
O peptídeo atrial natriurético (ANP) foi o primeiro hor-
mônio cardíaco identificado em meados de 19841. O pró-
hormônio ANP é sintetizado principalmente nos miócitos 
atriais. Possuem propriedades vasodilatadoras, natriuréti-
cas, diuréticas e ou kaliuréticas. Suas sequências de aa são: 
pró-ANP 1-30, natriurético de longa ação; pró-ANP 31-
67, dilatador vascular; pró-ANP 79-98, peptídeo kaliuréti-
co; AA 93-126, ANP; pró-ANP 95-126, urodilatador.
O peptídeo cerebral natriurético (BNP) foi inicialmente iso-
lado no cérebro porcino, porém mostrou-se 10 vezes mais 
abundante no coração do que no cérebro, sendo processado 
para formar 32 aa BNP, consistindo de AA 77-108 de seus 
108 aa pró-hormônios, e um terminal-N pró-BNP peptídeo 
(AA 1-76; NT-pró-BNP). As principais propriedades do BNP 
incluem efeitos natriuréticos e vasodilatadores que ocasionam 
uma diminuição na pré e pós-carga2. O BNP pode inibir a 
atividade do sistema nervoso simpático cardíaco reduzindo a 
quantidade de epinefrina plasmática, suprimindo a atividade 
da renina e do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, por 
conseguinte suprimindo a aldosterona plasmática.
O peptídeo natriurético tipo-C (CNP), originalmente en-
contrado no cérebro, tem sido detectado em artérias coro-
nárias humanas, circulação periférica, células endoteliais de 
veias e artérias humanas. 
Atividades biológicas dos peptídeos geralmente residem na 
porção madura do terminal carboxi, enquanto os resíduos 
(N)-terminal são geralmente metabólitos inativos. Os pep-
tídeos são finalmente purificados pelo receptor natriurético 
do peptídeo-C (NPR-C) – um receptor de metabolização. 
Ligação de peptídeos natriuréticos ao NPR-C conduz a 

degradação3. Endopeptidase neutra 24.11 (NEP) também 
toma faz parte da inativação de peptídeos natriuréticos e há 
uma menor contribuição da excreção renal. Ambos NPR-C 
e NEP estão largamente presentes no sistema renal, pulmo-
nar e endotélio vascular (Figura 1).

Figura 1 – Secreção, clivagem e função do BNP como hormônio 
circulante.
BNP = peptídeo natriurético cerebral

Uma variedade de estímulos fisiológicos e deflagradores pro-
movem a liberação de ANP e BNP. Tais estímulos incluem 
exercício, hipóxia, isquemia, estresse aumentado da parede e 
dilatação das câmaras cardíacas. As ações endócrinas clássicas 
de ANP e BNP, a saber, vasodilatação e natriurese, são me-
diadas por interação com um receptor peptídeo natriurético 
(NPR)-A na qual é uma partícula guanilil-ciclase (pGC). Esta 
ciclase exerce a mesma função bioquímica como a da guanilil-
ciclase solúvel (sGC) – o principal receptor intracelular para 
NO – a saber, a conversão de guanosina trifosfato para gua-
nosina monofosfato cíclico (cGMP). NPR-A está largamente 
expresso em tecidos cardiovasculares, e sua ativação por ANP e 
BNP conduz a uma elevação de cGMP intracelular e ativação 
do cGMP da proteína dependente de cinase (PKG-1). CNP 
atrai um outro subtipo de receptor, NPR-B, também um re-
ceptor pGC, enquanto DNP age via NPR-A, mediante uma 
ação predominantemente vasodilatadora4,5.
O objetivo deste estudo foi rever as principais indicações e 
situações clinicas que o PN pode auxiliar o emergencista.

AÇÕES DO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO CIRCU-
LANTE

Além das ações hipotensoras, natriuréticas, diuréticas e/
ou kaliuréticas do PN oriundo dos pró-hormônios ANP/
BNP, também é atribuído inibição do sistema renina-an-
giotensina, fluxo simpático e proliferação celular endotelial 
e músculo liso vascular. ANP e BNP diferem em sua regula-
ção fisiológica, sendo que o ANP age primariamente como 
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hormônio peptídeo natriurético circulante sob condições 
normais e BNP sendo secretado primariamente como re-
sultado de um estresse aumentado na parede miocárdica6,8.

Metabolização dos PN:
A metabolização de BNP ocorre por três vias principais:
• Ligação ao receptor de metabolização de peptídeo natriu-
rético;
• Digestão por endopeptidases neutras;
• Excreção de BNP intacto na urina.
O único mecanismo de excreção confirmado para NT-pró-
BNP é através da eliminação renal. Por esta razão, estudos 
comprovam que a função renal diminuída está associada 
com aumento de NT-pró-BNP e BNP mesmo na ausência 
de aterosclerose coronariana, ou anormalidades na estrutu-
ra e função cardíacas, indicando que o BNP ou NT-pró-
BNP aumentados não são específicos para pacientes com 
função renal diminuída9.

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA NO ÂMBITO DE PA-
CIENTES CRÍTICOS 

Em doenças críticas tais como sepse, trauma ou cirurgias 
de grande porte, ocorre hipotensão sistêmica e em alguns 
casos disfunção miocárdica associada. Nestas situações, 
níveis plasmáticos aumentados de peptídeos natriuréticos 
circulantes podem ser encontrados. Isto ocorre em razão 
do aumento do estresse mural das cavidades cardíacas as-
sociado ao aumento de citocinas inflamatórias como, por 
exemplo, interleucina IL-6, endotoxinas e ativação do siste-
ma imune, assim como de outros mediadores celulares. Sua 
elevação associa-se com prognóstico desfavorável, que será 
descrito mais adiante. 
Vários estudos citam a eficácia do peptídeo natriurético 
na avaliação de pacientes em situações de risco comumen-
te encontrados nos departamentos de emergência, como 
na insuficiência cardíaca, no acidente vascular encefálico 
isquêmico (AVEi), disfunção renal, perda sanguínea em 
pacientes com ferimento traumático, falência respiratória 
aguda, isquemia miocárdica, cirrose, choque, edema pul-
monar, doença estrutural cardíaca, choque séptico, etc.

Identificação precoce da perda sanguínea no ferimento 
traumático
Estudo de Kia, Cooley e Pimmer envolveu pacientes trau-
matizados com perda sanguínea e sem perda sanguínea, 
mostrou que a avaliação dos níveis de BNP constituiu mé-
todo preciso e não invasivo para identificação do status de 
volume intravascular10.
Existem técnicas mais acuradas para a sua identificação, tais 
como tonometria gástrica e oximetria tecidual. Entretan-
to, esses são limitados pelo custo e não disponibilidade de 
equipamento rotineiramente. O estudo indica que evidên-

cias de taquicardia em pacientes de trauma não são confiá-
veis para identificação de choque hemorrágico.
Observou-se uma associação visível entre o nível de BNP à 
admissão abaixo do normal (< 5 pg/mL) e diminuição da 
hemoglobina (Hb) plasmática maior que 3 g/dL. Dados 
também mostraram que uma perda total de volume cor-
poral total de 10% (VCT), ou 1 g/dL Hb, não ocasionou 
decréscimo clinicamente significante nos níveis de BNP. 
Em tese, uma diminuição de nível de BNP na admissão 
correlacionou-se com a perda de volume intravascular, que 
no paciente com trauma era resultado de lesão com perda 
sanguínea. 

Elevação dos níveis de NT-pró-BNP plasmáticos no 
AVEi agudo
Iltumur e col.11 incluíram pacientes com AVEi, confirma-
dos por tomografia computadorizada (TC) ou ressonância 
nuclear magnética (RNM), admitidos dentro das primei-
ras 24 horas do evento. Concluíram que NT-pró-BNP au-
mentou significantemente em casos de AVEi na fase aguda, 
com seu nível máximo no primeiro dia e declínio nos dias 
subsequentes. Evidências clínicas e experimentais sugerem 
que o AVE está associado com aumento nos níveis de ca-
tecolaminas plasmáticas, lesão miocárdica e morte súbita. 
Outra desordem cerebrovascular, a hemorragia subaracnoi-
dea, também apresenta elevados níveis de BNP que pode 
estar associado com produção cardíaca aumentada defla-
grada por liberação de adrenalina, induzida por estresse. 
Infarto insular está associado com níveis aumentados de 
norepinefrina e anormalidades no eletrocardiograma12-18. 
Hipertensão arterial sistêmica não controlada e taquicardia 
são vistos com frequência após eventos cerebrovasculares, 
e a disfunção no sistema de modulação autônoma central 
está implicada nestas condições19. A presença de BNP em 
valores elevados associado à AVEi nas primeiras 24 horas 
auxilia o clínico no prognóstico, diagnóstico, estratificação 
de risco e decisões terapêuticas dentro deste cenário. 

O peptídeo natriurético na insuficiência cardíaca
A insuficiência cardíaca (IC) é um grande problema de 
saúde pública mundial, cuja incidência tem se elevado nos 
últimos anos. É responsável por uma parcela considerável 
dos recursos econômicos dos países desenvolvidos e em de-
senvolvimento. Devido sua similaridade de sinais e sinto-
mas com outras doenças não cardíacas como, por exemplo, 
asma, enfisema pulmonar, seu diagnóstico pode consumir 
tempo e recursos para seu diagnóstico correto e tratamento 
definitivo. No estudo de Korenstein, Zisnivesky e Wyer20 

os resultados sugerem acurácia do BNP para detectar IC 
no Departamento de Emergência (DE), com utilização de 
valores menores do que 100 pg/mL para rejeitar IC e um 
BNP maior do que 400 pg/mL para diagnosticar IC. Em 
revisão sistemática, incluíram 3.344 participantes na Amé-
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rica do Norte, América do Sul, Nova Zelândia e Europa. 
A idade média dos pacientes variava de 64 a 80 anos, 45% 
a 93% de homens, e foram incluídos apenas participantes 
que apresentavam dispneia no DE. O valor de BNP de 100 
pg/mL foi citado como o melhor valor de corte para o diag-
nóstico de IC. Desta forma sugere-se que entre pacientes 
adultos com suspeita de IC, um BNP < 100 pg/mL parece 
tornar IC improvável. Valores entre 100 e 300 pg/mL de 
BNP podem não ser de utilidade no diagnóstico de IC e 
deve-se considerar outro diagnóstico (Tabela 1).
Em pacientes com IC crônica, determinações repetidas de 
níveis NT-pró-BNP parecem exprimir valor prognóstico 
adicional para resultados relevantes adversos, incluindo 
morte ou internação. A morbidade e mortalidade na IC 
crônica estão marcadamente aumentadas com uma con-
centração de NT-pró-BNP > 1.000 ng/L21. Desta forma, o 
peptídeo natriurético tipo B (BNP) é um fator prognóstico 
para pacientes com IC indiferente ao estágio da doença. 
Em revisão sistemática22, analisou-se o valor prognósti-
co de BNP em 19 estudos de pacientes com insuficiência 
cardíaca. Em pacientes com IC, cada 100 pg/mL de BNP 
estava associado com aumento de 35% no risco relativo 
de morte. Em pacientes assintomáticos, BNP > 200 pg/
mL estava associado com aumento de mortalidade em 2 
vezes. O pró-ANP N-terminal e BNP têm sido relatados 
por serem indicadores mais sensíveis de disfunção sistólica 
ventricular esquerda. Em pacientes com disfunção ventri-
cular esquerda assintomática o pró-ANP N-terminal teve 
uma sensibilidade e especificidade maior que 90% para sua 
identificação. O pró-ANP N-terminal também exerce forte 
papel preditor independente do desenvolvimento de insufi-
ciência cardíaca congestiva e de mortalidade cardiovascular. 
O BNP e pró-BNP NT são marcadores de prognóstico em 
pacientes com disfunção ventricular esquerda e diferentes 
graus de insuficiência cardíaca congestiva. O maior local 
de síntese e distribuição de BNP, os ventrículos cardíacos, 
seguido por aumento marcante na concentração do plas-
ma excedendo aquele do ANP em diversos casos, faz deste 
peptídeo não apenas especialmente ajustável para se estimar 
a gravidade da doença em pacientes com disfunção ventri-
cular esquerda, mas pode também ajudar na condução do 
tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca sistólica 
e diastólica no futuro.
Até o momento não se disponibiliza de evidência definitiva 

para o emprego de BNP/NT-Pró-BNP como guia terapêu-
tico no tratamento de descompensação aguda ou crônica 
de insuficiência cardíaca. A literatura é divergente neste 
aspecto, entretanto recentemente foi publicado o estudo  
TIME-CHF que não mostrou melhora na qualidade de 
vida e/ou desfechos clinicamente relevantes nos pacientes 
que utilizaram o BNP como otimização da terapêutica far-
macológica comparado com o grupo baseado em sintomas23.

Peptídeo natriurético e doença renal 
A insuficiência renal crônica (IRC) e a insuficiência car-
díaca (IC) são condições comuns em qualquer serviço de 
emergência. Aproximadamente 8,3 milhões de pessoas nos 
EUA têm IRC estágio III ou mais (TFGe < 60 mL/min/
m²). Na população geral, há maior prevalência de doença 
coronariana e hipertrofia ventricular esquerda entre os pa-
cientes com função renal reduzida. Portanto, 33% a 56% 
dos pacientes com IC têm função renal reduzida24. Nos 
pacientes com disfunção renal e doença renal terminal, o 
BNP e o NT- pró-BNP estão elevados, pois a excreção des-
tes metabólitos se faz através do rim. Contudo, não está 
claro se os altos níveis de peptídeo natriurético observados 
no cenário da doença renal são primariamente uma conse-
quência da disfunção renal ou refletem anormalidades car-
díacas subclínicas subjacentes comuns em pacientes com 
função renal diminuída.
No estudo de Bruch e col.25, um total de 2.784 pacientes 
do Estudo Cardiológico Dallas, com uma população mul-
tiétnica baseada na amostra do município de Dallas, Te-
xas, foram submetidos à fenotipagem cardíaca detalhada, 
incluindo RNM e TC por feixe de elétrons, assim como 
mensurações do NT-pró-BNP e BNP. Associações entre 
taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) e NT-pró-
BNP e BNP foram avaliadas usando técnicas de análise 
estatística multivariável. A TFGe na população jovem, pre-
dominantemente saudável foi de 97 mL/min/m² (limite 
interquantitativo 84 a 112). Níveis de peptídeo natriuréti-
co não foram associados com função renal normal. Em um 
limiar de TFGe abaixo de 90 mL/min/m2, NT-pró-BNP e 
BNP aumentaram de forma exponencial com o decréscimo 
do TFGe. Essas associações persistiram significantes após 
ajuste para múltiplos fatores confundidores (p < 0,001). 
Para um TFGe < 90 mL/min/m², observou aumento de 
2 vezes nos valores de NT-pró-BNP e BNP. Concluíram 

Tabela 1 – Valores de referência para BNP e NT-Pró-BNP e diagnóstico de insuficiência cardíaca
IC improvável IC pouco provável. Considerar outro diagnóstico IC provável

BNP < 100 (pg/mL) 100-400 (pg/mL) > 400 (pg/mL)
NT Pró-BNP < 300 (pg/mL) 300-900 (pg/mL) > 900 (pg/mL)

IC = insuficiência cardíaca; BNP = peptídeo natriurético cerebral
Amold JMO, Howlett JG, Dorian P, et al. Canadian Cardiovascular Society Consensus Conference recommendations on heart failure update 2007 prevention, 
management during intercurrent illness or acute decompensation, and use of biomarkers. Can J Cardiol, 2007;23:21-45.
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um efeito linear entre a função renal e os peptídeos na-
triuréticos. Nos pacientes com IC, NT-pró-BNP provou 
ser útil para estimar a morbidade e mortalidade futuros em 
pacientes com e sem IRC. Através da análise multivariada, 
NT-pró-BNP foi um fator prognóstico independente asso-
ciado á taxa de filtração glomerular estimada, assim como 
idade, classe funcional New York Heart Association (NYHA) 
e fração de ejeção . Em outra análise recente, Gardner e 
col.26 compararam o impacto prognóstico do NT-pró-BNP 
e estimaram a TFG em 182 pacientes com IC avaliados 
para transplante cardíaco. Em sua coorte, o TFGe médio foi 
de 57,2 ± 18,3 mL/min/m². Usando análise multivariada, 
NT-pró-BNP surgiu como único preditor independente de 
morte (HR 2,5, 95%, IC 1,0 a 6,2).

Insuficiência respiratória e edema pulmonar cardiogênico
Insuficiência respiratória hipoxêmica aguda secundária à 
edema pulmonar é uma situação frequente nos serviços de 
emergência e está associada com elevada morbidade e mor-
talidade. Seu diagnóstico muitas vezes é desafiador, devido 
sua ampla variedade de doenças e diagnósticos diferenciais. 
Deve-se distinguir entre edema pulmonar cardiogênico 
(EPC) e não cardiogênico (síndrome do desconforto res-
piratório agudo) (SDRA) e lesão pulmonar aguda (LPA). 
A definição clínica utilizada de SDRA/LPA é baseada na 
presença aguda de hipoxemia, radiografia de tórax, fatores 
de risco e pressão de oclusão de artéria pulmonar (POAP) < 
18 mmHg, ou ausência de evidência clínica de pressões de 
enchimento atrial esquerdo elevadas. Entretanto, estimati-
va clínica de POAP é notoriamente inexata, e sua medição 
exige o desempenho de cateterização cardíaca direita, uti-
lizando cateter de Swan-Ganz, no qual é invasivo e de alto 
custo, e tem sido associado com resultados clínicos neutros 
ou potencialmente adversos. Entretanto, a distinção en-
tre EPC e SDRA é importante clinicamente, visto que o 
manuseio e o prognóstico destas condições são diferentes. 
Por isso, um teste simples não invasivo para auxiliar nesta 
distinção seria altamente desejável. Em estudo de Karmpa-
liotis e col.27, a medição de BNP em conjunto com outras 
avaliações clínicas e laboratoriais pode ser útil no diagnós-
tico e avaliação prognóstica de pacientes admitidos na UTI 
com falência respiratória hipoxêmica. Em particular, BNP 
pode ser mais útil para excluir EPC nesta situação, o que 
evitaria a necessidade de um procedimento invasivo em al-
guns casos.
Insuficiência respiratória aguda é uma das maiores cau-
sas de consulta de pacientes idosos nos departamentos 
de emergência e é a chave dos sintomas da maior parte 
das doenças cardiorrespiratórias, tais como edema pul-
monar cardiogênico (EPC) e de exacerbação de doença 
respiratória crônica (DRC) incluindo doença pulmonar 
obstrutiva crônica, pneumonia adquirida na comunidade 
(PAC) e tromboembolismo pulmonar (TEP), condições 

clínicas responsáveis por alta morbidade e mortalidades 
nos serviços de emergência. Em pacientes idosos, estudos 
em autópsias demonstraram que as principais causas de 
morte foram EPC, PAC e TEP, no qual são frequente-
mente subestimados. Dois estudos sugeriram que o diag-
nóstico precoce de dispneia aguda e tratamentos de ICC 
foram precisos e tratados precocemente com o auxílio de 
BNP28,29. Recente estudo de coorte prospectivo de Levitt e 
col.30 relataram que o BNP pode efetivamente identificar 
a IC na sala de emergência, mas apesar de seu aumento, 
sua utilidade diagnóstica não tem sido validada na UTI. 
Concluem que os níveis de BNP colhidos nas 48h de ad-
missão na UTI não distinguem de forma confiável a lesão 
pulmonar aguda e síndrome do desconforto respiratório 
agudo de edema pulmonar cardiogênico, não se correla-
ciona com medições hemodinâmicas invasivas, e não ser-
ve como traço prognóstico com mudanças no status vo-
lumétrico em medições diárias consecutivas. Este simples 
teste laboratorial pode melhorar a acurácia da avaliação 
clínica no diagnóstico de lesão pulmonar aguda (LPA). 
Até que testes laboratoriais específicos para medir o grau 
de lesão até a membrana alvéolo-capilar estejam dispo-
níveis, a rápida medição do BNP pode ajudar médicos e 
pesquisadores na diferenciação de LPA e edema pulmonar 
cardiogênico. Nenhum nível de BNP, entretanto, exclui 
completamente disfunção cardíaca31.

BNP e a avaliação do paciente crítico com choque e sepse
Pacientes com várias formas de choque têm alta mortali-
dade em ambientes de cuidados críticos32. Um método de 
avaliação de pacientes com choque é a monitorização he-
modinâmica invasiva com cateterização da artéria pulmonar 
(POAP). Na era moderna, entretanto, métodos não invasivos 
para monitorização hemodinâmica de pacientes críticos com 
choque como, por exemplo, ecocardiograma assim como 
biomarcadores capazes de predizer prognóstico, estão vindo 
à tona. Januzzi e col.33 demonstraram que níveis elevados de 
NT-pró-BNP relacionaram-se fortemente com o risco de 
morte na UTI, com acurácia superior ao escore APACHE II. 
Ainda, segundo os autores, níveis mais baixos de NT-BNP 
identificaram pacientes com menor risco e melhor prognós-
tico na diferenciação de sobreviventes e não sobreviventes na 
UTI. Desta forma, os autores sugeriram que baixas concen-
trações de NT-pró-BNP podem ser marcadores úteis para 
talvez indicar ou não a utilização de monitorização hemodi-
nâmica invasiva como o cateter de Swan-Ganz. De acordo 
com estudo de Hoffmann, Borggrefe e Brueckmann34, uma 
série de mecanismos explica os níveis aumentados de PN em 
pacientes com choque e sua falta de associação com medidas 
hemodinâmicas. Primeiro lipopolissacarídes e citocinas pró-
inflamatórias, tais como interleucina–1β e cardiotrofina–1 
promovem um up-regulation na transcrição da codificação 
do gene BNP. Segundo, o estiramento da parede ventricular 
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pode ativar o transdutor Janus-cinase e o ativador do cami-
nho de transcrição (JAK/STAT) em cardiomiócitos; esta ati-
vação aumenta a expressão IL-6 RNAm e consecutivamente 
a liberação de IL-6. De acordo com Witthaut e col.35 obser-
varam uma correlação entre níveis de peptídeos natriuréti-
cos e níveis plasmáticos de interleucina-6, a regulação para 
cima da IL-6 pode promover a liberação cardíaca de pep-
tídeos natriuréticos. Assim, níveis plasmáticos de peptídeos 
natriuréticos não são somente afetados pela função do VE, 
mas também pela secreção de citocinas inflamatórias tais 
como IL-6 em pacientes críticos com choque. Entretanto, 
estudos futuros avaliarão os mecanismos precisos respon-
sáveis pelo aumento da secreção de peptídeo natriurético 
em pacientes criticamente enfermos. Este estudo mostrou 
a eficácia de NT-pró-BNP na predição de mortalidade na 
UTI de pacientes com câncer e choque séptico, no qual po-
deria ajudar na identificação de pacientes com risco elevado 
de morte. Resultados de ecocardiografia seriada mostram 
que NT-pró-BNP no segundo dia após admissão estava 
mais alto em pacientes apresentando disfunção cardíaca, 
enquanto NT-pró-BNP no primeiro dia não prognosti-
cou disfunção cardíaca. Estes dados sugerem que após uma 
acentuada expressão inicial de NT-pró-BNP em todos os 
pacientes sépticos, pacientes com disfunção cardíaca apre-
sentarão níveis persistentemente altos de NT-pró-BNP36.

BNP, insuficiência coronariana e infarto agudo do mio-
cárdio 
Notadamente concentrações aumentadas de BNP têm sido re-
latadas após IAM e um BNP precoce elevado após IAM parece 
ser um forte preditor de mortalidade em longo prazo. Estudo 
de Crilley e Farrer mostrou que, assim como em outros estu-
dos, BNP medido nos primeiros dias após IAM foi um pre-
ditor independente de mortalidade em um ano. Foi mostrado 
também que concentrações mais altas de BNP, tanto precoces 
quanto em pontos tardios, estão proximamente relacionados 
à alterações segmentares e dilatação do ventrículo esquerdo37. 
Saribulbul e col.38 sugerem que concentração de BNP plasmá-
tico poderia ser um dos preditores de risco em pacientes que 
realizaram revascularização miocárdica. Citam que houve uma 
correlação significante entre níveis de BNP pré-operatório e 
tempo de pinçamento de aorta (p = 0,028), e uma correlação 
inversa entre aqueles níveis e índices pré-operatórios cardíacos 
(p = 0,001). O nível de BNP pré-operatório também se corre-
laciona inversamente com fração de ejeção ventricular esquer-
da (p = 0,001) e 5 dias após a cirurgia (p = 0,01). Segundo os 
autores houve também uma relação significante entre concen-
trações de BNP e a necessidade pós-operatória de fármacos 
vasoativos (p = 0,027).
Estudo de D’Souza e Baxter5 evidencia que BNP esteja 
firmemente estabelecido como um marcador prognóstico 
e diagnóstico de disfunção ventricular. Em modelos ex-
perimentais de cobaia com IAM, o BNP administrado de 

forma exógena limitou o tamanho do infarto de uma ma-
neira dependente da concentração. Houve uma ação inde-
pendente do peptídeo endócrino que conduziu a um alívio 
da carga hemodinâmica sistêmica, ou ao recrutamento de 
vasos colaterais coronarianos nativos, apontando para uma 
ação citoprotetora primária. O mecanismo de efeito prote-
tor agudo do BNP parece estar associado com um aumen-
to do segundo cGMP mensageiro e envolve abertura dos 
canais sensíveis de potássio (KATP). Há evidências que o 
sistema óxido nítrico / guanilil ciclase solúvel (NO/sGC) 
pode também exercer um papel nas ações potentes dos fi-
broblastos cardíacos e que os peptídeos inibem a síntese de 
colágeno pelos fibroblastos cardíacos em resposta à hipóxia 
in vitro. Assim, BNP pode influenciar a remodelação pós-
infarto. Terapeuticamente, o alcance destas ações poderia 
ser de grande benefício, e o papel do BNP humano recom-
binante (neseritide), indicado no tratamento de insuficiên-
cia cardíaca aguda descompensada, poderia ser estendido 
para limitar a lesão de angina instável e IAM . Recentemen-
te, estudo de Heringlake, Wernerus e Grunefeld39 mostra-
ram que níveis plasmáticos pós-operatório de NT-pró-BNP 
não discrimina pacientes com síndrome de baixo débito 
cardíaco (SBDC) ou função miocárdica normal. Segundo 
os autores é questionável a utilidade de determinação dos 
níveis plasmáticos de NT-pró-BNP para guiar tratamento 
hemodinâmico no período pós-operatório imediato após 
cirurgia de revascularização miocárdica.

BNP como indicador de doença estrutural cardíaca 
Estudo de Nakamura e col.40 mostrou que BNP teve eleva-
da acurácia na detecção de hipertrofia ventricular esquer-
da em hipertensos. Os autores fizeram triagem de cerca de 
1100 sujeitos e identificaram doença cardíaca em 4,3%. 
As doenças cardíacas básicas eram heterogêneas incluindo 
fibrilação atrial, doença cardíaca hipertensiva e doença car-
díaca valvar. A sensibilidade e a especificidade do BNP para 
cada uma destas doenças foram de 100% de sensibilidade e 
83% a 97% de especificidade. Somente a angina foi fraca-
mente detectada por BNP, no qual não é surpresa visto que 
a angina por si só não ocasionaria aumento pressórico e/ou 
volumétrico em um indivíduo em repouso. Nakamura e 
col. relataram que o papel do BNP não discerniu bem entre 
disfunção sistólica e diastólica, pois a população estudada 
possuía outras doenças cardíacas. Estudo de Struthers41 des-
creve que BNP poderia tornar-se um teste de rastreamento 
antecedendo o ecocardiograma, ou até mesmo como pro-
cedimento de rotina em pacientes assintomáticos com sus-
peita de HVE.

BNP como indicador de disfunção de ventrículo direito 
e tromboembolismo pulmonar
Tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma doença fre-
quente em pacientes internados; entretanto de difícil 
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diagnóstico se não suspeitado precocemente. Sua morta-
lidade nos primeiros 3 meses após o diagnóstico excede 
15%42-44. È de extrema importância estratificar os pacien-
tes com TEP, pois seu tratamento muitas vezes depende 
da gravidade de sua apresentação inicial, como por exem-
plo: instabilidade hemodinâmica, disfunção de ventrículo 
direito e choque cardiogênico. Pacientes com disfunção 
de ventrículo direito associado à TEP, apresentam alta 
mortalidade, entretanto seu reconhecimento precoce é 
desafiador. Cavallazi e col.45 demonstraram em metaná-
lise, um aumento de mortalidade ao redor de 7 vezes as-
sociado à valores aumentados de BNP e NT-pró-BNp em 
pacientes com TEP. A justificativa baseava-se na presença 
de disfunção de ventrículo direito e aumento dos peptí-
deos secundário ao estiramento das fibras miocárdicas e 
aumento da sobrecarga ventricular direita. O papel dos 
biomarcadores neste cenário é de fundamental importân-
cia, pois pode sugerir um tratamento mais agressivo neste 
subgrupo de pacientes, como, por exemplo, a terapêutica 
fibrinolítica (Figura 2).

Figura 2 – Algoritmo da utilização do BNP e NT-Pró-BNP 
na evidência de tromboembolismo pulmonar (TEP).

CONCLUSÃO

A utilização do BNP na prática clinica não se limita ao 
diagnóstico diferencial de dispneia na unidade de emer-
gência e/ou terapia intensiva, mas sim à uma miríade de 
situações emergenciais onde o tratamento correto e precoce 
pode alterar a evolução dos pacientes. Até o momento se 
disponibiliza de evidências consistentes para seu uso em 
pacientes com insuficiência cardíaca, doença arterial coro-
nariana e tromboembolismo pulmonar. Como marcador 
prognóstico, diagnóstico e possivelmente terapêutico deve-
se salientar que seu emprego deve ser utilizado sempre em 
conjunto com outros sinais e sintomas associado ao exame 
clínico pormenorizado e a situação clínica em que o pacien-
te se encontra.

REFERÊNCIAS

1. Li N, Wang JA. Brain natriuretic peptide and optimal mana-
gement of heart failure. J Zhejiang Univ Sci B, 2005;6:877-
884.

2. Aneja R. Myocardial dysfunction in sepsis: check a BNP! 
Pediatr Crit Care Med, 2008;9:545-546. 

3. Levin ER, Gardner DG, Samson WK. Natriuretic peptides. 
N Eng J Med, 1998;339:321-328.

4. Silberbach M, Roberts CT Jr. Natriuretic peptide signaling: 
molecular and cellular pathways to growth regulation. Cell 
Signal, 2001;13:221-231.

5. D’Souza SP, Baxter GF. B Type natriuretic peptide: a good 
men in myocardial ischaemia? Heart, 2003;89:707-709 
(Repete na 42 ).

6. Felker GM, Petersen JW, Mark DB. Natriuretic peptides 
in the diagnosis and management of heart failure. CMAJ, 
2006;175:611-617.

7. Doust J, Lehman R, Glasziou P. The role of BNP testing in 
heart failure. Am Fam Physician, 2006;74:1893-1898.

8. Witthaut R. Science review: natriuretic peptides in critical 
illness. Crit Care, 2004;8:342-349. 

9. Das SR, Abdullah SM, Leonard D, et al. Association be-Association be-
tween renal function and circulating levels of natriuretic 
peptides. Am J Cardiol, 2008;102:1394-1398.

10. Kia M, Cooley A, Rimmer G, et al. The efficacy of B-type 
natriuretic peptide for early identification of blood loss in 
traumatic injury. Am J Surg, 2006;191:353-357.

11. Iltumur K, Yavavli A, Apak I, et al. Elevated plasma N-ter-
minal pro-brain natriuretic peptide levels in acute ischemic 
stroke.” Am Heart J, 2006;151:1115-1122.

12. Fonarow GC, Horwich TB. Combining natriuretic peptides 
and necrosis markers in determining prognosis in heart fail-
ure. Rev Cardiovasc Med, 2003;4:(Suppl4):S20-S28.

13. McCullough PA, Omland T, Maisel AS. B-type natriuretic 
peptides: a diagnostic breakthrough for clinicians. Rev Car-
diovasc Med, 2003;4:72-80.

14. Maisel A. B-type natriuretic peptide levels: diagnostic and 
prognostic in congestive heart failure: what’s next? Circula-
tion, 2002;105:2328-2331.

15. De Lemos JA, Morrow DA, Bentley JH, et al. Th e prognos-The prognos-
tic value of B-type natriuretic peptide in patients with acute 
coronary syndromes. N Engl J Med, 2001;345:1014-1021.

16. Daly C, Fox K, Henein M. Natriuretic peptides in the diag-
nosis of heart disease--first amongst equals? Int J Cardiol, 
2002;84:107-113.

17. Cechetto DF, Wilson JX, Smith KE, et al. Autonomic and 
myocardial changes in middle cerebral artery occlusion: 
stroke models in the rat. Brain Res, 1989;502:296-305.

18. Tokgözoglu SL, Batur MK, Top uoglu MA, et al. Effects of 
stroke localization on cardiac autonomic balance and sudden 
death. Stroke, 1999;30:1307-1311.

19. Dawson SL, Evans SN, Manktelow BN, et al. Diurnal blood 
pressure change varies with stroke subtype in the acute phase. 
Stroke, 1998;29:1519-1524.

20. Korenstein D, Wisnivesky JP, Wyer P, et al. The utility of 
B-type natriuretic peptide in the diagnosis of heart failure 
in the emergency department: a systematic review. BMC 



405

Peptídeo natriurético na emergência: quando usar?

Emerg Med, 2007;7:6 (doi: 10.1186/1471-227x-7-6).
21. Masson S, Latini R. Amino-terminal pro-B-type natriuretic 

peptides and prognosis in chronic heart failure. Am J Car-
diol, 2008;101:56-60.

22. Doust JA, Pietrzak E, Dobson A, et al. How well does B-
type natriuretic peptide predict death and cardiac events 
in patients with heart failure: systematic review. BMJ, 
2005;330:625.

23. Pfisterer M, Buser P, Rickli H, et al. BNP-guided vs symp-
tom-guided heart failure: the Trial of Intensified vs Stan-
dard Medical Therapy in Elderly Patients with Conges-
tive Heart Failure (TIME-CHF) randomized trial. JAMA, 
2009;301:383-392.

24. DeFilippi C, van Kimmenade RR, Pinto YM. Amino-ter-Amino-ter-
minal pro-B-type natriuretic peptide testing in renal disease. 
Am J Cardiol, 2008;101:82-88.

25. Bruch C, Fischer C, Sindermann J, et al. Comparison of the 
prognostic usefulness of N-terminal pro-brain natriuretic 
peptide in patients with heart failure with versus without 
chronic kidney disease. Am J Cardiol, 2008;102:469-474.

26. Gardner RS, Chong KS, O’Meara E, et al. Renal dysfunc-
tion, as measured by the modification of diet in renal disease 
equations, and outcome in patients with advanced heart fail-
ure. Eur Heart J, 2007;28:3027-3033.

27. Karmpaliotis D, Kirtane AJ, Ruisi CP, et al. Diagnostic and 
prognostic utility of brain natriuretic peptide in subjects ad-
mitted to the ICU with hypoxic respiratory failure due to 
noncardiogenic and cardiogenic pulmonary edema. Chest, 
2007;131:964-971.

28. Mueller C, Scholer A, Laule-Kilian K, et al. Use of B-type 
natriuretic peptide in the evaluation and management of 
acute dyspnea. N Engl J Med, 2004;350:647-654.

29. Wuerz RC, Meador SA. Effects of prehospital medications 
on mortality and length of stay in congestive heart failure. 
Ann Emerg Med, 1992;21:669-674.

30. Levitt JE, Vinayak AG, Gehlbach BK, et al. Diagnostic util-
ity of B-type natriuretic peptide in critically ill patients with 
pulmonary edema: a prospective cohort study. Crit Care, 
2008;12:R3. 

31. Rana R, Vlahakis NE, Daniels CE, et al. B-type natriuretic 
peptide in the assessment of acute lung injury and cardio-
genic pulmonary edema. Crit Care Med, 2006;34:1941-
1946.

32. Bone RC. Toward an epidemiology and natural history of 
SIRS (systematic inflammatory response syndrome). JAMA, 
1992;268:3452-3455.

33. Januzzi JL, Morss A, Tung R, et al. Natriuretic peptide test-
ing for the evaluation of critically ill patients with shock in 
the intensive care unit: a prospective cohort study. Crit Care, 
2006;10:R37.

34. Hoffmann U, Borggrefe M, Brueckmann M. New horizons: 
NT-proBNP for risk stratification of patients with shock in 
intensive care unit. Crit Care, 2006;10:134.

35. Witthaut R, Busch C, Fraunberger P, et al. Plasma atrial na-
triuretic peptide and brain natriuretic peptide are increased 
in septic shock: impact of interleukin-6 and sepsis- asso-
ciated left ventricular dysfunction. Intensive Care Med, 
2003;29:1696-1702.

36. Mokart D, Sannini A, Brun JP, et al. N-terminal pro-brain 
natriuretic peptide as an early prognostic factor in cancer pa-
tients developing septic shock. Crit Care, 2007;11:R37.

37. Crilley JG, Farrer M. Left ventricular remodeling and brain 
natriuretic peptide after first myocardial infarction. Heart, 
2001;86:638-644.

38. Saribulbul O, Alat I, Coskun S, et al. The role of brain 
natriuretic peptide in the prediction of cardiac perfor-
mance in coronary artery bypass grafting. Tex Heart Inst J, 
2003;30:298-304.

39. Heringlake M, Wernerus M, Grunefeld J. Postoperative 
plasma levels of NT proBNP do not reflect a short- lasting 
low cardiac output state after coronary artery bypass surgery. 
Appl Cardiopulm Pathophysiol, 2008;12:47-52.

40. Nakamura M, Endo H, Nasu M, et al. Value of plasma 
B-type natriuretic peptide measurement for heart disease 
screening in a Japanese population. Heart, 2002;87:131-
135.

41. Struthers AD. Introducing a new role for BNP: as a general 
indicator of cardiac structural disease rather than a specific in-
dicator of systolic dysfunction only. Heart, 2002;87:97-98.

42. Heit JA, Melton LJ 3rd, Lohse CM, et al. Incidence of venous 
thromboembolism in hospitalized patients vs community 
residents. Mayo Clin Proc, 2001;76:1102-1110.

43. Piazza G, Goldhaber SZ. Acute pulmonary embolism: part 
I: epidemiology and diagnosis. Circulation, 2006;114:e28-
e32.

44. Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. Acute pulmonary 
embolism: clinical outcomes in the International Coop-
erative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet, 
1999;353:1386-1389.

45. Cavallazzi R, Nair A, Vasu T, et al. Natriuretic peptides in 
acute pulmonary embolism: a systematic review. Intensive 
Care Med, 2008;34:2147-2156.


