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 A dispnéia aguda é um sintoma comum nos 
setores de emergência e o diagnóstico diferencial 
entre causas cardíacas e não-cardíacas é muito difícil, 
principalmente em pacientes idosos. O diagnóstico 
de insuficiência cardíaca congestiva inclui sinais ao 
exame físico, raio-X de tórax e eletrocardiograma. O 
peptídeo natriurético tipo B (BNP) mostra promissora 
acurácia diagnóstica. Este artigo de revisão analisa 
a utilidade do BNP no diagnóstico da insuficiência 
cardíaca congestiva. Doze artigos foram selecionados 
no MEDLINE/LILACS, que mostraram que o BNP deve 
ser usado em associação com os sinais clínicos, raio-
X de tórax e eletrocardiograma para aumentar o 
valor preditivo positivo do teste. O teste é útil quando 
negativo, significando que a dispnéia não tem causa 
cardíaca. 

Summary
 Acute dyspnea is a common symptom 
in emergency department and the differential 
diagnosis from cardiac and non-cardiac causes 
is very difficult, especially in elderly patients. The 
diagnosis of congestive heart failure (CHF) includes 
signs on physical examination, chest radiography and 
electrocardiogram. B-type natriuretic peptide (BNP) 
shows promising diagnostic accuracy. This review 
article analyses BNP utility on CHF diagnosis. Twelve 
articles were selected in MEDLINE/LILACS and showed 
that BNP should be used in association with clinical 
signs, chest radiography and electrocardiogram to 
increase the predictive positive test value. The test is 
useful when negative, meaning that dyspnea is not 
due to a cardiac disease. 

Introdução
 Dispnéia é uma queixa muito freqüente na 
sala de emergência.  Em algumas circunstâncias 
a definição da causa deste sintoma como sendo 
cardíaca, principalmente a insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC) ou extracardíaca, como a doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), não é simples. 
Este sintoma é motivo de quase 2,5 milhões de 
atendimentos de urgência nos Estados Unidos (1). 
 A ICC tem se tornado cada vez mais comum 
no dia-a-dia do médico emergencista, uma vez 
que sua incidência e prevalência tem aumentado 
substancialmente ano a ano acompanhando a curva 
ascendente da sobrevida e a evolução no tratamento 
de suas principais causas: doença arterial coronariana 
e hipertensão arterial sistêmica(2). Especialmente em 
pacientes idosos que reúnem diversas co-morbidades, 
a diferenciação entre causa cardíaca e pulmonar fica 
ainda mais difícil. 
 O peptídeo natriurético do tipo B (BNP) 
é um neurohormônio secretado pelos ventrículos 
em circunstâncias de aumento das pressões 
intracavitárias ou volume excedente, ambas presentes 
na ICC, tanto na disfunção sistólica como diastólica. 
Seu nível sérico apresenta-se elevado em pacientes 
que apresentam disfunção de ventrículo esquerdo e 
possui correlação com severidade e prognóstico (2). 
 Os peptídeos de ação natriurética têm o 
intuito de prevenir retenção hídrica e salina excessiva 
e sua conseqüente expansão volêmica, inibindo a 

ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
A secreção do BNP é feita na forma de um grande 
peptídeo, o fragmento N-terminal chamado de NT-
PROBNP que também pode ser dosado na corrente 
sangüínea (3). 
 Existem duas formas de detecção sérica do 
BNP, o imunoensaio enzimático (enzymed linked 
immunosorbent assay - ELISA) e radioimunoensaio 
(radioimmunosorbent assay - RIA), sendo o primeiro 
um teste de beira de leito e é utilizado para rápido 
diagnóstico e casos emergenciais. A comparação da 
acurácia entre os dois testes ainda é desconhecida. 
 O objetivo deste trabalho é avaliar os dados 
da literatura atual que analisam a utilização da 
dosagem sérica do BNP na avaliação do paciente 
com dispnéia na sala de emergência.

Material e Método
 Utilizando busca eletrônica através dos 
bancos de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO, 
foram selecionados artigos cruzando as palavras 
BNP e emergency, BNP e dyspnea. Dentre os textos 
selecionados estão artigos de revisão e ensaios 
clínicos publicados até 2006 em revistas de língua 
inglesa de grande circulação. Foram analisadas as 
características metodológicas de cada publicação 
antes que fosse incluída na presente revisão. 

Discussão
 O BNP tem sido estudado nos últimos 50 anos 
e só recentemente utilizado em salas de emergência(1) 
após diversos estudos realizados evidenciando sua 
acurácia. 
 Em estudo realizado, o BNP dosado em 
321 pacientes com dispnéia aguda em serviço de 
emergência mostrou níveis maiores no grupo com 
diagnóstico final de insuficiência cardíaca (IC) 
quando comparado ao grupo de doenças pulmonares 
(759±799pg/ml vs. 61±92pg/ml, p<0.0001) (2), 
resultado semelhante a outro estudo realizado 
(410±898pg/ml vs. 75pg/ml, p<0.001) (4). 
 Alguns fatores como idade, sexo e 
insuficiência renal associada podem confundir os 
valores do BNP (5,6), contudo a correção dos valores 
de corte, relacionando aos fatores conhecidos, não 
diminuem a sua acurácia, segundo alguns autores 

(1). 
 O BNP tende a ter níveis mais altos nos 
pacientes acima de 75 anos, mulheres (4) e renais 
crônicos, funcionando nestes últimos como fator 
prognóstico para o desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca (1). 
 Quando relacionado à obesidade, o valor do 
BNP aumenta de maneira inversamente proporcional 
ao índice de massa corpórea (IMC), isto é, pessoas 
obesas possuem níveis mais baixos de BNP quando 
comparadas às não obesas (7), não mostrando 
relação com diabetes mellitus (8) ou hipertensão 
arterial sistêmica (9). 
 Fato também conhecido é o aumento da 
precisão quando o BNP é associado a alguns sinais 
ou sintomas. Foi avaliada a relação do BNP com a 
presença de dados clínicos utilizados no diagnóstico 
de insuficiência cardíaca congestiva para mulheres 
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e homens como estase jugular (p=0,008/ p=0,015), 
fibrilação atrial (p=0,003/0,0020), hipertensão 
arterial sistêmica (p=0,0015), idade acima de 
78 anos (p=0,007), cardiomegalia (p<0,0001) e 
congestão pulmonar (edema intersticial ou alveolar 
na radiografia) (p<0,0001/p=0,002) e creatinina 
plasmática >85μmol/l (p<0,0001) para mulheres e 
113 μmol/l (p=0,024) para homens, todos fortemente 
correlacionados com a presença de ICC e a valores 
elevados de BNP(4,6,10). 
 Os valores de BNP são correspondentes à 
classificação da New York Heart Association para IC 
(NYHA) (3). 
 Valores de BNP >100pg/ml, pacientes com 
idade acima de 76 anos, sexo masculino, presença 
de estertores pulmonares e estase jugular ao exame 
físico, radiografia de tórax com sinais de congestão 
pulmonar e cardiomegalia foram independentemente 
relacionados à presença de IC. 
 Quando comparados os testes ELISA e RIA, 
levando em conta a probabilidade de verdadeiro 
positivo (VP) pré-teste de 60%, quando analisado o 
VP pós-teste, em pacientes sem dispnéia, este valor 
encontra-se ao redor de 2,9% e 5,4%, respectivamente, 
e em pacientes com dispnéias eleva-se para 15% e 
26%, demonstrando que isoladamente a acurácia do 
BNP é muito pequena e que o seu uso em pacientes 
assintomáticos é desnecessário. O teste negativo 
exclui, portanto, a necessidade de confirmação com 
ecocardiografia, necessária quando o resultado é 
positivo. Quando presente em valores <100 pg/ml 
mostrou-se com “odds ratio” de 0,11 com um intervalo 
de confiança de 0,07-0,16 (11). 
 O diagnóstico de IC aguda em um paciente 
dispnéico também pode ser auxiliado com a 
dosagem do BNP uma vez que este, quando presente 
em valores acima de 100pg/ml, associado ao 
eletrocardiograma alterado mostrou-se como fator 
preditivo positivo isolado “odds ratio” de 21,4 e 95%, 
intervalo de confiança de 2,1-4,3) (12). 
 Quando comparado à dosagem do NT-
PROBNP com o BNP, foi demonstrado que as duas 
aumentam na falência cardíaca, mas a incidência de 
falso negativo foi maior na dosagem do BNP (20%) 
do que na NT-PROBNP (9%; p<0.001 na diferença). 
Isto mostra que o NT-PROBNP é mais sensível para 
diagnósticos de doenças que alteram a estrutura 
cardíaca (13). 
 Sob o ponto de vista econômico, foram 
avaliados os gastos de dois grupos de pacientes que 
chegaram ao Pronto-Socorro com dispnéia aguda 
com dois modelos iniciais de protocolo, um usando 
o pró-BNP e outro não, estimando o gasto para o 
hospital em relação a idas e retornos ao serviço de 
emergência, re-hospitalizações, realizações de exames 
como ecocardiograma, concluindo que o uso do BNP 
pode reduzir o custo para o sistema de saúde (3). 

CONCLUSÃO
 A utilização da dosagem sérica do BNP 
no diagnóstico diferencial da dispnéia da sala 
de emergência é útil na diferenciação de causas 
cardíacas e pulmonares, contudo recentemente a 
dosagem do NT-PROBNP mostrou-se mais sensível, 

mesmo nos pacientes que apresentam associação 
com outros fatores, como idade maior que 75 anos, 
IRC e sexo feminino. A associação da história, exame 
físico, radiografia de tórax e eletrocardiograma com 
o BNP pode ter um impacto favorável no diagnóstico 
das doenças cardíacas e no aspecto econômico do 
hospital, sendo um fator a ser adicionado nas salas 
de emergência. 
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