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Esta publicação também está disponível: Portugus EspañolA nova definição universal publicada 4ª de infarto do miocárdio, através do Grupo de Trabalho da América (ACC e AHA), Europa (ESC) e confirmada pela Federação Mundial de Saúde (WHF) traz algum diferencial ausente na versão anterior, mas se destaca novamente para avaliar (outros) a altitude da troponina para
diagnóstico. Vamos ver como é o conceito com as mudanças: A altitude crônica da troponina, definida como não subindo e diminuindo, e com menos de 20% de mudança não incluiu o diagnóstico de um ataque cardíaco (se não enrolou, não foi um ataque cardíaco). A diferença entre insulto e infarto: altitude acima do percentim 99 da troponina associada a pelo menos 1 das
seguintes condições características para infarto do miocárdio: 1) Sintomas isotrópicas típicos 2) Novas alterações de ECG (veja abaixo) 3) Exame da imagem mostrando nova perda do miocárdio e tendo um padrão de isotropic (evidência clara na Ressonância Magnética) 4) Sangue Os blocos da artéria coronária são demonstrados no cateter, não há alterações anteriores,
podendo aparecer em HF desacoplável, insuficiência renal crônica, choque (incluindo infecção), anemia, taquicardia, ACV, intoxicação cardíaca, tako-tsubo, miocardite, desfibrilação, etc. O insulto é agudo quando dobrado. O ECG deve ser tomado a cada 15-30 minutos em pacientes com suspeita nas primeiras 2 horas (procurando mudanças mais dinâmicas e específicas).
Para o diagnóstico do IAM, o eletismo anormal terá: &gt; Supra-ST em 2 derivações adjacentes (&gt; 1mm, e no caso de V2 e V3 até 2,5 mm como em homens com menos de 40 anos) &gt; infra-ST típico em 2 derivados (&gt; 0,5mm) &gt; Ondas T negativas (&gt; 1mm) &gt; New Bre ou BRD (fc não dependente) &gt; Aparência de onda pathológica Q Atenção : A gravação de V7
e V8 no ELETROLT é considerada normal quando a clínica sugere. Altitude isolada de aVR equivalente a supra-ST (IAM com supra) A artéria coronária angio-ct pode ser uma opção para colocação de cateter em casos de suspeita de baixo a médio risco. A ressonância magnética cardíaca é essencial para determinar o tipo de lesão do miocárdio (isocardiemia, miocardite, tako-
tsubo, etc.) O artigo não identifica um ponto de corte de troponina que pode ser mais típico de infarto do que insultante, mas indiretamente valoriza essa intensidade ao comentar que altitudes superiores a 5 e 10 vezes o limite (p99) utilizado no diagnóstico do IAM relacionados à ANGIOplastia e cirurgia cardíaca, respectivamente. Essa altitude permitirá que até mesmo ataques
cardíacos tipo 4 e 5 usem troponina isoladamente para diagnóstico, sem outro critério (exemplo clínico) O reinfarto pode ser determinado quando há uma altura superior a 20% de troponina, desde que estável ou reduzida. O artigo comentou sobre o uso preferencial de troponina hipersensível, mas que cada conjunto pode ter variações e pontos de corte determinados pelo
laboratório e que podem alterar a precisão do teste. A classificação dos tipos de ataque cardíaco (tipos 1, 2, 3, 4 e 5) permanece a mesma, e foi apresentada naquele post. Referência (acesso gratuito) Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Quarta definição universal de infarto do miocárdio (2018) – ESC/ACC/AHA/WHF. Am Coll Cardiol 2018; 25 de agosto Deixe um comentário
Este artigo tem mais de 1 ano de idade A principal novidade do artigo de consenso da ESC sobre a quarta definição universal de infarto do miocárdio (4DUIM) é distinguir o termo infarto do miocárdio (MI) e dano do miocárdio, seguindo procedimentos cardíacos e não coração. Por outro lado, considere novos aspectos do electrolô no centro da cidade (ECG), o papel da
ressonância magnética e da angio-TC no diagnóstico de IM. Finalmente, seções específicas são adicionadas ao diagnóstico de tako-tsubo, im sem emgesção coronária (MINOCA), ou a presença de fibrilação atrial ou insuficiência renal pode complicar o diagnóstico de IM. .@AntoniaSambola: A principal novidade do consenso do ESC sobre a quarta definição universal de ataque
cardíaco está na distinção dos termos infarto do miocárdio e 'dano do miocárdio', após procedimentos cardíacos e não cardíacos #BlogSEC A definição clínica de IM sinaliza a presença de dano miocárdico agudo detectado por biomarcadores cardíacos anormais, quando há evidência de miocárdio agudo isocardi. Os valores de troponina cardíaca (cTn) são maiores do que o 99º
dioto da população de referência normal, que compõe o limite de referência superior (RSL), que se estabelece como critério diagnóstico para danos do miocárdio. As lesões são consideradas agudas se houver alterações (aumentos ou diminuição) no valor de cTn e crônicas se a concentração de cTn permanecer estável. O diagnóstico de IM requer, além de danos miocárdicos,
evidências de isocardiemia do miocárdio, em forma sintomática, alterações eletrocardiografias, detecção em técnicas de imagem ou identificação de trombose coronária por antoovascular ou autópsia. A classificação clínica do IM é atualizada no novo documento: No IM tipo 1, o aspecto essencial é a relação causa e efeito com a doença arterial coronariana da placa
aterosclerótica, desencadeada pela interrupção da placa aterosclerótica. O IM tipo 2 é caracterizado por um desequilíbrio entre oferta e demanda por oxigênio como causa. Im tipo 3 é aquele em que pacientes com clínicas e eletrocardiografia altera sugestivas de isocardiemia miocárdia morrem antes que a identificação do CTn possa ser realizada, ou deu tempo para que ele
aumente. Isso difere da morte súbita, incluindo a morte por causas não cardíacas. Tipo 4 IM é o que aparece após a realização de um procedimento coronário. Tipo 4a IM requer uma altura de cTn &gt; 5 vezes o percentith LSR 99 em com valores básicos normais; além disso, deve ser combinado com pelo menos um critério de nova isocardiemia do miocárdio: alterações na
eletrocardiografia, exames de imagem ou detecção de uma antografia mostram uma diminuição no fluxo arterial coronário. Im tipo 4b é definido como IM em que a lesão é culpada de stent trombítico. No im tipo 4c, a lesão é culpada de ser uma reestenose, ou uma lesão complexa. Finalmente, o IM tipo 5 está associado à cirurgia de revascularidade miocárdio, com uma altitude
de valor de cTn &gt; 10 vezes o 99º percental de RSE nas primeiras 48 horas após a cirurgia. As novas diretrizes destacam as vantagens da troponina cardíaca ultrasensível (hs-cTn) em comparação com o cTn, como a capacidade de detectar níveis de cTn abaixo do percentim-percentis 99 em mais de 50% dos indivíduos saudáveis. Os sinais de utilização de diferentes valores
de corte com base na idade e no sexo são discutidos em todos os testes de HS-CTN, de modo que, por exemplo, as mulheres têm um menor valor de CTN, para que possam ser diagnosticadas mais baixas. Um grande desafio! Consulte a literatura científica do Grupo ESC A quarta definição universal de infarto do miocárdio (2018) Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR,
Bax JJ, Morrow DA, White HD. Eur Heart J. 2019;40:237-269. doi: 10.1093/eurheartj/ehy462. CONSENSO ESC 2018 sobre a Quarta Definição Universal de Infarto do Miocárdio. Para ler os arquivos de download do artigo em sua versão PDF: A Quarta Definição Universal de Infarto do Miocárdio (2018) THYgesen K EXPERT CONSENSUS DOCUMENT, Alpert JS, Jaffe AS,
Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD. Journal of the American College of Cardiology. Jacc, jacc. 2018. apresenta uma nova definição universal de infarto do miocárdio (MI) que foi publicada em um artigo de consenso elaborado por especialistas de diferentes países. O documento foi elaborado por membros da Associação Do Coração Europeu (ESC), do American
College of Cardiology (ACC) / American Heart Association (AHA) / World Heart Federation (WHF) e da Força Tarefa sobre a Definição Geral de Infarto do Miocárdio. A definição também é realizada e os critérios para danos no miocárdio e infarto do miocárdio são resumidos. Os conteúdos desse consenso incluem características patológicas, biomarcadores, manifestações
clínicas, classificação, diversos procedimentos, intervenções, ataques cardíacos recorrentes, diagnóstico eletrocárdia, estudos de imagem, ataques cardíacos silenciosos, entre outros aspectos. Baixe um documento PDF. Palavras-chave: consenso, infarto do miocárdio, definição universal A 4ª definição universal de ataque cardíaco é um documento desenvolvido pela European
Heart Association (ESC), The American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) e World Heart Federation (WHF). A 4ª definição foi necessária por razões, incluindo a sensibilidade crescente da troponina. Obviamente, a troponina não altera os critérios clínicos de ataque cardíaco, mas seu aumento na sensibilidade expôs muitos outros casos ou
contextos clínicos onde a calúnia miocárdia pode existir, mesmo que o quadro não haja nada a ver com síndrome coronariana aguda. Leia mais: Os beta-bloqueadores podem ser descontinuados após infarto agudo do miocárdio. Este conceito é a essência da 4ª definição, resumida nestes 10 mandamentos: Insultando o miocárdio à altitude da troponina no percention 99 do valor
máximo de referência especificado. O dano do miocárdio pode ser agudo (para cima e para baixo) como na insuficiência cardíaca aguda, ou também pode ser crônico (variante de ≤20%) como em pacientes com insuficiência renal crônica. Lesões do miocárdio podem ocorrer no contexto de certas situações, como procedimentos cardíacos com ou sem doenças
cardiovasculares. Dano agudo do miocárdio no fundo da isocardiemia aguda do miocárdio identifica infarto agudo do miocárdio. Um ataque cardíaco tipo 1 é uma lesão aguda do miocárdio associada à doença arterial coronariana atherotrómbótica aguda produzida pela ruptura de uma placa que reduz o fluxo do miocárdio. O infarto do miocárdio tipo 2 é uma lesão aguda do
miocárdio, mas está associado a um desequilíbrio entre a ingestão de oxigênio e uma segunda necessidade aumentada devido ao estresse não associado à doença cardíaca coronariana aguda. O tipo 3 ocorre em pacientes com morte cardíaca súbita devido a sintomas sugestivos de isocardia miocárdia e alterações eletrocardíticas. No entanto, nesses casos não há resultados
obtidos a partir de sinais biológicos. O tipo 4a está associado à angioplastia onde o valor da troponina aumenta 5 vezes em comparação com o percental percentino 99 do valor máximo de referência após o procedimento e é baseado no valor da troponina normalmente, ou se for alto seu valor é estável. Evidências de nova isocardiemia do miocárdio com eletrocardiografia ou
imagem ou algumas complicações óbvias no processo de redução do fluxo sanguíneo por um determinado período de tempo são necessárias para este diagnóstico. Tipo 4b é dano miocárdio associado à trombose do stent e tipo 4c associado à reestenose. Finalmente, o tipo 5 é um aumento de &gt; 10 vezes em comparação com o percental 99 do valor máximo de referência
associado à cirurgia de revascular revascular do miocárdio. Nova isocardia miocárdio ou nova perda de viabilidade é necessária. Título original: Dez mandamentos para a quarta definição universal de infarto do miocárdio 2018. Referência: Kristian Thygesen. European Journal of Cardiology (2019) 40, 226-235. Seus comentários são de interesse da gente. Você pode deixar seu
comentário, reflexão, pergunta ou o que quiser aqui. Você será mais do que bem-vindo. Bem-vindo.
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