
Por que o Elecsys® NT-proBNP 
é a melhor escolha para 
detectar insuficiência cardíaca 
precocemente em pacientes 
com diabetes tipo 2?
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A vez do NT-proBNP
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou, em novembro de 2021, 
uma nova indicação do exame Elecsys® 
NT-proBNP, capaz de identificar, de 
forma antecipada, o risco de pessoas com 
diabetes tipo 2 desenvolverem insuficiência 
cardíaca (IC).

De acordo com um dos estudos que 
embasaram a aprovação pelo órgão 
regulador, um aumento acentuado nos 
níveis do peptídeo natriurético NT-proBNP 
pode ser detectado em pacientes com 
diabetes tipo 2 até seis meses antes da 
hospitalização por IC.1 – um resultado de 
NT-proBNP >125 pg/mL indica risco de 
doenças cardiovasculares.

O principal objetivo do teste é avaliar o risco 
em pacientes diabéticos, de modo a permitir 
o acompanhamento e uso do tratamento 
adequado no tempo certo.2

Mas você sabe porque o Elecsys® NT-proBNP 
é a melhor opção disponível para detectar 
insuficiência cardíaca precocemente em 
pessoas com diabetes tipo 2?
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[1] Wolsk, E., Claggett, B., Diaz, R., Dickstein, K., Gerstein, H. C., Køber, L., ... & Pfeffer, M. A. (2017). Increases in 
natriuretic peptides precede heart failure hospitalization in patients with a recent coronary event and type 2 diabetes 
mellitus. Circulation, 136(16), 1560-1562. [2] Paul, S.K., Klein, K., Thorsted, B.L. et al. Delay in treatment intensification 
increases the risks of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol 14, 100 (2015). 
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[3] Weber M, et al. Heart 2006;92:843-9. 2. Al-Hayali. “Clinical value of circulating microribonucleic acids miR-1 and miR-21 in evaluating the diagnosis of acute heart failure in asymptomatic type 2 diabetic patients.” Biomolecules 9.5 (2019): 193.

O NT-proBNP é um biomarcador produzido pelo 
coração em situações de estresse3 que indica a 
gravidade do comprometimento cardíaco. 

Ele é secretado quando o coração tem algum 
problema que dificulta o bombeamento de sangue 
para o corpo. Quando isso acontece, o coração 
tende a aumentar de tamanho para compensar a 
insuficiência e cumprir sua função. 

Conheça o NT-proBNP

Sempre que a dilatação das paredes cardíacas ocorre, 
esse estresse libera um hormônio, chamado ProBNP.

Ao ser liberada na corrente sanguínea, a molécula de 
ProBNP é clivada, ou seja dividida, em duas partes: um 
fragmento biologicamente ativo (com funções biológicas 
no organismo), chamado BNP, e outro inativo, o NT-
proBNP. Ou seja, a concentração desses biomarcadores 
no sangue indica o nível de estresse cardíaco do paciente.

Plasma sanguíneo

Cardiomiócito

Clivado pela furina 
em proporções iguais 
de BNP e NT-proBNP

ProBNP
Produzido e secretado 
por Estresse Cardíaco

(Pressão/Volume)

1-NH2

108-COOH
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Por ser biologicamente inativo, o NT-proBNP 
não cumpre funções em outras partes do corpo e, 
por isso, permanece mais tempo na corrente 
sanguínea – o BNP interage com vários órgãos e, por 
causa dessa característica, é eliminado mais rápido 
do organismo. Logo, os níveis de concentração do 
NT-proBNP no sangue são detectáveis por mais 
tempo se comparados aos do BNP.

Outra vantagem do NT-proBNP é que, por ser uma 
molécula mais estável do que o BNP, ela demora 
mais tempo para se degradar. O NT-pro BNP 
dura três dias em temperatura ambiente após 
coletado enquanto o BNP degrada em 24 horas nas 
mesmas condições.

A interação com medicamentos também 
favorece o NT-proBNP: algumas terapias contra 

Por que o NT-proBNP é a melhor escolha?

Vantagens do NT-proBNP4,5,6,7,8,9insuficiência cardíaca costumam alterar os níveis de 
BNP no sangue, interferindo na precisão de exames. 
Os níveis de NT-proBNP, por outro lado, não sofrem 
interferências de terapias-alvo.

Exemplificando: alguns medicamentos inibem enzimas 
que degradam o BNP, mas não atuam em relação 
ao NT-proBNP. Por isso, ao avaliar a alta para um 
paciente de IC que só meça os níveis de BNP, números 
elevados do biomarcador podem passar a falsa 
impressão de que o tratamento está sendo ineficaz. 
Neste mesmo exemplo, os níveis de NT-proBNP caem, 
indicando menor estresse cardíaco ao longo do 
tratamento e favorecendo a decisão pela alta.

A seguir, resumimos as principais diferenças entre o 
NT-pro BNP e o BNP em termos de eficiência para o 
diagnóstico precoce de IC:

[4] Bayes-Genis A, Januzzi JL. NT-proBNP as a biomarker in CVD. 2008, Barcelona: Thomas Reuters; [5] Packer M, et al. Circulation 2014;131:54-61; [6] Thygessen K, et 
al. Euro Heart J 2012;33:2001-6; [7] Schou M, et al. J Appl Physiol 2005;99:1676-80; [8] DeFillippi C, et al. Clin Chem 2008;55:1271-3 [9] Gobinet-Georges, Agnès et. al. 
Stability of Brain Natriuretic Peptide (BNP) in Human Whole Blood and Plasma https://doi.org/10.1515/CCLM.2000.076 

NT-proBNP BNP

Meia-vida 60 a 120 minutos 20 minutos

Níveis no plasma

Mais concentrado, 
reflete a situação 
cardíaca como um 
todo

Menos concentrado, 
apresenta situação 
cardíaca no 
momento

Estabilidade
3 dias em 
temperatura 
ambiente

24 horas em 
temperatura 
ambiente

Sofre interferência 
de terapias? Não Sim

Eliminação pelo 
organismo Passiva Ativa



O Elecsys® NT-proBNP é um exame padrão ouro para 
diagnósticos de IC, feito a partir de coleta de sangue 
e realizado em laboratórios no Brasil para outras 
indicações há 15 anos. 

Ele é recomendado tanto para avaliações eletivas 
como no ambiente de pronto-socorro, já que os 
sintomas da insuficiência cardíaca – falta de ar, inchaço 
nas pernas e cansaço – são comuns a outras doenças. 

A novidade é a possibilidade de identificar pessoas 
com alto risco para IC sem histórico prévio da 
doença, especialmente para os mais de 15,7 milhões 
brasileiros com diabetes tipo 2.

Com acesso a essa nova ferramenta, endocrinologistas, 
cardiologistas e geriatras podem apoiar suas decisões 
clínicas a partir de avaliação de risco personalizada 
da população diabética, assim como na realização 
de tratamentos cardioprotetores e na obtenção de 
melhora nos resultados gerais dos pacientes.10-12

Sobre o Elecsys®  
NT-proBNP

[10] Huelsmann M, Neuhold S, Resl M; PONTIAC (NT-proBNP selected prevention of cardiac events in a population of diabetic patients 
without a history of cardiac disease): a prospective randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 8;62(15):1365-72. doi: 
10.1016/j.jacc.2013.05.069. [11] Januzzi JL Jr, Butler J, Jarolim P; Effects of Canagliflozin on Cardiovascular Biomarkers in Older 
Adults With Type 2 Diabetes. J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 8;70(6):704-712. doi: 10.1016/j.jacc.2017.06.016. [12] Zelniker TA, Wiviott 
SD, Raz I; Comparison of the Effects of Glucagon-Like Peptide Receptor Agonists and Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors for 
Prevention of Major Adverse Cardiovascular and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes Mellitus. Circulation. 2019 Apr 23;139(17):2022- 
2031. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038868.
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A diabetes tipo 2 é um distúrbio metabólico que afeta mais de 15,7 milhões brasileiros,13 com 
previsão de crescer 38% até 2045.14

E quem tem diabetes tipo 2 apresenta mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares: 
estudos demonstram que até 46% dos pacientes terão alguma complicação cardiovascular 
durante a vida, principalmente a insuficiência cardíaca.15,16

De acordo com o endocrinologista João Eduardo Nunes Salles, professor adjunto da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a IC é a complicação mais 
importante em pessoas com diabetes. “Estudos mostram que o diabetes tipo 2 aumenta em 95% 
o risco de insuficiência cardíaca em mulheres e em 74% em homens.”17

“A identificação precoce é importantíssima para mudar a história da doença, e hoje nós 
temos como fazer isso. Entre os pacientes com diabetes tipo 2 sem histórico de problemas 
cardiovasculares, o atraso de um ano no tratamento preventivo aumenta em 64% o risco 
de IC”2, diz Salles.

Os especialistas podem, assim, ter uma conduta clínica mais assertiva a partir da avaliação 
de risco personalizada da população diabética, o que permitirá a otimização de tratamentos 
cardioprotetores, preservação da saúde cardiovascular do paciente e de sua qualidade de vida, 
evitando hospitalizações e, especialmente, mortes.2

A importância de identificar  
a IC precocemente

[13] Paul, S.K., Klein, K., Thorsted, B.L. et al. Delay in treatment intensification increases the risks of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol 14, 100 (2015). https://doi.org/10.1186/s12933-015-0260-x 
[14] World Health Organization. Classification of diabetes mellitus 2021. Available from https://www.who.int/publications-detail/classification-of-diabetes-mellitus [15] Einarson, Thomas R., et al. “Prevalence of cardiovascular disease in 
type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007–2017.” Cardiovascular diabetology 17.1 (2018): 1-19. [16] Cho, NH1, et al. “IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 
2017 and projections for 2045.” Diabetes research and clinical practice 138 (2018): 271-281. [17] Ohkuma, Toshiaki et.al. Diabetes as a risk factor for heart failure in women and men: a systematic review and meta-analysis of 47 cohorts 
including 12 million individuals. Diabetologia 62(9): 1550–1560 (2019).
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Concentre os recursos em pacientes  
que precisam de cuidados intensificados

Entre pacientes com 
DM2 sem histórico de 
DCV, um atraso de 1 
ano na intensificação 
do tratamento foi 
associado a 64%  
de aumento no risco 
de IC18

NT-proBNP  
<125 pg/mL

Baixo risco de IC

Aumento do risco 
de IC

Nenhuma ação 
necessária por  

um ano18

Avaliação 
avançada de  

risco CV

Repete o teste  
em 12 meses

Intensificação 
oportuna do 
tratamento 

cardioprotetor

Melhores resultados de IC em 
comparação com pacientes 
que não receberam 
tratamento intensificado19,20

Teste de 
sangue 
simples para 
NT-proBNP

NT-proBNP  
>125 pg/mL

[18] Paul SK et al. Cardiovasc Diabetol. 2015;14:100. Published 2015 Aug 7. doi:10.1186/s12933-015-0260-x. [19] Ledwidge M et al. JAMA. (2013); 310(1):66-74. doi:10.1001/jama.2013.7588. [20] Huelsmann M et al. J Am Coll Cardiol. (2013); 62(15):1365-1372. doi:10.1016/j.jacc.2013.05.069.

Vantagens do 
Elecsys® NT-proBNP 
para deteção de IC

Eficiência

Melhor diagnóstico de IC, 
diminuição do número de 
ecocardiogramas (custos) 
e do tempo gasto no 
pronto-atendimento;

Planejamento

Melhora a qualidade da 
alta hospitalar, evitando 
readmissões precoces;

Monitoramento 

Instrumento objetivo e 
simples para acompanhar 
a condição do paciente e 
melhorar os desfechos.
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Por que o Elecsys®  
NT-proBNP vale a pena?

Nos últimos 5 anos, mais de 2.800 artigos 
científicos foram publicados correlacionando 
NT-proBNP e insuficiência cardíaca.21

20% a 49% dos custos totais do 
tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 
tem relação com complicações por doenças 
cardiovasculares.23

10 mil dólares são poupados, em média, no 
tratamento de pacientes com diabetes que não 
apresentam complicações cardíacas.23

Redução de 65% nas taxas de hospitalização 
ou morte em pacientes diabéticos com 
acompanhamento intensificado por dois anos.22

Brasil: 
3º país que mais gasta  
com diabetes no mundo 
5º país com mais diabéticos
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[21] National Center for Biotechnology Information (NCBI)[Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 
[1988] – [cited 2022 Feb 08]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/. [22] Huelsmann M, Neuhold S, Resl M; PONTIAC (NT-proBNP selected prevention of cardiac 
events in a population of diabetic patients without a history of cardiac disease): a prospective randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 8;62(15):1365-
72. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.069. [23] Einarson, Thomas R., et al. “Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of 
scientific evidence from across the world in 2007–2017.” Cardiovascular diabetology 17.1 (2018): 1-19.



A Roche é uma empresa global, pioneira em produtos 
farmacêuticos, diabetes e de diagnóstico, dedicada a 
desenvolver avanços na ciência para melhorar a vida 
das pessoas. Aliando a capacidade e o conhecimento 
na ciência baseada em evidências, das divisões 
Farmacêutica e Diagnóstica, atua oferecendo 
medicina personalizada. No Brasil, cocriamos 
soluções com todo ecossistema de saúde.

É considerada a maior empresa de biotecnologia do 
mundo, com medicamentos diferenciados nas áreas 
de oncologia, imunologia, infectologia, oftalmologia e 
doenças raras e do sistema nervoso central. Também 
é líder mundial em diagnósticos in vitro e tecidual do 
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Sobre a Roche
câncer, além de ser pioneira no controle do diabetes. 
Nos últimos anos, a Roche investiu em parcerias com 
foco em perfis genômicos e em Dados do Mundo 
Real (Real World Data), tornando-se líder do setor em 
conhecimentos médicos.

Fundada em 1896, a Roche busca constantemente 
meios mais eficazes para prevenir, diagnosticar e tratar 
doenças, contribuindo de modo sustentável para a 
sociedade. A empresa também visa melhorar o acesso 
de pacientes às inovações médicas, trabalhando em 
parceria com todos os públicos envolvidos. Mais de 
30 medicamentos desenvolvidos pela Roche estão 
incluídos na Lista de Medicamentos Essenciais da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), entre eles, 
antibióticos, antimaláricos e medicamentos contra 
o câncer que salvam vidas. Além disso, pelo 12º ano 
consecutivo, a Roche foi reconhecida como uma das 
empresas mais sustentáveis na Indústria Farmacêutica 
pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI).

Com sede na Basileia, Suíça, o Grupo Roche atua em 
mais de 100 países e, em 2020, empregou mais de 
100.000 pessoas em todo o mundo. No mesmo ano, 
a empresa investiu 12,2 bilhões de francos suíços 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e suas vendas 
alcançaram 58,3 bilhões de francos suíços. Para mais 
informações, clique aqui.
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