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VALOR DA ENOLASE ESPECÍFICA DO NEURÔNIO COMO MARCADOR PROGNÓSTICO PRECOCE EM PACIENTES PÓS-
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA INTRA-HOSPITALAR  
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Introdução: Uma parada cardíaca é um estado de grave hipoperfusão cerebral. Pacientes ressuscitados de paradas 
cardiorrespiratórias (PCR) estão sob grande risco de vir a morrer ou de desenvolver lesão cerebral incapacitante, inclusive estado 
vegetativo persistente. A definição precoce do prognóstico neurológico desses pacientes tem implicações éticas e econômicas. 
Objetivos: Investigar o valor prognóstico da Enolase Específica do Neurônio (NSE) em predizer desfecho precoce em pacientes 
sobreviventes pós-parada cardíaca. Métodos: Foram estudados prospectivamente 43 pacientes reanimados pós-PCR intra-
hospitalar, de junho de 2003 a janeiro de 2005. Amostras de sangue foram coletadas uma única vez em cada paciente, entre 12 e 
36 horas após o evento, para dosagens de NSE. O desfecho foi avaliado utilizando-se da Glasgow Outcome Scale (GOS) seis 
meses após a PCR. O teste U de Mann-Whitney foi usado para comparar pacientes com desfechos desfavoráveis-Grupo 1 (GOS 
1, 2) com pacientes com desfechos favoráveis-Grupo 2 (GOS 3,4,5). Resultados: Idade e sexo não apresentaram diferenças entre 
os grupos. A média do escore na Escala de Coma de Glasgow foi 6,1±3 no Grupo 1 e 12,1±3 no Grupo 2 (p< 0,001). O tempo 
médio de coleta de NSE foi 20,2±8,3 no Grupo 1 e 28,4±8,7 no Grupo 2 (p=0,013). Em seis meses, desfechos bons foram atingidos 
por nove pacientes (19,6%), trinta (69,8%) morreram e quatro (9,3%) evoluíram para estado vegetativo persistente. Os 34 
pacientes (81,4%) com desfechos desfavoráveis (GOS 1, 2) tiveram níveis de NSE significativamente mais elevados que aqueles 
com desfechos favoráveis (mediana NSE 44,24 ng/ml intervalo 8,1-370 vs 25,26 ng/ml intervalo 9,28-55,41; p=0,034). Conclusão: 
O desfecho pós-PCR é principalmente determinado pelo grau de lesão cerebral anóxica e níveis séricos precoces de NSE são 
bons parâmetros adjuntos na avaliação do desfecho desses pacientes.  




