
RESSALVA 

Atendendo solicitação do(a) 
autor(a), o texto completo desta 
dissertação será disponibilizado 
somente a partir de 29/07/2021. 



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU 

Paula Gabriela Sousa de Oliveira 

Influência da Miostatina na Função Muscular, 
Tempo de Internação e Mortalidade de 

Pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com 
Supradesnivelamento de Segmento ST 

Dissertação de Mestrado ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Medicina, da Faculdade 
de Medicina de Botucatu e Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Medicina.  

Orientador: Prof. Associado Marcos Ferreira Minicucci 

Botucatu 
2019



 

 

Paula Gabriela Sousa de Oliveira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influência da Miostatina na Função Muscular, Tempo de 

Internação e Mortalidade de Pacientes com Infarto Agudo do 

Miocárdio com Supradesnivelamento de Segmento ST  

  
  

 

 

Dissertação de Mestrado ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Medicina, da 
Faculdade de Medicina de Botucatu e Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, como 
parte dos requisitos para obtenção do título de 
Mestre em Medicina.  
  

Orientadora: Prof. Assoc. Marcos Ferreira Minicucci 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botucatu 
2019



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Paula Gabriela Sousa de Oliveira 
 

 

 

Influência da Miostatina na Função Muscular, Tempo de 

Internação e Mortalidade de Pacientes com Infarto Agudo do 

Miocárdio com Supradesnivelamento de Segmento ST 

 

 

Dissertação de Mestrado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Medicina, 

da Faculdade de Medicina de Botucatu e Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Medicina.  

  
 

Orientador: Prof. Assoc. Marcos Ferreira Minicucci 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

____________________________________________ 
Prof. Titular Leonardo Antônio Mamede Zornoff 

 
 
 
 

___________________________________ 
Prof. Adjunta Paula Felippe Martinez 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Associado Dr. Marcos Ferreira Minicucci 

Orientador



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória



 

 

 À minha mãe Elsa, irmão Pedro e avós Odete e Guilherme, por serem responsáveis por grande 

parte do que sou hoje, por me ensinarem a seguir em frente, sempre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos



 

 

 Ninguém se faz sozinho e para alcançar essa conquista muitos contribuíram de maneira única na minha caminhada. Serei 

eternamente grata.  

 Obrigada família amada, por sempre acreditarem em mim, por iluminarem meus passos em todos os caminhos, mesmo a 

tantos quilômetros de distância e por sempre me relembrarem o que realmente é importante nesta vida. Obrigada por serem meu Norte, mesmo 

sob tantas condições adversas e pelo apoio e amor incondicionais. Amo vocês, pela eternidade. 

 Obrigada Caio, amor e companheiro da vida, por me amparar e proteger nos momentos mais difíceis, por não me deixar 

desistir, por sempre me mostrar outro ângulo dos fatos e dividir o peso da caminhada comigo.  

 Minha eterna gratidão a todos os Mestres que contribuíram para minha formação profissional e pessoal. Meu eterno 

respeito e admiração por essa profissão tão maravilhosa.  

 Ao querido orientador e Mestre, Marcos Minicucci, inspiração profissional, meus sinceros agradecimentos. Agradeço pela 

confiança depositada em mim, por acreditar no meu potencial e pela incrível capacidade de inventar e reinventar este projeto comigo, permitindo-

nos chegar até aqui.  

 Aos amigos, agradeço por sempre compartilharem palavras de conforto e apoio, mesmo quando as forças pareciam falhar. 

Em especial, gostaria de agradecer a Sara Duarte e Lucas Nascimento, amigos queridos que a Residência Médica de Clínica Médica me trouxe, 

que aceitaram o desafio de me ajudar durante minha ausência e o fizeram com louvável competência e carinho. 

 À Bertha Polegato e Leonardo Zornoff, Mestres admirados e inspirações da Clínica Médica Geral, agradeço por todos os 

ensinamentos durante minha formação e pelas sugestões para o aprimoramento deste trabalho durante a Banca da Qualificação. 

 À querida Faculdade de Medicina de Botucatu e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, pela 

competência, estrutura e organização com os quais lidam com a formação de seus profissionais e prestam serviços a Comunidade. Tal estrutura 

permite o engrandecimento acadêmico e profissional, orgulho define esse sentimento.  

 Aos pacientes, por tantos ensinamentos, experiências de vida compartilhados e confiança depositada em nós, em especial 

aos que permitiram que, através de suas histórias, pudéssemos aprofundar o conhecimento médico.  

 Finalmente, agradeço a Deus, pela família, amigos e Mestres que cercam minha vida e me engradecem imensamente. 

Agradeço a oportunidade de compartilhar essa estrada com pessoas tão especiais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário



 

 

Sumário ii 

Resumo ............................................................................................................................... 1 

Abstract ............................................................................................................................... 4 

1. Introdução ..................................................................................................................... 7 

2.  Objetivos ..................................................................................................................... 13 

3. Pacientes e Métodos .................................................................................................. 15 

3.1 Desenho do estudo .............................................................................................. 16 

3.2 Definições ............................................................................................................ 16 

3.3 Dados laboratoriais .............................................................................................. 18 

3.4 Análise da miostatina sérica ................................................................................. 18 

3.5 Avaliação da massa e força muscular .................................................................. 19 

3.6 Análise Ecocardiográfica ...................................................................................... 20 

3.7 Análise Estatística ................................................................................................ 21 

4. Resultados .................................................................................................................. 22 

5. Discussão ................................................................................................................... 30 

6. Conclusão ................................................................................................................... 36 

7. Referências ................................................................................................................. 38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Siglas



 

 

Lista de Siglas iv 

AAS: Ácido acetil salicílico 

BIA: Bioimpedância Elétrica 

BRA: bloqueador do receptor da angiotensina 

CKMB: Creatinofosfoquinase MB 

CPK: Creatinofosfoquinase; 

CT: Colesterol total 

DAC: Doença Arterial Coronariana 

DDVE: Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo 

DSVE: Diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo 

DM: Diabetes melito 

DXA: Densitometria por Dual-Energy X-ray Absorptiometry 

ESC: Sociedade Européia de Cardiologia 

ESPEN: Sociedade Européia de Nutrição Clínica e Metabolismo 

FM: Massa de gordura 

FESp: Fração de ejeção do  Ventrículo Esquerdo estimada pelo método de Simpson 

FFM: Massa livre de gordura 

FPM: Força de preensão manual 

GDF-8: Fator de crescimento e diferenciação 8 

HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica 

HDL: Lipoproteína de alta densidade 

IAM: Infarto Agudo do Miocárdio 

IAMCSST: Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST 

IAMSSST: Infarto Agudo do Miocárdio sem supradesnivelamento de segmento ST 

iECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina II 

IMA: Índice de Massa Esquelética Apendicular 

IMC: Índice de Massa Corpórea 

LDL: Lipoproteina de baixa densidade 

PP: Espessura da parede posterior 

SCA: Síndrome Coronariana Aguda 

T: Tempo 

TG: Triglicerídeos 

TR: Terapia de Reperfusão 

UEC: Unidade de Emergências Cardiológicas 

UCO: Unidade de Terapia Intensiva Coronariana 

UNIPEX: Unidade de Pesquisa Experimental 

UTI: Unidade de Terapia Intensiva



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo



 

 

Resumo 2 

Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade em todo o mundo. O infarto agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSST) vem apresentando redução da mortalidade após a introdução das terapias de reperfusão. 

Diversos fatores estão associados a pior prognóstico e foi evidenciado que massa e função muscular podem estar associadas a comorbidades como 

hipertensão arterial sistêmica, síndrome metabólica, diabetes mellitus, obesidade e morte precoce. A força e massa muscular são regulados por 

diversos fatores entre os quais podemos destacar a miostatina. A miostatina, conhecida classicamente como regulador negativo da musculatura 

tem apresentado papel controverso na literatura, sendo por vezes relacionada a perda de massa muscular. Até o presente momento não há estudos 

investigando o papel da miostatina nas síndromes coronarianas agudas. 

Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar a associação dos valores séricos de miostatina, com a massa e função muscular, tempo de 

internação e mortalidade hospitalar de pacientes com IAMCSST admitidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. 

Materiais e métodos: Trata-se de um estudo prospectivo observacional com pacientes admitidos com diagnóstico de IAMCSST 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no período de maio de 2018 a fevereiro de 2019. Foram incluídos pacientes com 

IAMCSST, que aceitaram participar e foram recrutados nas primeiras 48 horas de admissão hospitalar, sendo realizados bioimpedância elétrica, 

coleta de amostra de sangue para mensuração de miostatina e avaliação de força de preensão manual (FPM) por dinamômetro. Além disso, foi 

realizado ecocardiograma e coletados dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes. Sarcopenia e dinapenia foram definidos conforme 

o consenso europeu de sarcopenia. A miostatina foi mensurada no soro, através do método de Elisa. Para avaliar a associação dos valores séricos 

de miostatina e a mortalidade hospitalar utilizamos a regressão logística uni e multivariada. O nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados: Foram recrutados 80 pacientes, sendo 70% do sexo masculino, o tipo de infarto mais comum foi de parede inferior e a 

média da idade foi 61,5 ± 10 anos . A mortalidade hospitalar foi de 8,75%. A concentração séria de miostatina foi 1910 (1371-2340) pg/ml. Os 

pacientes mais velhos, com mais comorbidades e menores valores de FPM apresentaram pior evolução na internação (mortalidade), porém sem 

diferença estatisticamente significante. Os pacientes que evoluíram a óbito foram menos expostos a reperfusão em relação aos que sobreviveram. 

Os maiores picos de CPK e CKMB e os menores valores de miostatina foram vistos nos pacientes que evoluíram ao óbito. No entanto, essa 

diferença não foi estatisticamente significante. É interessante também observarmos que a miostatina apresentou correlação positiva com o índice 

de massa muscular esquelética apendicular (r=0,267; p=0,017) e com a força de preensão manual (r=0,381; p=0,002). No entanto, não houve 

correlação com a idade (r=0,045; p=0,69), fração de ejeção do VE (r=0,074; p=0,53), e tempo de internação hospitalar (r=0,043; p=0,71). Não 

houve associação entre a miostatina e mortalidade mesmo após ajustada por idade, sexo, pico de CKMB (OR= 0,999; IC95%=0,997-1,000; p=0,16) 

ou por hemoglobina, e uso de betabloqueador e diurético (OR= 0,999; IC95%=0,998-1,001; p=0,26). 

Conclusão: Os valores séricos de miostatina apresentam correlação positiva com o índice de massa muscular esquelética apendicular e 

com a força de preensão manual. No entanto, não houve correlação com a idade, fração de ejeção do VE, tempo de internação e mortalidade 

hospitalar nos pacientes com IAMCSST. 
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Abstract



 

 

Abstract 5 

Introduction: Cardiovascular diseases are the leading causes of mortality worldwide. Acute myocardial infarction with ST segment 

elevation (IAMCSST) has been presenting a reduction in mortality rate after introduction of the reperfusion therapy. Several factors are 

associated with a worse prognosis and it was evidenced that muscle mass and function may be associated with comorbidities such as systemic 

arterial hypertension, metabolic syndrome, diabetes mellitus, obesity and early death. Strength and muscle mass are regulated by several factors 

among which we can highlight myostatin. Myostatin, classically known as a negative regulator of musculature, has played a controversial role in 

literature, and is sometimes related to loss of muscle mass. To date, there are no studies investigating the role of myostatin in acute coronary 

syndromes. 

Objective: The objective of the present study is to evaluate the association of serum myostatin values with muscle mass and function, 

length of hospital stay and hospital mortality of patients with STEMI admitted to Botucatu Medical School Hospital. 

Materials and methods: This is a prospective observational study with patients admitted with a diagnosis of STEMI to Botucatu 

Medical School Hospital from May 2018 to February 2019. Patients with STEMI, who accepted to participate were recruited in the first 48 hours 

of hospital admission, and were evaluated with electric bioimpedance, handgrip strength, and blood sample collection for measurement of 

myostatin. In addition, an echocardiogram was performed and demographic, clinical and laboratory data were collected from the patients. 

Sarcopenia and dinapenia were defined according to the european consensus of sarcopenia. Myostatin was measured by serum using the Elisa 

method. In order to evaluate the association of myostatin serum values and hospital mortality, we used univariate and multivariate logistic 

regression. The level of significance was 5%. 

Results: 80 patients were recruited, 70% were male, the most common type of infarct was the inferior wall and the mean age was 61.5 ± 10 

years. Hospital mortality was 8.75%. The serum concentration of myostatin was 1910 (1371-2340) pg / ml. Older patients, with more 

comorbidities and lower values of handgrip strength presented worse evolution in hospitalization (mortality), but without statistically significant 

difference. Patients who evolved to death were less exposed to reperfusion than those who survived. Higher values of creatine phosphokinase 

(CPK) and creatine phosphokinase-MB (CPK-MB) and the lowest values of myostatin were seen in the patients who died. However, this 

difference was not statistically significant. It is also interesting to observe that myostatin showed positive correlation with appendicular skeletal 

muscle mass index (r=0,267; p=0,017) and with handgrip strength (r=0,381; p=0,002). However, there was no correlation with age (r=0,045; 

p=0,69), LV ejection fraction (r=0,074; p=0,53), and length of hospital stay (r=0,043; p=0,71). There was also no association between myostatin 

and mortality after adjustment for age, sex, CPK-MB (OR= 0,999; IC95%=0,997-1,000; p=0,16) or hemoglobin and usage of betablockers and 

diuretics (OR= 0,999; IC95%=0,998-1,001; p=0,26). 

Conclusion: Serum myostatin values show a positive correlation with appendicular skeletal muscle mass index and handgrip strength. 

However, there was no correlation with age, LV ejection fraction, length of hospital stay, and hospital mortality in patients with STEMI. 

 

Key Words: Myostatin; Myocardial Infarction; Muscle Strength  
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1. Introdução 8 

 As doenças crônicas não transmissíveis têm grande impacto socioeconômico em todo o mundo, e entre elas destacam-se as 

doenças cardiovasculares, que representam atualmente a maior causa de mortalidade na população1, sendo a doença isquêmica cardíaca a primeira 

causa de mortalidade geral, em todo o mundo. 2 

          Segundo o último guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), de 2017 e a Quarta definição internacional de 

Infarto do Miocárdio, de 2018, o termo infarto agudo do miocárdio deve ser usado nos casos de evidência clínica de isquemia miocárdica 

associada à comprovação laboratorial de necrose miocárdica (aumento de troponina acima do percentil 99 do valor de referência) 2,3,4, sendo 

divididos, para fins práticos e de estratégia terapêutica em infartos agudos do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSST) e 

sem supradesnivelamento de segmento ST (IAMSSST).2 Atualmente há tendência à redução do número de casos de IAMCSST e aumento dos 

IAMSSST.2 Além disso, é também relatado na literatura redução da mortalidade dos casos de IAMCSST associado às medidas terapêuticas como a 

terapia de reperfusão e a prevenção secundária. Apesar disso, a mortalidade associada a tal tipo de infarto permanece bastante elevada, estando 

associada principalmente ao tamanho do infarto. Tais pacientes apresentam alto risco de morte súbita, por arritmias ventriculares malignas.5 Além 

disso, aproximadamente 40% dos infartos são acompanhados de disfunção sistólica e 25% apresentam sinais e sintomas de insuficiência cardíaca.6 

 Outros fatores estão associados ao pior prognóstico, entre eles pode-se citar a idade avançada, doença renal crônica, 

classificação de Killip na apresentação e número de coronárias comprometidas.2 Ainda, estudos tem mostrado que a massa e a força muscular 

também podem estar associadas com desfechos clínicos desfavoráveis após o infarto. Tais estudos têm mostrado correlação entre força muscular e 

fatores de risco cardiovasculares, como síndrome metabólica7, diabetes mellitus8, obesidade9, hipertensão arterial sistêmica10 e morte precoce11, 

sugerindo que baixos valores de força muscular podem se correlacionar positivamente com tais comorbidades, bem como com maior mortalidade. 

Tanto a força quanto a massa muscular são regulados por diversos fatores entre os quais podemos destacar a miostatina. 

 A miostatina, também denominada fator de crescimento e diferenciação 8 (GDF-8), pertence à família de estimuladores e 

diferenciadores de crescimento celular (TGF-β)12  , e é responsável pela regulação negativa do crescimento muscular esquelético desde a vida 

embrionária, expressando-se predominantemente em tecido muscular esquelético, além de regular a proliferação de fibroblastos musculares 

normais e distróficos, podendo realizar a mediação entre cardiomiócitos e fibroblastos, de maneira a desempenhar papel em miocárdios sadios e 

após agressões como nos casos de IAMCSST13,14 Estudos experimentais evidenciam também papel na adipogênese. 13-16 

 De maneira sucinta, a miostatina circula inicialmente ligada a um pro-peptídeo, tendo ação apenas após clivagem e tem 

sua expressão modulada por diversos inibidores, permitindo uma regulação da massa muscular esquelética.17 Dentre estes fatores de crescimento e 

diferenciação pode-se citar a proteína-I-plasmática (GASP-I), genes relacionados à folistatina (FLRG) e seu próprio pró-peptídeo circulante, com 

destaque para a folistatina, expressa em diversos tecidos e com atuação em diferentes proteínas da família TGF-β.14,16Estudos mostraram elevação 

da  folistatina 1 (FSTL1) em pacientes com síndromes coronarianas agudas. Além disso, concentrações séricas elevadas dessa última estiveram 

associadas com mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca e hipertrofia ventricular esquerda.16 

 No que se refere à associação da miostatina com redução da massa muscular, são descritas ações de inibição de fatores de 

regulação miogênica e aumento da degradação muscular. Embora ainda não elucidado completamente, dados de estudos experimentais mostram 

que, para crescimento ou regeneração muscular há células precursoras miogênicas, dentre elas as miossatélites, que são ativadas e incorporam-se 

às fibras ou reparam as lesadas, estando tal mecanismo sujeito à ativação por fatores de regulação miogênica (FRM). Nesse contexto de atrofia 

muscular, a miostatina inibe a expressão de FRM músculo-específicos, ao reduzir a expressão do seu fator transcricional e prejudica a 

diferenciação de células miossatélites.14 Outro mecanismo de perda muscular associado a miostatina é o aumento da degradação muscular por 

ativação de diversos sistemas proteolíticos, dentre eles o ubiquitina-proteassomo.14,18,19  Esse último é a principal maquinaria de degradação 

proteica não lisossomal citoplasmática e nuclear em células eucarióticas, atuando através da ligação das proteínas a monômeros de ubiquitina, 
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ocorrendo, por fim, degradação no complexo enzimático denominado proteassomo. Tal degradação é essencial para diversas funções celulares, tais 

como apresentação de antígeno, morte celular programada, regulação de desenvolvimento, proliferação e diferenciação celular. 18,19 

 Estudos experimentais sugerem que a miostatina desempenha papel tanto no miocárdio quanto na musculatura periférica. 

Estudo com camundongos knockout para miostatina, submetidos ao infarto experimental, mostrou que sua ausência foi associada com redução de 

fibrose miocárdica, melhora da função ventricular e redução da mortalidade, comparados com o grupo controle. 13 Outro, com IC induzida por 

ligação da artéria descendente anterior observou aumento da expressão de miostatina nos músculos esquelético e cardíaco, com redução dos 

valores após exposição a exercícios.20 Foi evidenciado, em camundongos, aumento da miostatina no miocárdio e no soro 10 minutos após o 

infarto.21Além disso, 2 meses após o infarto, esse aumento está associado à ativação de vias intracelulares anti-hipertróficas no miocárdio e à 

degradação proteica no músculo esquelético. Outros estudos sugerem que não só a miostatina, mas também a folistatina, uma de suas inibidoras, 

podem estar associadas à redução da musculatura esquelética em modelos de insuficiência cardíaca induzidos por infarto.17 

 O papel da miostatina em estudos clínicos ainda é pouco estudado e apresenta resultados controversos. Alguns estudos 

mostraram relação negativa entre valores de miostatina e desenvolvimento/massa muscular, sugerindo papel nos contextos de hipotrofia e 

redução de massa muscular em situações de doenças crônicas, tais como insuficiência cardíaca, cirrose e caquexia relacionada ao câncer.14,17 Na 

insuficiência e caquexia cardíacas, descreve-se a miostatina como inibidora do crescimento muscular esquelético, por inibição da fosforilação da 

proteína quinase B, desempenhando papel crítico na perda de massa muscular durante essas doenças.16  Por esses motivos, alguns autores aventam 

a possibilidade do uso da miostatina como biomarcador prognóstico de doenças cardíacas, considerando seus valores séricos elevados na 

insuficiência cardíaca e sua associação com marcadores de gravidade e com remodelação cardíaca na cardiomiopatia dilatada, hipertensiva e 

alcoólica.16 

 A miostatina tem sido estudada em diversos contextos clínicos de caquexia, entidade clínica que, segundo a ESPEN, 

mantém como característica comum às diversas definições o fato de ser uma complexa síndrome metabólica associada com doença subjacente 

inflamatória, que se caracteriza por perda de músculo associada ou não a perda de massa de gordura.15,22  Sarcopenia, por sua vez, de acordo com 

o Consenso Europeu de Sarcopenia (2019) é uma síndrome caracterizada por perda generalizada de massa muscular esquelética, força e função 

muscular, representando risco para eventos adversos (quedas, fraturas, perda de funcionalidade e mortalidade), sendo que a força muscular é 

considerada melhor preditor para tais desfechos adversos.3,22 

 Em contrapartida, outros estudos clínicos têm mostrado resultados bem diferentes dos anteriormente citados, aventando a 

possibilidade de que a miostatina seja mais que um regulador negativo da musculatura esquelética, com resultados mostrando menor miostatina 

sérica em pacientes com IC comparados a controles hígidos24, redução dessa proteína na IC sob tratamento aeróbico e em pacientes caquéticos23-26, 

maiores valores em pacientes com maior força de preensão manual 27, além de altas concentrações de miostatina em idosos não frágeis e com 

melhor preparo físico 24, o que pode significar um papel da miostatina na manutenção da musculatura esquelética em alguns contextos clínicos.  

 Em relação à massa e força muscular, elas também desempenham papel importante no processo de recuperação de 

doenças.28 A correlação de força muscular, avaliada frequentemente através da força de preensão manual (FPM), com diversos contextos clínicos, 

tem sido amplamente estudada na literatura ao longo das últimas décadas, evidenciando relação entre baixa função muscular e morbimortalidade 

por todas as causas, incluindo mortalidade cardiovascular a longo prazo. 29-33 Além disso, é considerada um preditor de saúde34 e determinante de 

atividade física em idosos, tendo evidenciado relação entre força e massa muscular com sarcopenia, perda de massa muscular e funcionalidade em 

idosos. Outro estudo também evidenciou maior risco de sangramento após síndrome coronariana aguda em idosos com idade igual ou superior a 

75 anos.34,35 

 Apesar da importância da miostatina em regular a massa e consequentemente a função muscular, sua associação com essas 

variáveis e com o prognóstico de pacientes com SCAs ainda não foi estudada. Logo, em decorrência de sua ação biológica, formulamos a hipótese 
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de que a concentração sérica de miostatina apresenta correlação negativa com a força muscular, massa muscular, tempo de internação e 

mortalidade em pacientes após IAMCSST.  



6. Conclusão
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Em conclusão, os valores séricos de miostatina apresentam correlação positiva com o 

índice de massa muscular esquelética apendicular e com a força de preensão manual. No 

entanto, não houve correlação com o tempo de internação e mortalidade hospitalar nos 

pacientes com IAMCSST.  
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