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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

  Desde o pioneirismo de Jean-Baptiste Denis (1620-1704) que, em 1667, transfundiu o 

sangue de um carneiro para um paciente, realizando a primeira transfusão da história, e de 

Blundell, que no século XIX reinfundiu o sangue perdido após hemorragia pós-parto, 

aconteceram muitas mudanças no processo de transfusão. Atualmente o sangue é o tecido 

humano mais freqüentemente transplantado (BEZERRA, 2006).  

 A principal função das células sangüíneas é transportar oxigênio para os tecidos e 

remover o gás carbônico por eles produzido. A eficiência desse processo é determinada pelo 

hematócrito (hto) ou pela hemoglobina (hb) e está prejudicada nas anemias, doença 

caracterizada pela concentração anormalmente baixa de hemoglobina nos eritrócitos (valor 

normal de 13 g.dl-1 em homens e 12 g.dl-1 em mulheres) (NORMAL ..., 1980). Clinicamente, 

a anemia se manifesta com dispnéia, zumbidos, cefaléias, palpitações, síncopes, 

fadigabilidade, distúrbios do sono, diminuição da libido, distúrbios do humor e da capacidade 

de concentração. Os pacientes, geralmente, mantêm-se assintomáticos quando os valores de 

hematócrito situam-se acima de 24% (NELSON et al., 1998).  

A anemia é um preditor independente de morbidade e mortalidade e sua prevalência 

na população americana é de 4.4-5.9% (SHANDER; JAVIDROOZI; GOODNOUGH, 2006). 

A incidência de anemia assintomática em pacientes cirúrgicos estado físico ASA I ou II é de 

menos de 1% e este fato não deve mudar o manejo perioperatório destes pacientes (OLSON; 

STONE; LUBARSKY, 2005), pois isso acarretaria aumento dos custos e atrasos 

desnecessários no tratamento cirúrgico (OLSON; LUBARSKY, 2006), embora haja quem 
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defenda o adiamento até que uma avaliação clínica completa seja efetuada (GOODNOUGH et 

al., 2005).  

No período intra-operatório, a anemia provocada pelo sangramento proveniente do 

campo cirúrgico é tratada por meio da transfusão de células vermelhas. Aproximadamente 

dois terços de todas as transfusões são efetuadas no período perioperatório (CONSENSUS ..., 

1988). 

Antigamente, acreditava-se que a transfusão pré-operatória de sangue poderia 

melhorar a sobrevida do enxerto no transplante renal. Por isso sua utilização era incentivada 

(OPELZ; TERASAKI, 1978). 

A Sociedade Americana de Anestesiologistas instituiu um protocolo para que a 

transfusão sangüínea de concentrado de hemácias não fosse mais fundamentada em uma regra 

fixa (quando os valores de hemoglobina fossem inferior a 10 g.dl-1 ou os valores de 

hematócrito fossem inferiores a 30%) e sim na necessidade clínica dos pacientes demonstrada 

por meio da saturação venosa de oxigênio ou da concentração de lactato (TASK FORCE ..., 

1996). A transfusão de células vermelhas só deve ser considerada quando a oferta de oxigênio 

global cai abaixo de um ponto crítico no qual há aumento da taxa de extração de oxigênio e da 

concentração plasmática de lactato (GREENBURG, 1995). A indicação transfusional 

confiável não pode ser um número estatístico (LEMOS; HEALY, 1996). 

 Dietrich et al. (1990) estabeleceram um padrão de resposta cardiovascular e 

metabólica à transfusão de células vermelhas em pacientes não cirúrgicos criticamente 

doentes. O benefício à transfusão foi considerado quando houve aumento da oxigenação 

tecidual, diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio ou diminuição do trabalho 

cardíaco.  

Baixa hemoglobina pré-operatória ou perda substancial de sangue durante a cirurgia 

aumenta o risco de morte, especialmente em pacientes com doença cardiovascular. Decisões 
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sobre critério transfusional devem ter em consideração a condição cardiovascular do paciente 

e a perda sangüínea cirúrgica, bem como a concentração de hemoglobina (CARSON et al., 

1996). 

A partir de sua crescente utilização, os riscos da administração de sangue e de seus 

derivados começaram a ser distinguidos. O potencial para efeitos adversos, os altos custos e a 

escassez da doação sangüínea causaram uso mais prudente da transfusão (SPAHN; CASUTT, 

2000). Os médicos estão, atualmente, ponderando os riscos e os benefícios da administração 

de produtos sangüíneos. Essa nova abordagem tem resultado em propostas mais 

conservadoras e científicas à terapia para sangramento e coagulopatia pós-operatória 

(ERETH; OLIVER; SANTRACH, 1994). 

Crosby (1958) já relacionava a prescrição desordenada de transfusão sangüínea à 

brincadeira de roleta russa com bolsas de sangue ao invés de revólveres. Embora o médico se 

sinta mais confortado ao prescrever a transfusão, o paciente fica com o risco. 

Antes da realização da transfusão deve-se refletir sobre algumas questões: qual deve 

ser o critério para a transfusão? Qual é a morbidade da anemia no período perioperatório? 

Quais os riscos da transfusão de células vermelhas? Quais são as alternativas à transfusão para 

este paciente nesta situação?  

Aproximadamente onze milhões de unidades alogênicas de células vermelhas são 

transfundidas a cada ano nos EUA, causando um custo entre um e dois bilhões de dólares. Já 

na Inglaterra, entre duas e quatro milhões de unidades de células vermelhas são transfundidas 

anualmente (CARSON et al., 1996). 

 A transfusão sangüínea, além de aumentar o custo do tratamento, é um fator de risco 

independente para falência múltipla de órgãos pós-injúria (MOORE; MOORE; SAUAIA, 

1997). Nesse trabalho, independente da inclusão de outros indexadores de choque, a 

transfusão sangüínea foi apresentada como fator de risco isolado em treze das quinze 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


29 
 

 

regressões logísticas testadas. Para tanto foram examinados 513 pacientes consecutivos 

maiores de dezesseis anos, vítimas de trauma com ISS maior que quinze na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) e que sobreviveram mais de 48 horas.  

 No trabalho de Spahn e Casutt (2000), tanto a mortalidade hospitalar quanto a 

morbidade (disfunção orgânica, edema pulmonar e infarto do miocárdio) foram menores 

quanto menos transfundidos foram os pacientes. Entretanto, em estudo retrospectivo com 

8787 pacientes, Carson et al. (1998) não implicaram a transfusão (pós-operatória) como fator 

influenciador na mortalidade de trinta ou noventa dias. 

 Nenhum estudo foi capaz, ainda, de demonstrar o impacto da transfusão sangüínea na 

reversão dos efeitos deletérios da anemia, ou seja, nem sempre a correção do hematócrito é 

capaz de garantir adequada perfusão tecidual, pois muitos outros fatores também estão 

envolvidos (LEONE; SPAHN, 1992). É improvável, portanto, que uma regra transfusional 

possa ser aplicada a diversas situações clínicas.  

Os benefícios da transfusão sangüínea alogênica no prognóstico clínico são 

questionadas devido à falta de estudos clínicos casualizados (MADJDPOUR; SPAHN, 2005). 

Pelo contrário, existem inúmeros eventos adversos relacionados à transfusão: transmissão de 

doenças infecciosas (TASK FORCE ..., 1996), imunomodulação (MADJDPOUR; HEINDL; 

SPAHN, 2006), injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão (TOY, 2006), reações 

enxerto-versus-hospedeiro (LANDI; OLIVEIRA, 1999) e reações transfusionais (LEMOS; 

HEALY, 1996). 

Devido aos problemas clínicos e financeiros que a transfusão sangüínea pode 

acarretar, várias alternativas têm sido propostas para substituí-la ou ao menos diminuir a sua 

freqüência (LEMOS; HEALY, 1996; SHANDER; GOODNOUGH, 2006). Essas opções 

variam desde a substituição dos procedimentos cirúrgicos por técnicas não cirúrgicas 

(radioterapia, por exemplo), diminuição da perda sangüínea intra-operatória (por meio de 
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exposição criteriosa do campo operatório e hemostasia meticulosa) até a utilização de 

soluções não-carreadoras de oxigênio (como os colóides ou cristalóides) ou soluções 

carreadoras de oxigênio (emulsões de perfluorocarbonos). A intervenção farmacológica, por 

meio de estimulação dos fatores de coagulação (desmopressina), anti-fibrinolíticos (epsilon, 

aprotinina, ácido tranexâmico), hemostáticos tópicos (cola de fibrina, colágeno hemostático, 

trombina tópica) ou vasoconstrictores tópicos (epinefrina, cocaína, fenilefrina) também são 

opções para a diminuição da freqüência da transfusão sangüínea. Outras possibilidades são a 

instituição de hipotensão controlada intra-operatória, o uso de hipotermia, a doação autóloga 

pré-operatória, a recuperação e reinfusão de sangue do campo cirúrgico e o uso da 

hemodiluição normovolêmica aguda.  

 O desafio atual é determinar dentre tantas alternativas qual a melhor estratégia a ser 

aplicada a cada indivíduo, particularmente naquele submetidos a cirurgias com maior 

potencial para sangramento. Fatores como idade, gênero, hematócrito pré-operatório e grau de 

anemia tolerada são importantes para calcular o volume de sangue que pode ser perdido 

(NELSON et al., 1998).   

 A conferência organizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da 

América concluiu que não há evidências científicas que suportem um critério único para a 

transfusão (CONSENSUS ..., 1988).  

Das técnicas acima citadas, as que envolvem a transfusão de sangue do próprio 

paciente são: a pré-doação, a reinfusão do sangue coletado e a hemodiluição normovolêmica 

aguda (HNA). 

 Na pré-doação (também chamada de autotransfusão) o paciente é submetido à sangria 

e o volume retirado é armazenado a 4°C até a data do procedimento cirúrgico. O sangue pode 

ser armazenado até 35-42 dias, o que limita o período da doação a cinco/seis semanas. Muitos 

pacientes ficam anêmicos durante o período de doação, o que pode causar a interrupção da 
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técnica. O sangue colhido perde plaquetas e fatores de coagulação durante os processos de 

armazenamento e refrigeração. Caso não seja utilizado durante a cirurgia, este sangue é 

desprezado, o que aumenta o custo geral do procedimento (FAUST, 1998). 

 A reinfusão do sangue requer a aspiração e filtração do sangue coletado no campo 

cirúrgico, por meio de equipamentos como o cell saver. Discute-se, ainda, se esta técnica é 

segura em pacientes portadores de doenças infecciosas, como hepatites e aids e em pacientes 

submetidos à ressecção de tumores (DAVIES et al., 2006). 

 A hemodiluição normovolêmica aguda foi primeiramente empregada no circuito 

extracorpóreo, em cirurgias cardíacas, por Derbyshire et al. (1957). Seu emprego na prática 

médica remonta ao início da década de sessenta, como forma de minimizar a exposição a 

doenças transmissíveis e de preservar os limitados estoques dos bancos de sangue 

(KREIMEIER; MESSMER, 1996). Consiste na retirada de volume de sangue e reposição 

volêmica simultânea com líquidos acelulares (cristalóides e/ou colóides) para manutenção do 

volume intravascular (GOODNOUGH, 2002; MONK, 2005; STEHLING; ZAUDER, 1991). 

Pretende-se com isso, diminuir a perda de células vermelhas no período intra-operatório, já 

que o volume sangüíneo perdido conterá menor quantidade destas células (SHANDER; 

GOODNOUGH, 2006). 

As bolsas de sangue coletadas são identificadas e armazenadas na própria sala de 

cirurgia, em temperatura ambiente, e são devolvidas ao paciente tão logo ocorram alterações 

hemodinâmicas ou laboratoriais que não possam ser controladas pela administração de fluidos 

acelulares. Espera-se, quando possível, para iniciar a devolução, que o período de maior perda 

sangüínea já tenha ocorrido. As unidades do sangue recolhido são infundidas na ordem 

inversa da coleta, uma vez que, procedendo dessa forma, a última unidade transfundida 

(primeira unidade coletada) possui o maior hematócrito e a maior concentração de plaquetas e 

de fatores de coagulação. A estocagem do sangue na temperatura ambiente da sala não deve 
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Volume sangüíneo =  Volemia x (Htoinicial – Htofinal)   ( 1)
         Média dos hematócritos 

ultrapassar oito horas. Caso haja previsão de maior tempo entre a coleta e a reinfusão, deve-se 

refrigerar o sangue (MONK, 2006). 

A HNA é, essencialmente, um procedimento que envolve a retirada de células 

vermelhas sangüíneas por meio de um processo controlado de remoção do sangue total e a 

simultânea reposição com líquidos no intuito de manter adequado o volume circulatório 

(SHANDER; RIJHWANI, 2004).  

Ela teve a sua utilização aumentada com o avanço da aids (THE NATIONAL ..., 2001) 

e reduziu o número de transfusão sangüínea homóloga intra-operatória em vários tipos de 

cirurgias (HABLER et al., 2004; MONK et al., 1999), inclusive nas diversas cirurgias de 

coluna (COPLEY et al., 1999; OLSFANGER et al., 1993).  

O modelo matemático que permitiu a estipulação da perda sangüínea foi confirmado 

na prática clínica no estudo de Bourke e Smith (1974), quando cinqüenta pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos diversos foram avaliados quanto ao binômio perda 

cirúrgica-reposição volêmica. Deste primeiro cálculo, que estabeleceu uma equação 

logarítmica que possibilitaria a fixação do hematócrito alcançado após a perda de um 

determinado volume de sangue, Jeffrey Gross, em 1983, demonstrou que como o sangue 

perdido possuía cada vez menos hemoglobina, o cálculo predito por Bourke poderia 

superestimar a perda de hemoglobina. Embora haja outras fórmulas para cálculo do volume 

sangüíneo a ser retirado na HNA (MEIER et al., 2003) a fórmula apresentada por Gross 

(1983) é a mais amplamente utilizada: 

 

   Os critérios para seleção dos pacientes são: perda sangüínea intra ou pós-operatória 

estimada em mais de 1500 ml, concentração de hemoglobina pré-operatória acima de 12 g.dl-1 

Em que: 
Volemia = Peso (kg) x 70 ml.kg-1, homens 
                   Peso (kg) x 65 ml.kg-1, mulheres 
Htoinicial = Primeiro hematócrito colhido 
Htofinal = Hematócrito desejável 
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em pacientes normovolêmicos, função cardiovascular normal, ausência de doenças 

pulmonares, renais ou hepáticas e inexistência de hipertensão descontrolada, anormalidades 

na coagulação ou infecção (MONK, 2005; SHANDER; RIJHWANI, 2004). Estes critérios 

são flexíveis, podendo ser desconsiderados em situações especiais. Existem também, segundo 

os mesmos autores, algumas condições que podem ser consideradas como contra-indicações: 

anemia com valores de hemoglobina inferiores a 7 g.dl-1, hemoglobinopatias associadas à 

hemólise, como por exemplo, a anemia falciforme, doença isquêmica cardíaca ativa, 

insuficiência renal e coagulopatia prévia associada com sangramento ativo (MONK, 2005; 

SHANDER; RIJHWANI, 2004). 

  D’Ambra e Kaplan (1995) não recomendam a HNA para pacientes que possuam 

doença arterial coronariana, anemia significante, doença renal, doença hepática grave, 

enfisema pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva. A técnica também não é adequada quando 

o aumento do débito cardíaco, principal mecanismo compensatório da HNA, não pode ser 

alcançado ou é indesejável. A incapacidade de bons acessos vasculares, seja para coleta ou 

para infusão, também é uma limitação prática à técnica (STEHLING; ZAUDER, 1991). 

  Assim, para Stehling e Zauder (1991), a HNA deve ser considerada em todos os 

pacientes que não tenham contra-indicações específicas para a técnica e que possuam uma 

perda antecipada cirúrgica acima de um litro e tenham um hematócrito inicial que exceda 

34%. 

  O pré-requisito básico para preservação da oxigenação durante a HNA é a oferta 

adequada de oxigênio aos tecidos (CRYSTAL; SALEM, 2004). Durante a hemodiluição, o 

papel desempenhado pelo sistema cardiovascular é de fundamental importância para 

compensação da oferta de oxigênio tanto em nível sistêmico quanto microcirculatório (LAKS 

et al., 1974).  
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Os mecanismos sistêmicos compensatórios provocados pela HNA são: aumento do 

débito cardíaco e do volume sistólico e redução da viscosidade sangüínea e da resistência 

vascular sistêmica. Ocorrem, ainda, aumento da freqüência cardíaca (geralmente não 

significante) e aumento do fluxo sangüíneo para tecidos dependentes de oxigênio. Na 

microcirculação ocorre aumento na densidade funcional capilar (recrutamento de capilares e 

aumento da área de superfície para a troca de oxigênio), aumento da relação do hematócrito 

microcirculatório em relação ao sistêmico, aumento na viscosidade das células vermelhas 

capilares e diminuição da perda de oxigênio pré-capilar e da difusão para outros vasos da 

microcirculação (CRYSTAL; SALEM, 2004). 

 Todos os fatos acima relacionados se somam para obtenção de melhor distribuição dos 

eritrócitos na rede de capilares, permitindo melhora da perfusão tecidual e manutenção de 

adequada oferta de oxigênio (Van der LINDEN et al., 2003). 

 Durante esse processo o hematócrito poderá atingir valores muito baixos, mas a oferta 

de oxigênio é total ou parcialmente compensada pelos dois principais efeitos hemodinâmicos 

da hemodiluição: diminuição da resistência vascular sistêmica e da viscosidade sangüínea 

(TALWAR; FAHIM, 2000). A diminuição da viscosidade sangüínea altera o fluxo sangüíneo 

nos leitos venoso e arterial. A alteração do fluxo no leito venoso origina aumento expressivo 

do retorno venoso ao coração. Já no leito arterial, é responsável pelo aumento do volume 

sistólico (por meio do mecanismo de Frank-Starling) e pela redução da pós-carga, o que 

promove aumento do débito cardíaco e manutenção da pressão arterial. O aumento do retorno 

venoso motiva o aumento da pressão venosa central (PVC), da pressão de artéria pulmonar 

ocluída e da pressão diastólica final de ventrículo esquerdo. As melhorias nas propriedades 

reológicas sangüíneas otimizam a perfusão tecidual, principalmente na vigência de estados de 

baixo fluxo (LAKS et al., 1974). 
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DO2 = DC x CaO2        (2) 

A oferta de oxigênio aos tecidos (DO2) é produto do débito cardíaco (DC) pelo 

conteúdo arterial de oxigênio (CaO2), segundo a fórmula abaixo (LAKS et al., 1974): 

 

 

O CaO2 depende das variáveis hemoglobina e saturação de oxigênio e, em menor grau, 

da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. A hemodiluição causa redução da taxa de 

hemoglobina, o que acarreta diminuição do conteúdo arterial de oxigênio do sangue. O débito 

cardíaco, então, aumenta, para compensar e manter o transporte de oxigênio. Quando o débito 

cardíaco não aumenta, ocorre diminuição do transporte de oxigênio e conseqüentemente da 

sua oferta para os tecidos.  Na tentativa de manter a oxigenação celular, o organismo aumenta 

a taxa de extração de oxigênio (TEO2). A TEO2 é diretamente proporcional tanto ao consumo 

de oxigênio (VO2) quanto à sua oferta, de acordo com a equação abaixo (LAKS et al., 1974):  

 

O VO2 é o produto da diferença arteriovenosa (conteúdo arterial menos conteúdo 

venoso) de oxigênio pelo DC. Alterações tanto no transporte quanto no consumo de oxigênio 

modificam a taxa de extração de oxigênio durante a hemodiluição (TALWAR; FAHIM, 

2000). A TEO2 correlaciona-se, diretamente, com a saturação venosa de oxigênio (SvO2), 

ambas refletindo o balanço DO2 e VO2 (oferta e consumo). Embora a mensuração contínua da 

saturação venosa de oxigênio seja útil, durante a hemodiluição, para monitorizar mudanças no 

balanço de oxigênio, ela não pode ser usada como indicador absoluto de hipóxia. Neste 

aspecto, a pressão parcial de oxigênio no sangue venoso é mais sensível para detecção de 

alterações nos fatores que influenciam a oxigenação tecidual (LAKS et al., 1974). 

 

   TEO2 = VO2 x DO2-1     (3) 
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Em onze indivíduos saudáveis e conscientes antes da anestesia e em 21 voluntários 

não submetidos à cirurgia, a HNA diminuiu a resistência vascular sistêmica e a oferta crítica 

de O2 e aumentou a freqüência cardíaca, o volume sistólico e o índice cardíaco. Não se 

evidenciou nenhuma manifestação de oxigenação inadequada: o VO2 aumentou 

significativamente e a concentração de lactato plasmático não se modificou (WEISKOPF et 

al., 1998). 

A adequada oxigenação tecidual durante a HNA é mantida tanto pelo aumento do 

débito cardíaco quanto pelo aumento da taxa de extração de oxigênio tecidual (ICKX; 

RIGOLET; Van der LINDEN, 2000). A redução da viscosidade sangüínea provoca aumento 

do DC, pois aumenta o retorno venoso e diminui a pós-carga ventricular, além de aumentar a 

contratilidade miocárdica por intermédio de estimulação simpática ativada pelos 

quimiorreceptores aórticos (Van der LINDEN et al., 2003). A diminuição da resistência 

vascular periférica parcialmente relacionada à vasodilatação e redução da viscosidade 

sangüínea ajuda a aumentar o débito cardíaco (DUPUIS; NGUYEN, 1995). 

  Na HNA, somando-se ao oferecimento da possibilidade de redução das necessidades 

de transfusão sangüínea, há os benefícios adicionais do aumento da oxigenação tecidual como 

resultado da diminuição da viscosidade e o possível efeito benéfico no mecanismo de 

coagulação, uma vez que as unidades transfundidas de sangue autólogo contêm plaquetas 

funcionantes e concentração normal de fatores de coagulação (LEVACK; GILLON, 1999).  

 Schramm et al. (2002) demonstraram que a hemodiluição aumenta o volume de sangue 

para o retalho cirúrgico e sugeriram que a oxigenação nos retalhos isquêmicos pode ser 

melhorada pela instalação da hemodiluição. No estudo de Fontana et al. (1995), embora a taxa 

de extração de oxigênio tenha aumentado (17,3 + 6,2% para 44,4 + 5,9%) e a sua oferta 

diminuído (532,1 + 138,1 ml.min-1m-2 para 260,2 + 57,1 ml.min-1.m-2), o consumo global de 

oxigênio não diminuiu e nem o lactato aumentou significativamente, o que significa que não 
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houve sofrimento dos tecidos periféricos. Com a manutenção da isovolemia, o índice cardíaco 

aumentou e a freqüência cardíaca se manteve enquanto o trabalho sistólico do ventrículo 

esquerdo não diminuiu significativamente. Nenhum dos pacientes sofreu eventos adversos 

clinicamente significantes. O transporte global de oxigênio e o trabalho miocárdico foram 

mantidos mesmo na anemia extrema. Assim, hemodiluição profunda pode ser suportada 

principalmente em pacientes jovens e saudáveis sob anestesia. 

 Perin et al. (2006) observaram que a estabilidade hemodinâmica regional e global é 

mantida após hemodiluição moderada ou profunda. Um dos mecanismos para compensar a 

baixa oferta de oxigênio aos tecidos é o aumento da sua taxa de extração, mas esse 

mecanismo só está funcionante quando a volemia está normal. 

Diebel, Tyburski e Dulchavsky (2000) avaliaram, durante a hemodiluição, a circulação 

esplâncnica. Utilizaram medidas do fluxo sangüíneo para a mucosa, tonometria e 

quantificação do lactato e da saturação de O2 e de CO2 na veia porta. Concluíram que a 

hemodiluição é bem tolerada pelo intestino se há manutenção da volemia, ou seja, 

preocupações concernentes à perfusão tecidual intestinal não devem ser gatilho para 

transfusão sangüínea. Resultados semelhantes foram encontrados por Kleen et al. (1996). Eles 

demonstraram que, a hemodiluição do hematócrito até 20% não causa prejuízo à oxigenação 

da mucosa gástrica e nem risco à sua integridade. No modelo experimental proposto por 

Noldge et al. (1991), a HNA foi bem suportada pelos órgãos esplâncnicos. Quando a HNA é 

profunda, a função bruta do fígado permanece preservada, mas há evidências de que os 

mecanismos compensatórios (aumento no fluxo e na extração de O2) não permanecerão 

hábeis por muito tempo para contrabalancear a diminuição da oferta de oxigênio. No entanto, 

Mathru et al. (2006) encontraram resultados diferentes. Pacientes submetidos à cirurgia de 

coluna (n = 12) ou abdominal (n = 7) com diluição da hemoglobina a valores próximos a 6 

g.dl-1 tiveram prejuízo na oferta de oxigênio esplâncnica e pré-portal.  
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A HNA aumenta o fluxo sangüíneo cerebral em uma relação inversa ao valor do 

hematócrito, ou seja, quanto menor o hematócrito, maior o fluxo sangüíneo. Isso acontece 

porque o débito cardíaco aumentado na HNA é redistribuído para o cérebro e para o coração 

no intuito de preservar o suprimento de oxigênio cerebral e coronariano (HAN et al., 2004). 

 A HNA segue um modelo matemático. Sua eficácia depende de altos hematócritos 

iniciais, obtenção de baixos hematócrito-alvos e ritmo significativo de perdas sangüíneas 

(MATOT et al., 2002; MURRAY, 2004). No estudo de Jacob et al. (2005), análises 

matemáticas reforçaram que um baixo gatilho transfusional para reinfusão do sangue retirado 

bem como uma grande perda cirúrgica (provavelmente algo acima de 70% do volume 

sangüíneo do paciente) são requeridos para garantir o maior benefício possível da HNA no 

salvamento de células vermelhas sangüíneas. Ela pode ser analisada como função da fração 

do sangue que seria perdido em relação ao volume sangüíneo de cada paciente. Geralmente é 

considerada em pacientes que serão submetidos à perda cirúrgica acima de 20% do seu 

volume sangüíneo (WEISKOPF, 2001). É factível, custo-efetiva e minimiza os eventos 

adversos relacionados com a transfusão de sangue homólogo, particularmente a transmissão 

de doenças, a imunosupressão e as complicações infecciosas (DAVIES et al., 2006; 

KREIMEIER; MESSMER, 1996; MONK, 2005). 

 Feldman, Roth e Bjoraker (1995), utilizando um modelo matemático que emprega o 

peso do paciente, seu hematócrito inicial e o hematócrito mínimo implicado como seguro, 

calcularam a massa máxima de células vermelhas que pode ser salva por meio da HNA. Os 

dados indicaram que a HNA recupera, eficazmente, células sangüíneas que poderiam, de 

outro modo, serem perdidas durante o procedimento cirúrgico. 

  A eficácia da HNA pode ser estimada por meio de alguns critérios: redução da perda 

de sangue; diminuição ou eliminação da necessidade de transfusão alogênica; presença de 

morbidade (infecção perioperatória, síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou falência 
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de múltiplos órgãos) e mortalidade diretamente relacionada ao procedimento (SHANDER; 

RIJHWANI, 2004). Para apuração mais acurada da eficácia da HNA, desenvolveu-se um 

modelo matemático computadorizado que associa, no paciente normovolêmico, o valor do 

hematócrito ao volume de sangue perdido. Isso permite saber, em cada momento, qual a 

quantidade de células vermelhas circulantes e conseqüentemente qual a quantidade que falta 

para restabelecer a normalidade, de maneira que é possível repor, instantaneamente, cada 

mililitro de sangue perdido abaixo do hematócrito mínimo (BRECHER; ROSENFELD, 

1994). 

  As vantagens da hemodiluição incluem a conveniência de obtenção, baixo custo e a 

melhor preservação da integridade das células vermelhas, por isso sua prática, desde que bem 

indicada, deve ser estimulada. Acrescenta-se o fato de que não há necessidade de refrigeração 

do sangue coletado durante as primeiras seis horas, podendo este ser mantido na sala de 

cirurgia. A técnica é bastante simples, não sendo necessário nenhum equipamento especial ou 

pessoal especializado, o que, em última análise, diminui os custos (AULER JUNIOR, 2001). 

Além da conservação das plaquetas e fatores de coagulação, observam-se também a melhora 

do fluxo sangüíneo tecidual e a diminuição das complicações tromboembólicas 

(KAMBAYASHI et al., 1990). Outros benefícios incluem melhora da função pulmonar, renal 

e miocárdica (SCULCO, 1995). É o principal, senão o único, meio prático de se obter sangue 

total fresco para administração (STEHLING; ZAUDER, 1991). 

A força tarefa sobre terapia sangüínea da Sociedade Americana de Anestesiologistas 

classificou a hemodiluição como um meio barato e efetivo para a redução da exposição à 

transfusão sangüínea (TASK FORCE ..., 1996). No entanto, a literatura que suporta a HNA 

tem sido criticada devido a falta de bons estudos controlados e casualizados.  

A HNA é menos dispendiosa que a doação autóloga (GOODNOUGH; MONK; 

BRECHER, 1998; MONK et al., 1995; MONK et al., 1997; ROBERTS; KIRKLEY; 
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NEWBY, 1996; ). As unidades de sangue removidas durante a HNA são retransfundidas, 

geralmente, antes que o paciente deixe a sala de cirurgia. Não há, então, custos relativos a 

testes desse sangue. Além disso, a HNA elimina a possibilidade de erro durante a 

administração do sangue. As bolsas colhidas durante HNA são coletadas e armazenadas sala 

cirúrgica, reduzindo os custos associados com coleta, estocagem e provas sangüíneas. Alguns 

estudos confirmam a HNA como a terapia mais barata na redução da taxa de transfusão 

sangüínea intra-operatória (DAVIES et al., 2006; SHANDER; RIJHWANI, 2004). A HNA é 

uma alternativa de mais baixo custo e igualmente efetiva na redução da transfusão sangüínea 

que a pré-doação (MONK et al., 1997). 

 Cutler (1984) estudou o papel da autotransfusão, da hemodiluição e da técnica 

cirúrgica em procedimentos na aorta como variáveis para evitar a transfusão de sangue 

alogênico. O uso combinado de técnicas reduziu a necessidade de transfusão e adicionou um 

critério de segurança aos pacientes. Além disso, essa somatória de técnicas provou ser custo-

efetiva, com redução de aproximadamente $260 dólares por paciente. 

Kahraman et al. (1997) estudaram o efeito da hemodiluição na necessidade de 

transfusão homóloga e na perda total estimada de células vermelhas sangüíneas. Concluíram 

que, em cirurgias cardíacas, a coleta e o armazenamento de sangue para o circuito de 

extracorpórea (CEC), diminuindo o hematócrito no início da CEC, pode diminuir a 

necessidade de transfusão ao final da cirurgia.  

Monk et al. (1997) assinalam que a hemodiluição normovolêmica aguda pode 

substituir a pré-doação autóloga como procedimento padrão nas cirurgias de prostatectomia 

radical. Pacientes submetidos à HNA têm redução de 60% nos custos transfusionais (US$ 103 

+ 102) em relação à pré-doação (US$ 269 + 11). 

Monk et al. (1999) compararam a utilização de doação autóloga pré-operatória ou de 

eritropoetina humana recombinante com a hemodiluição normovolêmica em prostatectomia 
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radical. Todas as técnicas se mostraram eficazes para redução da transfusão sangüínea nesse 

tipo de cirurgia, entretanto a HNA se mostrou a menos dispendiosa. 

Para Roye Junior et al. (1992), a doação autóloga pré-operatória de sangue associada 

ao uso da eritropoetina evita, de forma segura e efetiva, a administração de hemoderivados em 

pacientes com escoliose idiopática. Ela tem sido considerada o procedimento padrão na 

redução da transfusão sangüínea em pacientes submetidos à prostatectomia radical 

retropúbica e a retirada de três a quatro unidades no período pré-operatório é considerada 

suficiente para reduzir a taxa de transfusão, na maioria dos pacientes. Entretanto, tendo em 

vista o número de pacientes que não se beneficiariam de algum modo com a pré-doação, essa 

terapia é reputada como sendo mais cara e desfavorável do ponto de vista custo-efetividade 

que a HNA mesmo quando se utiliza um gatilho transfusional ao invés de parâmetros clínicos 

(MONK et al., 1995). A probabilidade de administração errônea da bolsa colhida para doação 

autóloga é de 122 por milhão de bolsas, enquanto a probabilidade de se contrair HIV em uma 

transfusão sangüínea comum é de 0.1 por milhão de bolsas transfundidas (DAVIES et al., 

2006). 

Quando comparada à doação autóloga, a HNA não tem custos adicionais para testes de 

compatibilidade ou de detecção de doenças transmissíveis. Também elimina a possibilidade 

de erro de administração (incompatibilidade ABO). Não requer desperdício de tempo do 

paciente (para doar o sangue), despesas com transporte de sangue e funcionários. Finalmente, 

a perda de sangue (que na doação autóloga é de aproximadamente 50%) é eliminada com a 

HNA (GOODNOUGH, 2002). 

No estudo de Ness e Bourke (1992), cinqüenta pacientes foram casualizados para doar 

três unidades de sangue autólogo ou serem submetidos à hemodiluição normovolêmica 

imediatamente antes de se realizar prostatectomia radical retropúbica. Concluiu-se que a HNA 
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pode, seguramente, substituir a doação autóloga no intuito de reduzir a transfusão homóloga. 

Os resultados podem ser aplicados quando uma perda de pelo menos um litro. 

Habler et al. (2004) estudaram os efeitos da HNA na transfusão intra-operatória 

alogênica em pacientes submetidos à cirurgia maxilofacial e verificaram que a HNA evitou a 

transfusão sangüínea em 84% dos 124 pacientes. 

 Quando foram comparados os custos totais com terapia transfusional em pacientes 

submetidos à HNA ou à pré-doação, observou-se o gasto médio foi de US$ 247,5 por paciente 

na HNA e de US$ 427,74 por paciente na pré-doação. Houve redução de gastos de 44% nos 

pacientes do grupo HNA (MONK et al., 1995). Outros estudos também confirmaram que em 

comparação com a doação autóloga pré-operatória, a hemodiluição tem se mostrado 

significativamente menos dispendiosa por unidade (MONK, 2006; ROBERTS; KIRKLEY; 

NEWBY, 1996). Monk (2006) recomenda a HNA como terapia padrão em grandes cirurgias 

ortopédicas, pois possui eficácia semelhante à doação autóloga, com menos risco e bem mais 

barata. 

Nelson e Fontenot (1995) estabeleceram dez estratégias para reduzir a perda sangüínea 

em cirurgias ortopédicas, que são: calcular preoperativamente as necessidades transfusionais; 

reconsiderar o critério de transfusão; ensaiar previamente o procedimento, quando possível; 

induzir anestesia hipotensiva; encurtar o tempo cirúrgico; postergar ao máximo a indicação da 

transfusão; posicionar o paciente de modo a reduzir o engurgitamento venoso; usar 

embolização arterial seletiva; esforçar-se para reduzir o sangramento, por exemplo, por meio 

do uso de garrotes e utilizar drogas que diminuam o sangramento intra-operatório. 

 Copley et al. (1999), estudando se a HNA poderia substituir a necessidade 

transfusional de adolescentes submetidos à fusão espinhal posterior para correção de escoliose 

idiopática, dividiram 86 pacientes em dois grupos de igual tamanho: no grupo controle  foi 

utilizada anestesia hipotensiva e recuperação intra-operatória de sangue e no grupo teste,  
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além das técnicas citadas, foi utilizada a HNA. Os grupos foram similares em relação às 

médias de idade, quantidade de segmentos acometidos, tipo de instrumentação, magnitude da 

curvatura, volume sangüíneo, pressão arterial média, duração da cirurgia e da anestesia, perda 

sangüínea estimada, volume recuperado no intra-operatório, volume no dreno torácico e 

duração da hospitalização. Os pacientes do grupo controle apresentaram menor valor de 

hemoglobina e hematócrito pré-operatório, já que foi realizada a doação autóloga pré-

operatória. A quantidade de cristalóide utilizado foi maior no grupo teste, uma vez que a HNA 

implica em maior administração fluida. No grupo não submetido à HNA, a taxa de transfusão 

foi de 79% (34 de 43 pacientes), enquanto no grupo que foi submetido à HNA essa taxa foi de 

37% (16 dos 43 pacientes). Não houve diferença entre as taxas de hemoglobina pós-operatória 

nos dois grupos, o que comprova que não houve diferença de condutas nas transfusões dos 

dois grupos. Também não houve nenhuma complicação que pudesse ser implicada à HNA. 

 Embora muitos clínicos limitem o uso da técnica a pacientes adultos jovens, a HNA 

tem sido usada com sucesso tanto em crianças pequenas quanto em idosos (STEHLING; 

ZAUDER, 1991). 

 Matot et al (2002) preconizam a utilização de HNA em todos os pacientes estado físico 

ASA I ou II submetidos a ressecções hepáticas, já que a adoção da técnica reduz a exposição à 

transfusão sangüínea, embora Lentschener e Ozier (2003) questionem o seu uso em pacientes 

que, sabidamente, sangrarão mais que o usual. 

 Os benefícios da HNA intra-operatória não são uma unanimidade. Uma meta-análise 

realizada por Bryson, Laupacis e Wells (1998), que revisou 24 estudos envolvendo 1218 

pacientes, concluiu que a HNA diminui a exposição à transfusão e reduz a quantidade de 

unidades transfundidas. Mesmo assim, os autores não conseguiram comprovar a sua eficácia. 

Esta conclusão baseou-se nas controvérsias entre os diferentes regimes utilizados para a 

retirada e para a reinfusão sangüínea, no pequeno tamanho das amostras e na falta de grandes 
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estudos metodologicamente bem controlados, com claras pré-definições dos gatilhos 

transfusionais. Nos estudos que avaliaram a morbidade, notou-se que a HNA não aumenta a 

quantidade de eventos adversos, embora a escassez dos resultados não possa afirmar 

categoricamente a segurança da técnica. Outros estudos também não encontraram benefícios 

na utilização da HNA (HÖHN et al., 2002; ROYE JUNIOR et al., 1992).  

 Para Brecher e Rosenfeld (1994), os benefícios teóricos da HNA parecem ser menores 

que os previamente creditados. Uma revisão da literatura sobre HNA concluiu que, quando 

utilizada isoladamente, ela tem valor limitado na prevenção da transfusão alogênica sangüínea 

intra-operatória (GILLON; DESMOND; THOMAS, 1999).  

Outra recente meta-análise conduzida por Segal et al. (2004) revelou que a literatura 

suporta apenas modestos benefícios da HNA. O autor refere que a segurança do procedimento 

não foi provada e a propagação da sua adoção não deve ser encorajada. Entretanto inúmeros 

são os estudos que atribuem benefícios à utilização da HNA e recomendam a sua utilização 

(COPLEY et al., 1999; CUTLER, 1984; D’AMBRA; KAPLAN, 1995; GOODNOUGH; 

MONK; BRECHER, 1998; HUR; HUIZENGA; MAJOR, 1992; MATOT et al., 2002; 

TROUWBORST et al., 1990).  

A reposição do sangue retirado durante a HNA pode acontecer com soluções 

cristalóides ou colóides (LAKS et al., 1976). Não há consenso sobre qual substância utilizar 

em pacientes graves (PETRAŠOVICOVÁ et al., 2000; SHACKFORD et al., 1983). 

Quando são utilizados os cristalóides, a recomposição da volemia geralmente é feita 

com soluções isotônicas (solução salina a 0,9%; ringer simples, com lactato ou com acetato), 

em uma proporção de três vezes o volume retirado (LAKS et al., 1976). 

 A principal desvantagem da reposição com soluções cristalóides é o grande volume 

administrado (de três vezes o valor do retirado), uma vez que apenas aproximadamente um 

terço do volume de cristalóides permanece como líquido intravascular. Dessa forma, dois 
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terços do volume de reposição se distribuem no espaço intersticial, o que é causa de edema no 

paciente, sendo, em muitos casos, necessária a administração de diuréticos ao final do 

procedimento, para eliminação do excesso do volume intersticial. Também já foram relatados 

casos de edema agudo de pulmão por sobrecarga hídrica. Em pacientes que, por disfunção 

miocárdica, renal, pulmonar ou cerebral, o excesso no aporte de água livre não é bem 

tolerado, os riscos e benefícios da hemodiluição e conseqüente infusão de líquidos devem ser 

analisados com cautela (KOROSUE et al., 1990). De fato, a infusão endovenosa de grandes 

quantidades de ringer com lactato pode produzir aumentos da pressão intracraniana e do 

conteúdo de água cerebral, causando edema cerebral e hipertensão intracraniana 

(TOMMASINO; MOORE; TODD, 1988). 

Por isso sugere-se a utilização dos colóides sintéticos uma vez que estes possuem 

maior capacidade de expansão volêmica do que os cristalóides. Como todo o volume 

administrado permanece no intravascular, a reposição do volume com colóides se faz na 

mesma proporção do volume de sangue retirado (OTSUKI et al., 2007). Os principais 

colóides utilizados são o hidroxietilamido, o dextran (polissacarídeos), a gelatina 

(polipeptídeo) e a albumina humana 5%. Os colóides têm duração de ação maior que a dos 

cristalóides. Dentre os diferentes tipos de colóides, os melhores resultados têm sido 

observados com os amidos, pois as gelatinas e as dextranas acarretam maior número de 

reações alérgicas, embora não existam, entre elas, diferenças no tocante à oferta de oxigênio 

aos tecidos (Van der LINDEN et al., 1998).  

A expansão volêmica ocorre tanto após a administração de amido quanto de albumina 

(WATERS; BERSTEIN, 2000), no entanto, o hidroxietilamido apresenta menor custo e 

menor interferência no equilíbrio ácido-básico (REHM et al., 2000) e exibe resposta 

hemodinâmica mais favorável que o ringer com lactato (OTSUKI et al., 2007). O índice 

cardíaco, o índice do volume sistólico e o índice de trabalho do ventrículo esquerdo são mais 
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sustentados quando a reposição volêmica é realizada com amido ao invés do ringer. 

Entretanto, a força de formação do coágulo, sua elasticidade e a dosagem do fibrinogênio são 

menores com a infusão de hidroxietilamido 6% (INNERHOFER et al., 2002b). Devido à 

possibilidade de discrasias sangüíneas e de injúria renal, a sua utilização é, geralmente, 

limitada a 20 ml.kg-1.dia-1 (OTSUKI et al., 2007).  

Quando Korosue et al. (1990) compararam cristalóides e colóides como líquido de 

reposição na hemodiluição, os resultados indicaram que a hemodiluição com colóides foi 

benéfica enquanto a realizada com cristalóides foi deletéria para o modelo de isquemia 

cerebral focal utilizado no estudo. Parece que a diminuição na pressão oncótica observada 

após hemodiluição com ringer lactato é um dos efeitos mais deterioradores. 

 Independentemente do peso molecular do hidroetilamido, o impacto na coagulação 

sangüínea é o mesmo. Entretanto, a maior permanência inicial intravascular dos amidos de 

maior peso molecular pode resultar em um maior efeito volumétrico (MADJDPOUR et al., 

2005). 

Hüttner et al. (2000) estudaram a influência de diferentes colóides nos marcadores 

moleculares da hemostasia e função plaquetária em pacientes submetidos a cirurgias 

abdominais de grande porte e demonstraram que todas as três soluções (gelatina 4%, 

hidroxietilamido 6% de baixo peso molecular (70.000 d) e hidroxietilamido 6% de médio 

peso molecular (200.000 d)) não interferem no processo hemostático. 

Uma alternativa, que evita a administração excessiva de colóides ou cristalóides, é a 

associação dos dois tipos de fluidos, sendo que metade do volume retirado é reposto com 

colóides (na mesma proporção) e metade com cristalóides, seguindo a proporção de 2:1 

(BOLDT et al., 1994). Ainda assim, muitos dos pacientes chegam ao fim do procedimento 

edemaciados, devido à utilização de soluções cristalóides para manutenção das perdas intra-

operatórias. 
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 A administração de solução salina hipertônica a 7,5% (SS 7,5%) pode ser uma 

alternativa ideal aos líquidos cristalóides e colóides convencionais na hemodiluição 

normovolêmica aguda (BOLDT et al., 1990). Ela é mais barata que os colóides, produz 

mínimo edema periférico ou pulmonar e gera efeitos hemodinâmicos sustentados, sendo 

efetiva mesmo se administrada em pequenos volumes (SHACKFORD et al., 1983). As 

soluções salinas hipertônicas exercem efeitos favoráveis sobre a hemodinâmica cerebral, em 

parte devido à relação entre osmolalidade plasmática e água cerebral (SHACKFORD; 

NORTON; TODD, 1988). Podem contrabalançar o edema intersticial provocado pela solução 

0,9%, uma vez que o aumento do sódio (causado pela solução hipertônica) é capaz de causar 

redistribuição, de origem osmótica, de água do espaço intracelular para o extracelular, com o 

intuito de manter a osmolaridade plasmática (TOLLOFSRUD et al., 2001). 

 A solução salina hipertônica tem sua cinética bem documentada em modelos 

experimentais (SHACKFORD; NORTON; TODD, 1988; VELASCO et al., 1989) e humanos 

(COIMBRA et al., 1997; LOPES et al., 1981). Ela possui efeitos benéficos no fluxo 

sangüíneo regional e na oferta tecidual de oxigênio (WAN; BELLOMO; MAY, 2007). Uma 

possível desvantagem do uso dessa solução pode ser a hipertonicidade plasmática devido à 

hipernatremia (ITAGAKI et al., 2001). 

Vários estudos anteriores demonstram a utilização da SS 7,5% como exeqüível em 

situações como choque hipovolêmico (GURFINKEL et al., 2003; POWERS et al., 2003), 

entretanto tal solução embora já utilizada para hemodiluição na circulação extracorpórea 

(CEC) em cirurgias cardíacas (BOLDT et al., 1991), nunca foi usada como alternativa de 

reposição na HNA em cirurgias que não utilizam CEC. Face às questões apresentadas, este 

estudo propôs-se a investigar a utilização da solução salina a 7,5% como alternativa durante a 

reposição volêmica da hemodiluição normovolêmica aguda em cirurgias ortopédicas para 

correção de escoliose. 
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2. OBJETIVOS 

 

  

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros hemodinâmicos, os efeitos 

metabólicos e as repercussões laboratoriais da utilização da solução salina hipertônica a 7,5% 

(SS 7,5%) como líquido parcial de reposição volêmica na hemodiluição normovolêmica 

aguda. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

..  CCaassuuííssttiiccaa  ee  mmééttooddoo 33  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


51 
 

 

3. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

 

3.1 Comitê de ética 

 O projeto de pesquisa foi submetido à análise e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (processo n. 15620/2005).  

Os procedimentos, riscos e possíveis benefícios do estudo foram explicitados a todos 

os participantes e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 1) devidamente 

assinado após confirmação do interesse em participar. Para os casos de pacientes abaixo de 18 

anos, o termo foi assinado pelo seu responsável legal. 

 

3.2 Desenho do estudo  

Foi realizado um estudo longitudinal, prospectivo e casualizado. Para casualização foi 

utilizado o método descrito por Doig e Simpson (2005). 

Não foi possível a realização de um estudo encoberto, uma vez que os líquidos 

utilizados durante a reposição possuíam diferentes volumes. 

 

3.3 Amostra 

Foram selecionados vinte pacientes em programação cirúrgica para correção de 

escoliose de coluna toracolombar, no período entre Abril de 2005 e Abril de 2007. Todos os 

pacientes foram operados pela mesma equipe cirúrgica. 

 

3.4 Critérios de inclusão ou exclusão 

 Foram adotados como critérios para inclusão no estudo: idade entre 12 e 45 anos, sem 

limite de peso; ausência de comorbidades, de cirurgias prévias na coluna vertebral ou de 
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transfusão prévia; exames laboratoriais pré-operatórios normais e valor de hematócrito pré-

operatório igual ou maior que 35%. 

Foram excluídos os pacientes que não preencheram algum dos critérios de inclusão ou 

que se recusaram a fazer parte da pesquisa. 

 

3.5 Distribuição dos grupos 

 Após casualização, os pacientes foram distribuídos em um dos seguintes grupos: 

Grupo 1 – Pacientes em que a reposição foi realizada apenas com solução salina 0,9%. 

Grupo 2 – Pacientes em que a reposição foi realizada tanto com solução salina 0,9% quanto 

com solução salina 7,5%. 

 

3.6 Prevenção de trombose venosa profunda 

 Prevenção perioperatória de trombose venosa profunda foi iniciada na noite anterior à 

cirurgia com 5.000 UI de heparina subcutânea. Heparinização foi continuada no primeiro dia 

com 20 mg de enoxiheparina por via subcutânea. 

 

 3.7 Monitorização 

 A monitorização até a indução anestésica, para ambos os grupos, foi constituída de 

eletrocardiografia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Após intubação foram 

inseridos dois cateteres arteriais (um de calibre 20 G para monitorização da pressão arterial 

invasiva e um 18 G para retirada do volume para hemodiluição) e um cateter venoso central, 

(tipo duplo lúmen, calibres 18 e 14 G). O posicionamento do cateter (1-2 cm acima do átrio 

direito) foi verificado por meio de radioscopia. Foi inserido, na orofaringe, um termômetro 
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para aferição da temperatura. Todos os pacientes receberam, ainda, sondagem vesical, 

realizada pela equipe cirúrgica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Técnica anestésica  

A técnica anestésica padronizada foi a anestesia geral com ventilação mecânica 

controlada. No pré-operatório inseriu-se um cateter venoso periférico e administrou-se 0,05 a 

0,1 mg.kg-1 de midazolam como pré-anestésico. Na indução anestésica foram utilizados os 

seguintes medicamentos: sufentanil 0,3 a 0,5 µg.kg-1, propofol 2-4 mg.kg-1 e atracúrio 0,5 

mg.kg-1. Após intubação orotraqueal, o paciente foi colocado sob ventilação mecânica 

controlada com volume corrente entre 8-10 ml.kg-1 e a freqüência respiratória ajustada para 

Figura 2 – Aparelho utilizado 
para gravação dos dados 
hemodinâmicos 

Figura 1 – Monitorização habitual intra-operatória 
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obtenção de um EtCO2 inicial entre 30-40 mmHg. Caso o paciente necessitasse ser 

posicionado em decúbito ventral, os parâmetros ventilatórios eram novamente ajustados para 

obtenção de um EtCO2 entre 30-40 mmHg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Paciente anestesiado, pronto para o procedimento cirúrgico  

Figura 3 – Paciente em posição cirúrgica demonstrando o grau 
da escoliose 
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A hipnose foi mantida com infusão contínua de propofol para obtenção de pressão 

arterial invasiva média entre 55-70 mmHg. O uso de gases anestésicos (isoflurano) foi livre 

no auxílio à manutenção da pressão arterial invasiva nos valores já citados. Relaxante 

muscular (atracúrio 0,5 mg.kg-1.h-1) e opióide (sufentanil 0,5 µg.kg-1.h-1) foram 

readministrados a cada 40-60 minutos em incrementos de 5 mg e 5 µg, respectivamente, para 

evitar movimentos do paciente durante o procedimento cirúrgico e para manter a analgesia 

intra-operatória. 

 

 

 

 

 

 

  

3.9 Preparo da solução hipertônica 

 A solução hipertônica de NaCl a 7,5% foi preparada pelo próprio pesquisador por 

meio da adição de 82,5 ml de NaCl a 20% em uma bolsa estéril contendo 167,5 ml de solução 

salina a 0,9%. O resultado era a confecção de 250 ml de NaCl 7,5% contendo 1200 mEq.l-1 de 

íons Na+ e 1200 mEq.l-1 de íons Cl-, com uma osmolaridade total de 2400 mOsm.l-1.  

 

 

                        

 

 

Figura 5 – Bomba para infusão contínua de propofol 

 

Figura 6 – Preparação da solução salina hipertônica 

 

82 ,5ml 250ml 167,5m
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3.10 Procedimento de hemodiluição 

Hemodiluição normovolêmica aguda foi realizada após a indução da anestesia e se 

estendeu até a retirada total do volume planejado, o que algumas vezes aconteceu durante os 

momentos iniciais da cirurgia (abertura de pele e dissecção de planos). 

Para determinar o volume sangüíneo a ser retirado foi utilizada a fórmula original de 

Gross (1983): 

      

      Vol = Volemia x HTOi – HTOf 

      

 

 Para cálculo da volemia na realização da hemodiluição,  foi utilizada a  proporção  de  

65 ml.kg-1 para mulheres e de 70 ml.kg-1 para homens, valores de acordo com Nelson et al. 

(1998). 

O volume sangüíneo a ser retirado foi calculado para se obter o hematócrito final de 

25% e coletado, por meio de cateter 18G, previamente inserido na artéria radial, em bolsas 

contendo CPD-A até que essas atingissem o peso de 450g, cada uma. A cada bolsa retirada, 

realizou-se avaliação dos parâmetros cardiovasculares e hemodinâmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em que: 
Vol = volume a ser retirado (ml) 
HTOi = hematócrito inicial (%) 
HTOf = hematócrito final (%) 
HTOm = hematócrito médio (%) HTOm 

Figura 7 – Procedimento de pesagem das bolsas coletadas  
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A reposição do volume retirado aconteceu da seguinte forma: 

Grupo 1 – A reposição foi realizada por meio do cateter venoso central (via 14G), na 

quantidade de três vezes o volume retirado, ou seja, para cada 450ml de sangue retirados 

foram infundidos 1350ml de solução salina 0,9% (SS 0,9%). A SS 0,9% foi previamente 

aquecida em forno de microondas durante noventa segundos (temperatura aproximada de 

37o). 

Grupo 2 – A primeira metade retirada foi reposta com SS 0,9% da mesma forma como foi 

realizado no Grupo 1. Assim que a primeira metade foi retirada, iniciou-se a retirada da 

segunda metade com infusão simultânea pelo cateter central (via 14G), de 4 ml.kg-1 de SS 

7,5%, em uma velocidade aproximada de 100 ml a cada 15 minutos. A solução hipertônica 

não foi aquecida. 

O volume sangüíneo retirado, a solução de reposição e a quantidade infundida foram 

anotados no início do procedimento.  

 

3.11 Registro dos dados 

Os seguintes dados foram registrados a cada cinco minutos de procedimento: pressão 

arterial invasiva, freqüência cardíaca e saturação arterial de oxigênio. A cada quinze minutos 

Figura 8 – Sangue retirado armazenado em bolsas durante a 
cirurgia 
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foram assinalados a pressão venosa central, o EtCO2 e a temperatura esofágica. A cada hora 

foi computado o balanço hídrico, após a marcação do débito urinário horário. 

 

3.12 Coleta dos exames 

A coleta de exames foi realizada nos seguintes tempos: 

T1: Após a indução anestésica e antes do início da hemodiluição (HNA); 

T2: Ao término da HNA; 

T3: Após 45 minutos do término da HNA; 

T4: Após 45 minutos de T2; 

T5: Após 45 minutos de T3; 

Tn: Sempre que necessário, outros exames foram coletados, porém não foram objetos do 

estudo. 

 Os exames colhidos entre T1 e T5 foram: gasometria arterial e venosa, hemoglobina, 

hematócrito e plaquetas, dosagem de sódio, potássio, cálcio, cloro, lactato, glicemia e 

osmolaridade plasmática, além das dosagens de sódio, potássio, pH e osmolaridade urinária. 

Nos outros tempos não foram coletados os exames urinários nem a osmolaridade plasmática.  

 

3.13 Presença de eventos adversos 

Foram anotadas ainda as presenças de eventos adversos no intra e pós-operatórios até 

a alta hospitalar. Foram considerados eventos adversos no intra-operatório: arritmias 

cardíacas, hipotensão ou hipertensão arterial, plaquetopenia e edema agudo de pulmão. No 

pós-operatório foram computados os seguintes eventos: arritmias cardíacas, hipotensão ou 

hipertensão arterial, edema agudo de pulmão ou anasarca e sinais clínicos ou laboratoriais de 

disfunção renal, miocárdica ou neurológica. 
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3.14 Critérios para reposição do volume da hemodiluição 

Constituiu critério para devolução, antes do final do procedimento cirúrgico, do 

sangue coletado, qualquer indício de sofrimento celular, desde que mantida a normovolemia: 

lactato acima de 3,0 g.dl-1, glicemia acima de 200 mg.dl-1 ou gasometria venosa com 

saturação abaixo de 70%. Quando o paciente se manteve hemodinamicamente estável durante 

todo o procedimento, a devolução teve o seu início por ocasião do fechamento cirúrgico, 

podendo ter sua administração continuada na sala de recuperação anestésica, após o 

procedimento, caso o tempo fosse insuficiente para o retorno de todo o volume armazenado 

ainda na sala cirúrgica.  

  

 

 

 

 

 

Figura 9 – Bolsas prontas para reinfusão 
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3.15 Hemostasia 

 Não foram coletados exames que avaliassem a hemostasia, à exceção das plaquetas. O 

critério para falta de coagulação foi eminentemente clínico, relatado pelo cirurgião (mesmo 

cirurgião durante todos os procedimentos, cego em relação aos grupos). Nos casos em que o 

cirurgião relatou sangramento acentuado, plaquetas foram administradas (em caso de 

plaquetopenia) ou plasma fresco congelado, quando número de plaquetas estava normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16 Análise estatística 

As variáveis contínuas foram descritas sob a forma de médias + desvios padrão. As variáveis 

categóricas foram descritas sob a forma de proporções. Para comparação intergrupo foi 

utilizado o Teste t para amostras não pareadas. Para comparação das diferenças dentro do 

mesmo grupo entre os tempos T1 a T5 foi utilizado a análise de variância para variáveis 

contínuas com distribuição simétrica (A-NOVA) com pós-teste de Newman-Keuls para 

comparações múltiplas. O nível de significância crítico foi de 5%. 

Figura 10 – Exposição do campo cirúrgico 
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 INDUÇÃO DA ANESTESIA 

 
Início da hemodiluição 

 

Fim da hemodiluição 
 

45 minutos 
 

45 minutos 
 

Retorno do sangue da hemodiluição quando necessário 
 

Final da cirurgia 
 

Sala de recuperação pós-anestésica 
 

Alta para a enfermaria 

Coleta de T1 

Coleta de T2 

Coleta de T3 

Coleta de T4 

Coleta de T5 

Coleta de Tn 

Coleta de Tn 

Coleta dos exames finais 

Retirada de 100% do 
volume da HNA 

 

Retirada de 100% do 
volume da HNA 

 
Reposição com SS 0,9% 
(3 vezes volume retirado) 

 

Reposição de 50% do 
volume com SS 0,9% 

(3 vezes volume retirado) 
 

Reposição de 50% do 
volume com SS 7,5% 

(4 ml.kg-1) 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Sangramento, instabilidade hemodinâmica ou após 1 hora 
 

45 minutos 
 

3.17 Organograma 
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4. RESULTADOS 

 

 4.1 Dados demográficos e volemia 

  

 Os dados sobre a idade e do peso dos pacientes estão nos Gráficos 1 e 2. No Gráfico 3, 

observa-se a volemia dos pacientes. O sexo dos pacientes e outros dados antropométricos 

estão na Tabela 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 – Idade dos pacientes nos dois grupos  
 

Média da idade + desvio padrão:  
G1 = 16,9 + 6,0 anos 
G2 = 17,6 + 6,4 anos 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
p = 0,8040 
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Gráfico 2 – Peso dos pacientes nos dois grupos 
 
Média do peso + desvio padrão:   

G1 = 43,31 + 4,42 kg  
G2 = 56,28 + 12,18 kg 

Teste estatístico: Teste t para amostras não pareadas 
p = 0,0054  
 
 
 
 
 

                     
Gráfico 3 – Volemia entre os grupos 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 – Volemia dos pacientes 
 
Média da volemia + desvio padrão:   

G1 = 2825 + 381,00 ml  
G2 = 3659 + 909,10 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
p = 0,0081 
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 Tabela 1 – Dados demográficos 
  Grupos 

Dados  G1 G2 

 Média 16,90 17,60 

  Dp 6,00 6,40 

Idade (anos) Mediana 15,50 16 

 Mínimo 12 13 

 Máximo 27 35 

 Média 43,31 56,28 

 Dp 4,42 12,18 

Peso (kg) Mediana 43,05 58 

 Mínimo 36 43 

 Máximo 51 76 

 Média 2825 3659 

 Dp 381,0 909,1 

Volemia (ml) Mediana 2745 3868 

 Mínimo 2240 2600 

 Máximo 3510 4940 

 Masculino 07 08 

Sexo  Feminino 03 02 

 Total 10 10 

Dp = desvio padrão 

 

 

 4.2 Realização da HNA e dados gerais do período intra-operatório  

 

 O volume sangüíneo retirado de cada paciente durante a HNA está demonstrado no 

Gráfico 4. No Gráfico 5, pode-se observar o volume infundido para reposição do volume 

retirado durante a HNA. 

Não houve diferença entre os grupos no tocante ao tempo para coleta da HNA, tempo 

de anestesia ou tempo cirúrgico (Gráficos 6, 7 e 8). 
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Gráfico 4 – Volume retirado durante a HNA 
 
Média do volume retirado + desvio padrão:  

G1 = 1137 ± 94,69 ml 
G2 = 1370 ± 179,50 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,2665 
 
 
 
 

 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 – Volume utilizado para reposição do que foi retirado durante a HNA 

 
Média do volume de reposição na HNA + desvio padrão:   

G1 = 3514 ± 244,40 ml 
G2 = 2305 ± 278,10 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,0043 

Grupo 1 Grupo 2
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Vo
lu

m
e 

re
tir

ad
o 

(m
l)

Grupo 1 Grupo 2
0

2500

5000

7500

Vo
lu

m
e 

ut
ili

za
do

 p
ar

a
re

po
si

çã
o 

na
 H

N
A

 (m
l)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


67 
 

 

 

    

 

 

 

     
 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 –Tempo para coleta do volume de sangue durante a HNA 
 
Média do tempo para coleta do volume de sangue durante a HNA + desvio padrão:  

G1 = 67 ± 6,96 min 
G2 = 60 ± 6,66 min 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,4770  

           

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico 7 –Tempo de anestesia nos dois grupos 
 
Média do tempo de anestesia + desvio padrão: 

G1 = 468,5 ± 32,27 min 
G2 = 494,5 ± 20,20 min 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,5033  
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Gráfico 8 – Tempo cirúrgico nos dois grupos 
 
Média do tempo cirúrgico + desvio padrão: 

G1 = 338 ± 34,70 min 
G2 = 388 ± 25,83 min 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,2629  

 
 

O sangramento intra-operatório pode ser verificado no Gráfico 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Mediana, percentil 25 e percentil 75 do volume de sangue perdido 
por Kg, durante o período intra-operatório, nos dois grupos 
 
Média do sangramento intra-operatório + desvio padrão: 

G1 = 79,83 ± 6,81 ml 
G2 = 71,92 ± 8,34 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,4722  
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O volume total de cristalóides infundido no período intra-operatório, excetuando o 

administrado para reposição da HNA, pode ser observado no Gráfico 10. A infusão, por quilo 

de peso e por hora de cirurgia, está no Gráfico 11 e na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Volume total de cristalóides infundido em cada paciente no 
período intra-operatório, nos dois grupos 
 
Média do volume total de cristalóides infundido + desvio padrão: 

G1 = 7366 ± 518,80 ml 
G2 = 8115 ± 540,70 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,3308  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Volume infundido por quilo de peso por hora de cirurgia, em 
cada grupo 
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Média do volume infundido por quilo de peso por hora de cirurgia + desvio padrão: 
G1 = 32,37 ± 4,17 ml 
G2 = 22,33 ± 1,63 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
p = 0,0379   

 
 
 
 
 

Tabela 2 - Volume infundido por quilo de peso do paciente por hora de 
cirurgia em cada grupo 
Paciente  Grupo 1 Grupo 2 

1 20,35 24,89 

2 34,40 23,65 

3 31,45 20,06 

4 58,13 21,59 

5 15,71 14,29 

6 29,96 20,32 

7 31,57 34,29 

8 18,86 21,35 

9 49,27 23,92 

10 33,98 18,89 

 
 
 
 
 
 O volume total de diurese intra-operatória em ambos os grupos pode ser 

observado no Gráfico 12 e o volume de diurese por quilo de peso do paciente por hora de 

cirurgia no Gráfico 13. 
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Gráfico 12 – Diurese total de cada paciente no período intra-operatório, nos 
dois grupos 
 
Média da diurese total + desvio padrão: 

G1 = 1799 ± 481,30 ml 
G2 = 2463 ± 337,30 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 p = 0,2736 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13 – Diurese por quilo de peso por hora de cirurgia, em cada grupo 
 

Média da diurese por quilo de peso do paciente + desvio padrão: 
G1 = 7,646 ± 2,27 ml 
G2 = 7,045 ± 0,93 ml 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
  p = 0,8095 
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 4. 3 Valores de hemoglobina e hematócrito 

 

A hemoglobina apresentou o mesmo comportamento em ambos os grupos (T1 foi 

significativamente maior que os demais tempos). Os dados estão nos Gráficos 14 e 15. 
 

   
 

 

 

               
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Gráfico 14 – Hemoglobina intra-operatória grupo a grupo, em cada tempo 
 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls  
     

T1 vs T2  p < 0,001  
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,001 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p < 0,001 
T4 vs T5  p < 0,001 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls  

 
T1 vs T2  p < 0,001   
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
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T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p < 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 15 – Hemoglobina intra-operatória tempo a tempo, em cada grupo 

 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,9156 

G1 Média ± Dp  12,59 ± 0,308 N=10 
G2 Média ± Dp  12,65 ± 0,465 N=10 

T2:  p = 0,8275 
G1 Média ± Dp  8,530 ± 0,211 N=10 
G2 Média ± Dp  8,600 ± 0,235 N=10 

T3:  p = 0,8474 
G1 Média ± Dp  8,370 ± 0,321 N=10 
G2 Média ± Dp  8,270 ± 0,398 N=10 

T4:  p = 0,3196 
G1 Média ± Dp  7,870 ± 0,271 N=10 
G2 Média ± Dp  7,280 ± 0,508 N=10 

T5:  p = 0,6805 
G1 Média ± Dp  6,500 ± 0,171 N=10 
G2 Média ± Dp  6,730 ± 0,522 N=10 

 
 

 
 

No Gráfico 16, pode-se observar o hematócrito de todos os pacientes de cada grupo, 

em cada tempo e no Gráfico 17, a média dos hematócritos de cada grupo em cada tempo 

examinado. 
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Gráfico 16 – Hematócrito intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls  

    
  T1 vs T2   p < 0,001 
  T1 vs T3   p < 0,001 
T1 vs T4   p < 0,001 
T1 vs T5   p < 0,001 
T2 vs T3   p > 0,05 
T2 vs T4   p > 0,05 
T2 vs T5   p < 0,05 
T3 vs T4   p > 0,05 

  T3 vs T5   p > 0,05 
  T4 vs T5   p > 0,05 
      
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls  

     
T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 

  T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,001 

  T3 vs T4  p > 0,05 
  T3 vs T5  p < 0,001 
  T4 vs T5  p < 0,001 
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Gráfico 17 – Hematócrito intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,9723 

G1 Média ± Dp  37,02 ± 1,513 N=10 
G2 Média ± Dp  36,96 ± 0,783 N=10 

T2:  p = 0,6616 
G1 Média ± Dp  25,12 ± 0,672 N=10 
G2 Média ± Dp  24,65 ± 0,813 N=10 

T3:  p = 0,7497 
G1 Média ± Dp  24,36 ± 1,335 N=10 
G2 Média ± Dp  23,82 ± 0,998 N=10 

T4:  p = 0,4797 
G1 Média ± Dp  21,60 ± 1,672 N=10 
G2 Média ± Dp  22,92 ± 0,740 N=10 

T5:  p = 0,5971 
G1 Média ± Dp  19,62 ± 1,501 N=10 
G2 Média ± Dp  18,77 ± 0,491 N=10 

 
 

 4.4 Efeitos metabólicos e laboratoriais plasmáticos 

 

Os valores do sódio plasmático nos pacientes dos dois grupos podem ser observados 

no Gráfico 18. No Gráfico 19 esses valores estão expostos como média por grupo em cada 

tempo. 
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Gráfico 18 – Sódio plasmático intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls  
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

         
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls  
     

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p < 0,01 
T2 vs T4  p < 0,001 
T2 vs T5  p < 0,001 
T3 vs T4  p < 0,05 
T3 vs T5  p < 0,01 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 19 – Sódio plasmático intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,7232 

G1 Média ± Dp  136,8 ± 1,030 N=10 
G2 Média ± Dp  137,2 ± 0,488 N=10 

T2:  p < 0,0001 
G1 Média ± Dp  136,6 ± 1,063 N=10 
G2 Média ± Dp  146,3 ± 0,998 N=10 

T3:  p = 0,0025 
G1 Média ± Dp  137,4 ± 1,521 N=10 
G2 Média ± Dp  143,2 ± 0,667 N=10 

T4:  p = 0,0053 
G1 Média ± Dp  136,7 ± 1,326 N=10 
G2 Média ± Dp  141,3 ± 0,529 N=10 

T5:  p = 0,0860 
G1 Média ± Dp  137,2 ± 1,527 N=10 
G2 Média ± Dp  140,1 ± 0,617 N=10 

 

 

 

Os valores de potássio plasmático nos pacientes dos dois grupos podem ser observados 

no Gráfico 20. No Gráfico 21 esses valores estão expostos como média por grupo em cada 

tempo. 
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Gráfico 20 – Potássio plasmático intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
  
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

  
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p < 0,01 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p < 0,01 
T2 vs T4  p < 0,001 
T2 vs T5  p < 0,01 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 21 – Potássio plasmático intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,8732 

G1 Média ± Dp  3,713 ± 0,132 N=10 
G2 Média ± Dp  3,688 ± 0,079 N=10 

T2:  p = 0,2788 
G1 Média ± Dp  3,768 ± 0,201 N=10 
G2 Média ± Dp  3,501 ± 0,129 N=10 

T3:  p = 0,7584 
G1 Média ± Dp  4,044 ± 0,286 N=10 
G2 Média ± Dp  3,946 ± 0,128 N=10 

T4:  p = 0,7822 
G1 Média ± Dp  4,074 ± 0,214 N=10 
G2 Média ± Dp  4,140 ± 0,096 N=10 

T5:  p = 0,6053 
G1 Média ± Dp  3,854 ± 0,162 N=10 
G2 Média ± Dp  3,969 ± 0,146 N=10 

 

Os valores do cloro plasmático em cada grupo podem ser observados no Gráfico 22. A 

comparação intergrupo mostrou diferenças em T2, T3, T4 e T5 (Gráfico 23). As 

concentrações plasmáticas do cloro só retornaram aos valores pré-infusão (T1) 

aproximadamente quatro horas após a hemodiluição (T2), em ambos os grupos. 
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Gráfico 22 – Cloro plasmático intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p < 0,01 
T2 vs T4  p < 0,01 
T2 vs T5  p < 0,001 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 23 – Cloro plasmático intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,7315 

G1 Média ± Dp  108,1 ± 1,303 N=10 
G2 Média ± Dp  108,6 ± 0,600 N=10 

T2:  p < 0,0001 
G1 Média ± Dp  116,8 ± 1,123 N=10 
G2 Média ± Dp  126,3 ± 0,943 N=10 

T3:  p = 0,0004 
G1 Média ± Dp  115,5 ± 1,416 N=10 
G2 Média ± Dp  122,7 ± 0,857 N=10 

T4:  p < 0,0001 
G1 Média ± Dp  116,3 ± 0,731 N=10 
G2 Média ± Dp  122,3 ± 0,517 N=10 

T5:  p < 0,0001 
G1 Média ± Dp  115,8 ± 0,611 N=10 
G2 Média ± Dp  121,6 ± 0,896 N=10 

 

 

No Gráfico 24 podem ser observados os valores do cálcio plasmático dos pacientes de 

cada grupo. A necessidade de reposição venosa de cálcio foi semelhante entre os grupos 

(dados não mostrados). Não houve diferença intergrupo (Gráfico 25). 

 

 

 

 

 

100

110

120

130

140

T1 T2 T3 T4 T5

C
lo

ro
 p

la
sm

át
ic

o 
(m

Eq
.l-1

)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 24 – Cálcio plasmático intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,01 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 25 – Cálcio plasmático intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,6174 

G1 Média ± Dp  1,108 ± 0,009 N=10 
G2 Média ± Dp  1,120 ± 0,021 N=10 

T2:  p = 0,4613 
G1 Média ± Dp  1,019 ± 0,022 N=10 
G2 Média ± Dp  0,998 ± 0,015 N=10 

T3:  p = 0,9752 
G1 Média ± Dp  1,014 ± 0,025 N=10 
G2 Média ± Dp  1,015 ± 0,019 N=10 

T4:  p = 0,7958 
G1 Média ± Dp  1,043 ± 0,022 N=10 
G2 Média ± Dp  1,035 ± 0,020 N=10 

T5:  p = 0,8986 
G1 Média ± Dp  1,027 ± 0,020 N=10 
G2 Média ± Dp  1,023 ± 0,023 N=10 

 

 

Os valores do lactato plasmático subiram progressivamente ao longo do tempo, mas 

não variaram significativamente nos pacientes dentro do mesmo grupo (Gráfico 25) ou entre 

os grupos (Gráfico 26). Em nenhum dos tempos, em nenhum dos grupos, o valor médio 

ultrapassou os parâmetros da normalidade. 
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Gráfico 26 – Lactato plasmático intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 

 

 

 

La
ct

at
o 

pl
as

m
át

ic
o 

(m
Eq

.l-1
) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


85 
 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

T1 T2 T3 T4 T5

La
ct

at
o 

pl
as

m
át

ic
o 

(m
Eq

.l-1
)

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 27 – Lactato plasmático intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,7058 

G1 Média ± Dp  1,651 ± 0,302 N=10 
G2 Média ± Dp  1,506 ± 0,226 N=10 

T2:  p = 0,6691 
G1 Média ± Dp  1,968 ± 0,257 N=10 
G2 Média ± Dp  2,174 ± 0,397 N=10 

T3:  p = 0,7236 
G1 Média ± Dp  2,117 ± 0,259 N=10 
G2 Média ± Dp  2,264 ± 0,316 N=10 

T4:  p = 0,9177 
G1 Média ± Dp  2,547 ± 0,314 N=10 
G2 Média ± Dp  2,506 ± 0,233 N=10 

T5:  p = 0,7554 
G1 Média ± Dp  2,609 ± 0,247 N=10 
G2 Média ± Dp  2,493 ± 0,271 N=10 

 

 

 

 

 

 

Os dados sobre a glicemia plasmática podem ser vistos no Gráfico 28. No Gráfico 29, 

a glicemia plasmática foi comparada entre os grupos, nos diversos tempos. 
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Gráfico 28 – Glicemia plasmática intra-operatória grupo a grupo, em cada tempo 
 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p < 0,05 
T1 vs T4  p < 0,05 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p < 0,05 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p < 0,05 
T2 vs T4  p < 0,01 
T2 vs T5  p < 0,01 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05   
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Gráfico 29 – Glicemia plasmática intra-operatória tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,6413 

G1 Média ± Dp  95,30 ± 2,093 N=10 
G2 Média ± Dp  93,50 ± 3,170 N=10 

T2:  p = 0,9458 
G1 Média ± Dp  103,9 ± 4,649 N=10 
G2 Média ± Dp  104,4 ± 5,566 N=10 

T3:  p = 0,2981 
G1 Média ± Dp  107,9 ± 5,799 N=10 
G2 Média ± Dp  116,5 ± 5,548 N=10 

T4:  p = 0,1290 
G1 Média ± Dp  109,9 ± 4,086 N=10 
G2 Média ± Dp  119,9 ± 4,776 N=10 

T5:  p = 0,3258 
G1 Média ± Dp  113,5 ± 5,048 N=10 
G2 Média ± Dp  121,4 ± 5,961 N=10 

 

 

 

 A osmolaridade plasmática, como reflexo das concentrações plasmáticas de sódio e 

glicose, aumentou significativamente intragrupo no G1 e no G2. Dados no Gráfico 30. 

Os valores da osmolaridade plasmáticas entre os grupos, em cada tempo, está 

demonstrada no Gráfico 31. 
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Gráfico 30 – Osmolaridade plasmática intra-operatória grupo a grupo, em 
cada tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p < 0,05 
T2 vs T4  p < 0,001 
T2 vs T5  p < 0,001 
T3 vs T4  p < 0,05 
T3 vs T5  p < 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 31 – Osmolaridade plasmática intra-operatória tempo a tempo, em 
cada grupo 

 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,9429 

G1 Media ± Dp  284,7 ± 1,096 N=10 
G2 Media ± Dp  284,6 ± 0,832 N=10 

T2:  p = 0,0001 
G1 Media ± Dp  291,1 ± 2,193 N=10 
G2 Media ± Dp  303,2 ± 1,153 N=10 

T3:  p = 0,0026 
G1 Media ± Dp  291,5 ± 2,252 N=10 
G2 Media ± Dp  300,0 ± 0,930 N=10 

T4:  p = 0,075 
G1 Media ± Dp  290,1 ± 2,287 N=10 
G2 Media ± Dp  297,2 ± 0,573 N=10 

T5:  p = 0,097 
G1 Media ± Dp  289,3 ± 2,324 N=10 
G2 Media ± Dp  296,4 ± 0,791 N=10 

 

 

 

 4.5 Parâmetros hemodinâmicos 
 

 

 A freqüência cardíaca dos pacientes dentro do mesmo grupo variou nos diversos 

tempos (Gráfico 32). Entretanto, embora a freqüência cardíaca do grupo 2 tenha sido menor 

que a do grupo 1, em todos os tempos, não houve diferença significante intergrupo (Gráfico 

33). 
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Gráfico 32 – Freqüência cardíaca intra-operatória grupo a grupo, em cada 
tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p < 0,05 
T1 vs T4  p < 0,01 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p < 0,05 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 33 – Freqüência cardíaca intra-operatória tempo a tempo, em cada grupo 
 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,3639 

G1 Média ± Dp  69,90 ± 4,882 N=10 
G2 Média ± Dp  64,70 ± 2,708 N=10 

T2:  p = 0,8199 
G1 Média ± Dp  78,80 ± 6,227 N=10 
G2 Média ± Dp  77,00 ± 4,683 N=10 

T3:  p = 0,1737 
G1 Média ± Dp  83,50 ± 5,060 N=10 
G2 Média ± Dp  74,50 ± 3,842 N=10 

T4:  p = 0,5346 
G1 Média ± Dp  86,70 ± 5,377 N=10 
G2 Média ± Dp  82,30 ± 4,402 N=10 

T5:  p = 0,5981 
G1 Média ± Dp  90,50 ± 5,014 N=10 
G2 Média ± Dp  86,50 ± 5,516 N=10 

 

 

 

A pressão arterial sistólica, nos diferentes momentos, está apresentada no Gráfico 34. 

Não houve diferença intragrupo. Também não houve diferença intragrupo na pressão arterial 

diastólica (Gráfico 35) nem na pressão arterial média (Gráfico 36). 

No Gráfico 37 pode-se observar a comparação entre os grupos, em cada tempo, dos 

valores da pressão arterial sistólica, da diastólica e da média. 
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Gráfico 34 – Pressão arterial sistólica intra-operatória grupo a grupo, em 
cada tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p < 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 35 – Pressão arterial diastólica intra-operatória grupo a grupo, em 
cada tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 36 – Pressão arterial média intra-operatória grupo a grupo, em cada 
tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05  
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 37 – Pressão arterial intra-operatória tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
Pressão arterial sistólica 
T1: p = 0,0128 

G1 Média ± Dp  104,0 ± 4,824 N=10 
G2 Média ± Dp  88,60 ± 2,794 N=10 

T2:  p = 0,9869 
G1 Média ± Dp  93,00 ± 5,239 N=10 
G2 Média ± Dp  92,90 ± 2,892 N=10   

T3:  p = 0,5485 
G1 Média ± Dp  94,30 ± 3,337 N=10 
G2 Média ± Dp  91,60 ± 2,891 N=10    

T4:  p = 0,4670 
G1 Média ± Dp  89,90 ± 2,354 N=10 
G2 Média ± Dp  87,00 ± 3,113 N=10    

T5:  p = 0,9131 
G1 Média ± Dp  87,90 ± 4,569 N=10 
G2 Média ± Dp  87,20 ± 4,379 N=10   

 
Pressão arterial média 
T1: p = 0,2616 

G1 Média ± Dp  70,90 ± 2,927 N=10 
G2 Média ± Dp  66,90 ± 1,828 N=10   

T2:  p = 0,8748 
G1 Média ± Dp  62,00 ± 2,329 N=10 
G2 Média ± Dp  62,50 ± 2,088 N=10   

T3:  p = 0,7995 
G1 Média ± Dp  64,30 ± 2,395 N=10 
G2 Média ± Dp  63,50 ± 1,973 N=10   

T4:  p = 0,3053 
G1 Média ± Dp  62,80 ± 1,818 N=10 
G2 Média ± Dp  60,00 ± 1,932 N=10   

T5:  p = 0,8554 
G1 Média ± Dp  62,30 ± 3,581 N=10 
G2 Média ± Dp  61,40 ± 3,297 N=10   
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Pressão arterial diastólica 
T1: p = 0,6125 

G1 Média ± Dp  53,30 ± 2,650 N=10 
G2 Média ± Dp  51,50 ± 2,272 N=10   

T2:  p = 0,5053 
G1 Média ± Dp  47,60 ± 2,061 N=10 
G2 Média ± Dp  45,50 ± 2,301 N=10   

T3:  p = 0,4052 
G1 Média ± Dp  50,50 ± 2,504 N=10 
G2 Média ± Dp  47,90 ± 1,741 N=10   

T4:  p = 0,5753 
G1 Média ± Dp  50,10 ± 1,871 N=10 
G2 Média ± Dp  48,10 ± 2,964 N=10   

T5:  p = 0,7934 
G1 Média ± Dp  48,30 ± 3,052 N=10 
G2 Média ± Dp  47,30 ± 2,201 N=10   

 
 
 
 
 Não houve diferença intragrupo em relação à pressão venosa central (Gráfico 38). Os 

pacientes do grupo 1 apresentaram valores de PVC significativamente maiores que os 

pacientes do grupo 2 antes da hemodiluição (T1). Dados no Gráfico 39. 

 
 
 

 

    

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico 38 – Pressão venosa central intra-operatória grupo a grupo, em cada 
tempo 
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Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 39 – Pressão venosa central intra-operatória tempo a tempo, em cada 
grupo 

 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,0262 
G1 Média ± Dp  9,500 ± 1,167 N=10 
G2 Média ± Dp  6,100 ± 0,781 N=10 
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T2:  p = 0,2583 
G1 Média ± Dp  8,600 ± 1,293 N=10 
G2 Média ± Dp  6,800 ± 0,840 N=10 
T3:  p = 0,7053 
G1 Média ± Dp  7,500 ± 1,147 N=10 
G2 Média ± Dp  6,900 ± 1,059 N=10 
T4:  p = 0,3839 
G1 Média ± Dp  7,800 ± 1,413 N=10 
G2 Média ± Dp  6,100 ± 1,278 N=10 
T5:  p = 0,7243 
G1 Média ± Dp  7,600 ± 1,275 N=10 
G2 Média ± Dp  7,000 ± 1,085 N=10 

 

4.6 Efeitos laboratoriais urinários 

 

Os exames de urina foram colhidos nos mesmos tempos anteriormente referidos.  Os 

dados referentes à osmolaridade urinária estão nos Gráficos 40 e 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 40 – Osmolaridade urinária intra-operatória grupo a grupo, em cada 
tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,01 
T1 vs T3  p > 0,05 
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T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 41 – Osmolaridade urinária intra-operatória tempo a tempo, em 
cada grupo 

 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,2264 

G1 Média ± Dp  560,9 ± 104,9 N=8 
G2 Média ± Dp  422,9 ± 44,56 N=8 

T2:  p = 0,0003 
G1 Média ± Dp  185,3 ± 45,45 N=9 
G2 Média ± Dp  417,2 ± 21,44 N=9 

T3:  p = 0,0927 
G1 Média ± Dp  323,7 ± 57,23 N=9 
G2 Média ± Dp  451,4 ± 42,80 N=9 
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T4:  p = 0,4696 
G1 Média ± Dp  378,2 ± 61,27 N=9 
G2 Média ± Dp  429,6 ± 32,38 N=9 

T5:  p = 0,2773 
G1 Média ± Dp  341,1 ± 47,65 N=9 
G2 Média ± Dp  425,7 ± 58,14 N=9 

 

 

Houve diferenças intragrupo no sódio urinário no grupo 2, mas não no grupo 1 

(Gráfico 42). As diferenças intergrupo no sódio urinário podem ser observadas no Gráfico 43. 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
Gráfico 42 – Sódio urinário intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 

 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 
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GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,05 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,01 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05  
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Gráfico 43 – Sódio urinário intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,1028 

G1 Média ± Dp  133,8 ± 40,40 N=5 
G2 Média ± Dp  67,14 ± 13,41 N=7 

T2:  p = 0,0082 
G1 Média ± Dp  45,25 ± 21,86 N=4 
G2 Média ± Dp  123,1 ± 12,85 N=8 

T3:  p = 0,0125 
G1 Média ± Dp  101,8 ± 18,76 N=9 
G2 Média ± Dp  170,9 ± 14,86 N=8 

T4:  p = 0,1495 
G1 Média ± Dp  115,3 ± 21,48 N=9 
G2 Média ± Dp  154,5 ± 12,68 N=8 

T5:  p = 0,2580 
G1 Média ± Dp  117,4 ± 16,61 N=9 
G2 Média ± Dp  146,9 ± 18,87 N=8 
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Não houve diferenças intragrupo nos valores do potássio urinário (Gráfico 44). No 

entanto, os pacientes do grupo 2 apresentaram valores significativamente mais altos que os do 

grupo 1, em todos os tempos. Dados no Gráfico 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 44 – Potássio urinário intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
     

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05  
T2 vs T3  p > 0,05 
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T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45 – Potássio urinário intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,5965 

G1 Média ± Dp  34,56 ± 10,31 N=5 
G2 Média ± Dp  40,60 ± 5,310 N=6 

T2:  p = 0,2430 
G1 Média ± Dp  15,80 ± 10,62 N=4 
G2 Média ± Dp  29,23 ± 5,550 N=7 

T3:  p = 0,5185 
G1 Média ± Dp  21,96 ± 4,793 N=9 
G2 Média ± Dp  26,91 ± 5,845 N=7 

T4:  p = 0,5201 
G1 Média ± Dp  23,86 ± 5,236 N=9 
G2 Média ± Dp  29,37 ± 6,687 N=7 

T5:  p = 0,5258 
G1 Média ± Dp  26,83 ± 6,816 N=9 
G2 Média ± Dp  33,96 ± 8,814 N=7 

 

 

Houve redução do pH urinário em G1 ao longo do tempo, mas não houve diferença 

estatística. Também não houve diferença intragrupo no G2 (Gráfico 46). Os valores do pH 

urinário intergrupo podem ser observados no Gráfico 47. Não houve diferenças intergrupo. 
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Gráfico 46 – pH urinário intra-operatório tempo a tempo, em cada grupo 
  

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 
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Gráfico 47 – pH urinário intra-operatório grupo a grupo, em cada tempo 
  

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,0621 

G1 Média ± Dp  6,370 ± 0,4908 N=5 
G2 Média ± Dp  5,454 ± 0,1779 N=8 

T2:  p = 0,4929 
G1 Média ± Dp  6,065 ± 0,2291 N=4 
G2 Média ± Dp  5,899 ± 0,1202 N=9 

T3:  p = 0,3867 
G1 Média ± Dp  5,631 ± 0,2389 N=9 
G2 Média ± Dp  5,986 ± 0,3187 N=9 

T4:  p = 0,2230 
G1 Média ± Dp  5,413 ± 0,2670 N=9 
G2 Média ± Dp  5,898 ± 0,2734 N=9 

T5:  p = 0,1688 
G1 Média ± Dp  5,608 ± 0,1943 N=9 
G2 Média ± Dp  6,111 ± 0,2902 N=9 

 

 

 

 

4.7 Valores das gasometrias arteriais e venosas 

 

4.7.1 Gasometria arterial 

 Em relação ao pH arterial, houve diferença intragrupo no grupo 1 e no grupo 2, mas 

não houve diferença intergrupo. Dados no Gráfico 48. 
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Gráfico 48 – pH arterial nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,01 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,4787 

G1 Média ± Dp  7,420 ± 0,01827 N=10 
G2 Média ± Dp  7,438 ± 0,01809 N=10 

T2:  p = 0,5424 
G1 Média ± Dp  7,338 ± 0,01949 N=10 
G2 Média ± Dp  7,353 ± 0,01585 N=10 
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T3:  p = 0,8524 
G1 Média ± Dp  7,384 ± 0,01485 N=10 
G2 Média ± Dp  7,380 ± 0,01658 N=10 

T4:  p = 0,9748 
G1 Média ± Dp  7,394 ± 0,01573 N=10 
G2 Média ± Dp  7,394 ± 0,01517 N=10 

T5:  p = 0,1413 
G1 Média ± Dp  7,381 ± 0,02043 N=10 
G2 Média ± Dp  7,417 ± 0,01180 N=10 

 

 

Em relação à pO2 arterial, não houve diferença intragrupo e nem intergrupo (Gráfico 

49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 – pO2 arterial nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
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T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,6042 

G1 Média ± Dp  254,2 ± 10,60 N=10 
G2 Média ± Dp  244,5 ± 14,62 N=10 

T2:  p = 0,5153 
G1 Média ± Dp  220,4 ± 13,60 N=10 
G2 Média ± Dp  232,5 ± 11,82 N=10 

T3:  p = 0,9973 
G1 Média ± Dp  213,0 ± 18,11 N=10 
G2 Média ± Dp  212,9 ± 9,329 N=10 

T4:  p = 0,5235 
G1 Média ± Dp  203,7 ± 20,62 N=10 
G2 Média ± Dp  218,9 ± 11,04 N=10 

T5:  p = 0,5552 
G1 Média ± Dp  203,4 ± 19,33 N=10 
G2 Média ± Dp  216,7 ± 10,71 N=10 

 

 

 

Em relação à pCO2 arterial, não houve diferença intragrupo e nem intergrupo (Gráfico 

50). 

 

 

 

 

Gráfico 50 – pCO2 arterial nos dois grupos 
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Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 
 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,8439 

G1 Média ± Dp  36,21 ± 1,721 N=10 
G2 Média ± Dp  36,73 ± 1,912 N=10 

T2:  p = 0,7908 
G1 Média ± Dp  38,33 ± 1,321 N=10 
G2 Média ± Dp  37,77 ± 1,644 N=10 

T3:  p = 0,6193 
G1 Média ± Dp  36,16 ± 2,326 N=10 
G2 Média ± Dp  34,87 ± 1,050 N=10 

T4:  p = 0,8362 
G1 Média ± Dp  34,92 ± 1,569 N=10 
G2 Média ± Dp  34,51 ± 1,166 N=10 

T5:  p = 0,2715 
G1 Média ± Dp  36,43 ± 2,229 N=10 
G2 Média ± Dp  33,31 ± 1,610 N=10 

 

 

Em relação ao HCO3 arterial, houve diferença intragrupo no grupo 1 e no grupo 2, mas 

não houve diferenças intergrupo. Dados no Gráfico 51. 
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Gráfico 51 – HCO3 arterial nos dois grupos 
 
Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,3292 

G1 Média ± Dp  23,40 ± 0,4907 N=10 
G2 Média ± Dp  24,08 ± 0,4661 N=10 

T2:  p = 0,7096 
G1 Média ± Dp  20,40 ± 0,4256 N=10 
G2 Média ± Dp  20,12 ± 0,6125 N=10 
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T3:  p = 0,9796 
G1 Média ± Dp  20,07 ± 0,6245 N=10 
G2 Média ± Dp  20,09 ± 0,4513 N=10 

T4:  p = 0,8163 
G1 Média ± Dp  20,44 ± 0,6911 N=10 
G2 Média ± Dp  20,65 ± 0,5618 N=10 

T5:  p = 0,8568 
G1 Média ± Dp  20,80 ± 0,5613 N=10 
G2 Média ± Dp  20,97 ± 0,7401 N=10 

 

 

Em relação ao excesso de bases houve diferença intragrupo no grupo 1 e no grupo 2, 

mas não houve diferenças intergrupo. Dados no Gráfico 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52 – BE arterial nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,01 
T1 vs T3  p < 0,05 
T1 vs T4  p < 0,05 
T1 vs T5  p < 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
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T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,2777 

G1 Média ± Dp  -0,388 ± 0,5633 N=10 
G2 Média ± Dp   0,360 ± 0,3810 N=10 

T2:  p = 0,7721 
G1 Média ± Dp  -4,680 ± 0,5161 N=10 
G2 Média ± Dp  -4,933 ± 0,7044 N=10 

T3:  p = 0,9284 
G1 Média ± Dp  -4,250 ± 1,1390 N=10 
G2 Média ± Dp  -4,130 ± 0,6603 N=10 

T4:  p = 0,8209 
G1 Média ± Dp  -3,690 ± 0,9808 N=10 
G2 Média ± Dp  -3,420 ± 0,6480 N=10 

T5:  p = 0,3353 
G1 Média ± Dp  -3,600 ± 0,8540 N=10 
G2 Média ± Dp  -2,590 ± 0,5583 N=10 

 

 

 

Em relação à saturação arterial, não houve diferença intragrupo e nem intergrupo. 

Dados no Gráfico 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53 – Saturação arterial de oxigênio nos dois grupos 
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Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,2788 

G1 Média ± Dp  99,67 ± 0,0500 N=10 
G2 Média ± Dp  99,57 ± 0,0683 N=10 

T2:  p = 0,6859 
G1 Média ± Dp  99,47 ± 0,0833 N=10 
G2 Média ± Dp  99,42 ± 0,0771 N=10 

T3:  p = 0,4764 
G1 Média ± Dp  99,31 ± 0,1538 N=10 
G2 Média ± Dp  99,43 ± 0,0597 N=10 

T4:  p = 0,1879 
G1 Média ± Dp  99,17 ± 0,1921 N=10 
G2 Média ± Dp  99,45 ± 0,0703 N=10 

T5:  p = 0,2460 
G1 Média ± Dp  99,48 ± 0,0813 N=10 
G2 Média ± Dp  99,18 ± 0,2365 N=10 

 

 

 

 4.7.2 Gasometria venosa 

Quanto ao pH venoso,  o grupo 1 não apresentou diferenças intragrupo, mas no grupo 

2 houve diferença entre T1 e T2. Não houve diferenças intergrupo. Dados no Gráfico 54. 
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Gráfico 54 – pH venoso nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 
Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,2210 

G1 Média ± Dp  7,380 ± 0,01338 N=10 
G2 Média ± Dp  7,409 ± 0,01398 N=10 

T2:  p = 0,8362 
G1 Média ± Dp  7,331 ± 0,02333 N=10 
G2 Média ± Dp  7,325 ± 0,01590 N=10 
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T3:  p = 0,3929 
G1 Média ± Dp  7,323 ± 0,03443 N=10 
G2 Média ± Dp  7,357 ± 0,01994 N=10 

T4:  p = 0,2748 
G1 Média ± Dp  7,330 ± 0,03048 N=10 
G2 Média ± Dp  7,368 ± 0,01506 N=10 

T5:  p = 0,0711 
G1 Média ± Dp  7,295 ± 0,04462 N=10 
G2 Média ± Dp  7,380 ± 0,01105 N=10 

 

 

Houve diferença no pO2 venoso intragrupo intragrupo mas não intergrupo. Dados no 

Gráfico 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55 – pO2 venoso nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
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T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p < 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,7911 

G1 Média ± Dp  46,85 ± 1,146 N=10 
G2 Média ± Dp  47,80 ± 2,228 N=10 

T2:  p = 0,1457 
G1 Média ± Dp  57,23 ± 3,451 N=10 
G2 Média ± Dp  50,16 ± 3,118 N=10 

T3:  p = 0,0583 
G1 Média ± Dp  53,73 ± 4,472 N=10 
G2 Média ± Dp  43,76 ± 2,364 N=10 

T4:  p = 0,3255 
G1 Média ± Dp  46,57 ± 1,819 N=10 
G2 Média ± Dp  43,72 ± 2,104 N=10 

T5:  p = 0,1805 
G1 Média ± Dp  44,72 ± 2,350 N=10 
G2 Média ± Dp  40,74 ± 1,690 N=10 

 

 

 

Em relação ao pCO2 venoso, não houve diferença intragrupo e nem intergrupo. Dados 

no Gráfico 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56 – pCO2 venoso nos dois grupos 
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Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,2526 

G1 Média ± Dp  46,05 ± 2,733 N=10 
G2 Média ± Dp  42,39 ± 1,627 N=10 

T2:  p = 0,4174 
G1 Média ± Dp  44,31 ± 2,470 N=10 
G2 Média ± Dp  41,87 ± 1,684 N=10 

T3:  p = 0,2736 
G1 Média ± Dp  42,68 ± 2,820 N=10 
G2 Média ± Dp  39,13 ± 1,560 N=10 

T4:  p = 0,2334 
G1 Média ± Dp  42,33 ± 2,738 N=10 
G2 Média ± Dp  38,71 ± 1,303 N=10 

T5:  p = 0,1106 
G1 Média ± Dp  41,08 ± 1,356 N=10 
G2 Média ± Dp  37,62 ± 1,518 N=10 

 

 

Em relação ao HCO3 venoso, houve diferença intragrupo no grupo 1 (T1 vs T2,T3,T4 

e T5) e no grupo 2 (T1 vs T2,T3,T4 eT5), mas não houve diferenças intergrupo. Dados no 

Gráfico 57.  
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Gráfico 57 – HCO3 venoso nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,01 
T1 vs T3  p < 0,01 
T1 vs T4  p < 0,01 
T1 vs T5  p < 0,01 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,8508 

G1 Média ± Dp  26,90 ± 0,9806 N=10 
G2 Média ± Dp  26,67 ± 0,6791 N=10 

T2:  p = 0,4771 
G1 Média ± Dp  22,08 ± 0,8383 N=10 
G2 Média ± Dp  21,43 ± 0,3847 N=10 
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T3:  p = 0,2394 
G1 Média ± Dp  21,17 ± 0,7347 N=10 
G2 Média ± Dp  22,32 ± 0,6073 N=10 

T4:  p = 0,5159 
G1 Média ± Dp  21,78 ± 0,7240 N=10 
G2 Média ± Dp  22,40 ± 0,6063 N=10 

T5:  p = 0,6702 
G1 Média ± Dp  21,63 ± 0,7913 N=10 
G2 Média ± Dp  22,10 ± 0,7324 N=10 

 

 

Quanto ao BE venoso, houve diferença intragrupo no grupo 1 e no grupo 2, mas não 

houve diferenças intergrupo (Gráfico 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58 – BE  venoso nos dois grupos 
 

Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p < 0,001 
T1 vs T3  p < 0,001 
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T1 vs T4  p < 0,001 
T1 vs T5  p < 0,001 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,7533 

G1 Média ± Dp  1,575 ± 0,803  N=10 
G2 Média ± Dp  1,944 ± 0,669  N=10 

T2:  p = 0,2772 
G1 Média ± Dp  -2,989 ± 0,953 N=10 
G2 Média ± Dp  -4,220 ± 0,590 N=10 

T3:  p = 0,3639 
G1 Média ± Dp  -4,067 ± 1,343 N=10 
G2 Média ± Dp  -2,590 ± 0,893 N=10 

T4:  p = 0,4545 
G1 Média ± Dp  -3,433 ± 1,082 N=10 
G2 Média ± Dp  -2,430 ± 0,775 N=10 

T5:  p = 0,7104 
G1 Média ± Dp  -2,989 ± 1,288 N=10 
G2 Média ± Dp  -2,460 ± 0,653 N=10 

  

 

 

Quanto à saturação venosa, houve diferença intragrupo no grupo 1 e no grupo 2, mas 

não houve diferença intergrupo. Dados no Gráfico 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59 – Saturação venosa de oxigênio nos dois grupos 
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Comparação intragrupo: 
GRUPO 1: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p < 0,05 
T1 vs T5  p < 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p > 0,05 
T2 vs T5  p > 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05 
T4 vs T5  p > 0,05 

 
GRUPO 2: 
Análise de variância (ANOVA) + Teste de comparações múltiplas Newman-Keuls 
      

T1 vs T2  p > 0,05 
T1 vs T3  p > 0,05 
T1 vs T4  p > 0,05 
T1 vs T5  p > 0,05 
T2 vs T3  p > 0,05 
T2 vs T4  p < 0,05 
T2 vs T5  p < 0,05 
T3 vs T4  p > 0,05 
T3 vs T5  p > 0,05  
T4 vs T5  p > 0,05 

 
 

Comparação intergrupo: Teste t para amostras não pareadas 
 
T1: p = 0,6114 

G1 Média ± Dp  83,30 ± 1,965 N=10 
G2 Média ± Dp  81,80 ± 1,896 N=10 

T2:  p = 0,5422 
G1 Média ± Dp  82,12 ± 2,044 N=10 
G2 Média ± Dp  83,76 ± 1,670 N=10 

T3:  p = 0,1408 
G1 Média ± Dp  80,60 ± 0,936 N=10 
G2 Média ± Dp  76,56 ± 2,449 N=10 

T4:  p = 0,5710 
G1 Média ± Dp  76,60 ± 1,674 N=10 
G2 Média ± Dp  74,78 ± 2,672 N=10 

T5:  p = 0,4534 
G1 Média ± Dp  77,05 ± 1,226 N=10 
G2 Média ± Dp  75,15 ± 2,155 N=10 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


122 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..  DDiissccuussssããoo  55  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


123 
 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

 

 Este estudo propôs a seguinte questão: é uma idéia viável infundir uma solução que 

possui 1200 mEq.l-1 de sódio e osmolaridade de 2400 mOsm.l-1 como alternativa de reposição 

volêmica em pacientes submetidos à hemodiluição normovolêmica aguda intra-operatória? 

Considerando a solução hipertônica como uma terapia, e dessa forma um medicamento, ela 

deve ser apreciada em termos de eficácia e segurança. 

Um critério para determinar sua eficácia seria a redução da quantidade de volume 

infundido durante o procedimento, devido à expansão plasmática sustentada (JÄRVELA et 

al., 2001; JÄRVELA; KOSKINEM; KÖÖBI, 2003). Esse fato pôde ser comprovado pela 

menor infusão de líquidos por quilo de peso por hora de cirurgia nos pacientes do grupo 2, 

embora os pacientes dos dois grupos tenham sido submetidos ao mesmo critério para 

reposição de perdas cirúrgicas e apresentado volume de sangramento intra-operatório 

semelhantes.  

Um critério para avaliação da segurança seria a possibilidade de que os pacientes que 

recebem SSH apresentariam menos complicações tanto hemodinâmicas (GURFINKEL et al., 

2003; VICTORINO; NEWTON; CURRAN, 2003) como imunológicas (CIESLA et al., 1999; 

CIESLA et al., 2001; COIMBRA et al., 1996; COIMBRA et al., 1997). Esse fato também 

pôde ser evidenciado pela estabilidade da freqüência cardíaca e da pressão arterial em todos 

os momentos avaliados. Embora os pacientes do grupo 2 possuíssem pressão venosa central 

significativamente menor que os do grupo 1 antes da hemodiluição, eles apresentaram valores 

semelhantes em todos os demais tempos, o que revela que a solução hipertônica restabeleceu 

a volemia e melhorou o retorno sanguíneo ao coração. Ainda que não fosse objeto do estudo, 
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também se evidenciou menor incidência de complicações infecciosas no grupo solução 

hipertônica, a despeito do número de pacientes neste estudo (vinte) ser insuficiente para 

confirmação de tal afirmação.  

O método mais simples para reduzir a necessidade de transfusão homóloga é adiar a 

administração de sangue até que graus mais profundos de anemia sejam alcançados. Tal 

processo é chamado de “redução do gatilho transfusional”. O gatilho transfusional é o valor 

pré-determinado de hemoglobina sangüínea que, quando atingido, torna-se o elemento 

deflagrador da administração de concentrado de hemácias (SHANDER; GOODNOUGH, 

2006). No presente estudo, o gatilho transfusional, tanto para o retorno do sangue da 

hemodiluição quanto para a administração de sangue autólogo, foi o mesmo em ambos os 

grupos e não seguiu fórmulas arbitrárias baseadas no peso corpóreo. Fundamentou-se em 

preceitos fisiológicos, como no estudo de Schou et al. (1998), que submeteram porcos a 

diferentes graus de hemorragia e concluíram que alterações da pressão arterial, do lactato  

plasmático e da saturação venosa de oxigênio são sinais precoces de detecção de hipovolemia 

e de diminuição da perfusão sangüínea celular durante a HNA, enquanto que a pressão venosa 

central e a pressão de artéria pulmonar são indicadores insensíveis. 

Para Lemos e Healy (1996), as decisões sobre a indicação da transfusão sangüínea 

devem ser mais fundamentadas nas necessidades clínicas e sintomatologia do paciente que 

simplesmente baseadas em valores laboratoriais. A adequada oferta de oxigênio aos tecidos 

para todas as regiões do corpo é, provavelmente, o melhor indicador de que a massa de 

células vermelhas presentes e o débito cardíaco estão apropriados (LEONE; SPAHN, 1992). 

Em adendo, a adoção de medidas mais restritivas em relação à indicação transfusional 

(gatilhos transfusionais mais baixos) pode também reduzir significativamente a necessidade 

da exposição do paciente à transfusão, com seus conseqüentes riscos (LEVINE et al., 1990). 
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 A experiência com os pacientes Testemunhas de Jeová mostrou que valores de 

hemoglobina tão baixos quanto 5 mg.dl-1 podem ser suportados sem maiores complicações 

(GIL, 2005; VIELE; WEISKOPF, 1994).  A aceitação de gatilhos transfusionais menores 

nos pacientes submetidos à HNA pode ser responsável pela menor taxa de transfusão 

apresentada nos estudos para esse grupo de pacientes (MURRAY, 1999). 

Há um entendimento geral de que as decisões concernentes à transfusão devem se 

basear na necessidade individual do paciente, indicada pela oxigenação global e regional 

inadequadas. Esses gatilhos transfusionais fisiológicos, baseados nas características de cada 

paciente, fazem o conhecimento da fisiologia da transfusão e a experiência clínica 

indispensáveis. No entanto, gatilhos transfusionais numéricos podem ser úteis em certas 

situações como, por exemplo, quando a monitorização é inadequada ou existe falta de 

experiência da equipe médica (MADJDPOUR; SPAHN, 2005). 

O limite clinicamente aceitável para a HNA normotérmica, um procedimento freqüente 

em cirurgias de escoliose, ainda não está definido. Oito pacientes estado físico ASA I 

submetidos à cirurgia para correção de escoliose foram submetidos à HNA com reposição do 

sangue retirado com albumina 5% em SS 0,9%. O impacto da HNA foi julgado por meio da 

saturação venosa mista que foi mantida > 60%. A reinfusão do sangue aconteceu ao final da 

cirurgia. Os valores da hemoglobina caíram de 10 + 1,6 g.dl-1 para 3 + 0,8 g.dl-1, no intra-

operatório. A saturação venosa de oxigênio caiu de 90,8 + 5,4% para 72,3% + 5,4% 

(FONTANA et al., 1995). 

O nível crítico de hemodiluição em humanos é definido como o ponto no qual o 

consumo de oxigênio (VO2) começa a diminuir por causa da oferta insuficiente de oxigênio 

(DO2). Ainda não há consenso, no caso da hemodiluição profunda, de qual o nível crítico no 

qual a oferta de oxigênio se tornaria dependente do consumo em indivíduos anestesiados (Van 

der WOERKENS; TROUWBORST; Van LANSCHOT, 1992). Alguns relatos, como o de 
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Lichtenstein et al. (1988), reportam caso de pacientes com hematócrito de até 4% que 

sobreviveram após a adoção de medidas para diminuir o consumo e aumentar a oferta de O2, 

como hipotermia, normovolemia, paralisia muscular e sedação. 

No presente estudo, os valores de hemoglobina e de hematócrito, antes da realização 

da hemodiluição (T1), não variaram entre os grupos. A utilização do valor de 4 ml.kg-1 para 

reposição da segunda metade do sangue retirado na HNA no grupo 2 foi efetivo para 

reposição de 50% deste volume, conforme evidenciado pela semelhança entre os valores do 

hematócrito em T2 nos dois grupos (25,12 ± 0,6729 no grupo 1 e 24,65 ± 0,8139 no grupo 2 

(p = 0,6616)). Ou seja, com a realização da HNA os valores de hematócrito diminuíram para 

o valor proposto (25%), apesar da diferença nos volumes de reposição (3514 + 244,4 ml no 

grupo 1 e 2305 + 278,1 ml no grupo 2 (p = 0,0043)). Nos demais tempos (T3, T4 e T5) 

também não houve diferença entre os grupos, apesar da queda significativa nos valores de 

hemoglobina e hematócrito em relação a T1 em ambos os grupos.  

A tolerância a valores cada vez mais baixos de hematócrito, antes de deflagrado o 

gatilho transfusional, trouxe preocupações concernentes aos efeitos da profundidade 

anestésica na tolerância à hemodiluição. Os agentes anestésicos diminuem a extração de 

oxigênio tecidual de maneira dose-dependente, o que implica possibilidade de oferta de 

oxigênio abaixo do nível crítico quando se aprofunda o nível da anestesia. Os agentes 

anestésicos podem exercer efeitos mais depressores no débito cardíaco que na demanda de 

oxigênio tecidual, reduzindo a tolerância à HNA. De fato, o aumento da profundidade 

anestésica com halotano e ketamina diminuiu a tolerância à anemia aguda, como refletido 

pelo aumento significante da concentração de hemoglobina crítica (Van der LINDEN et al., 

2003). Os autores concluíram que os efeitos benéficos do aumento da profundidade anestésica 

no balanço de oxigênio são contrabalançados pelos seus efeitos depressores no sistema 

cardiovascular.  
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 Esse estudo foi criticado por Crystal e Salem (2004), que atribuíram os fenômenos 

cardíacos apresentados pelos pacientes não à ação depressora miocárdica dos agentes 

anestésicos, mas aos seus efeitos redutores na pressão arterial. Em relação aos agentes 

musculares, a HNA prolongou o tempo de ação do rocurônio (DAHABA et al., 2006). Devido 

ao seu perfil hemodinâmico, o isoflurano pode ser, seguramente, utilizado para manutenção 

da anestesia durante a HNA (FANTONI et al., 2005).  

No presente estudo, não foram utilizados agentes que pudessem, eventualmente, 

diminuir a tolerância à anemia aguda (halotano ou ketamina). Os anestésicos utilizados foram 

o sufentanil, o propofol e o atracúrio, uma vez que nenhum destes possui utilização 

questionada na HNA, já tendo sido utilizados previamente (OLIVEIRA et al., 2004). Para 

manutenção anestésica foram utilizados o isoflurano e o propofol. 

Alguns fatores presentes durante a anestesia podem influenciar o volume de sangue 

perdido. A pressão arterial pode ser alterada por mudanças ventilatórias, pela postura do 

paciente e por fármacos que interferem na contratilidade miocárdica e no tônus vascular 

periférico (SIMPSON, 1992). A resposta cronotrópica reversa à hipóxia e a maior resposta 

bradicárdica à hipercapnia demonstrada pelos pacientes hemodiluídos podem ser deletérias 

aos tecidos. Esses parâmetros devem ser, portanto, cuidadosamente monitorizados durante a 

realização do procedimento de HNA. Para Talwar e Fahim (2000), em todo paciente que será 

realizada a HNA, é mandatória a monitorização com eletrocardiograma, oximetria venosa e 

capnografia. Neste estudo todos os pacientes foram monitorizados conforme o padrão acima 

descrito. 

 Embora a HNA seja segura e efetiva, ela tem sido subutilizada, pois muitos críticos 

apontam seus benefícios como modestos e afirmam que a redução na exposição à transfusão 

creditada a hemodiluição é, em parte, atribuída à prática mais conservadora na indicação da 

administração de sangue. Eles também afirmam que a HNA é logisticamente complicada e 
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prolonga o tempo cirúrgico (BRYSON; LAUPACIS; WELLS, 1998; HÖHN et al., 2002). No 

presente estudo, o tempo médio para a coleta do sangue foi de 67 + 22 min no grupo 1 e de 60 

+ 21 min no grupo 2. A coleta do sangue foi realizada logo após a colocação do paciente em 

decúbito ventral, enquanto os cirurgiões situavam os equipamentos de radioscopia, 

degermavam o local da cirurgia e posicionavam os campos cirúrgicos. A HNA não prolongou 

o tempo anestésico nem a duração do procedimento cirúrgico.  

 Em relação à coagulação, embora a HNA cause diluição proporcional de todos os 

fatores de coagulação e plaquetas, gerando um prolongamento do tempo de ativação da 

protrombina (TAP) e do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), ela não causa 

aumento discernível no sangramento cirúrgico (INNERHOFER et al., 2002a; STEHLING; 

ZAUDER, 1991). 

A avaliação da coagulação sanguínea não fez parte do presente estudo. McLoughlin et 

al. (1996), estudando a coagulação em oito adolescentes sadios submetidos à HNA profunda 

(abaixo de 20%) para correção de escoliose idiopática e em 29 suínos submetidos à 

hemodiluição até a morte, observaram que em nenhum dos casos a trombocitopenia 

significante (abaixo de 100.000 por mm3) se manifestou previamente à coagulopatia clínica. 

As concentrações remanescentes de fatores de coagulação após a hemodiluição são suficientes 

para a hemostasia normal mesmo quando 74% do volume sangüíneo já foram retirados 

(SINGBARTL et al., 2000). 

Hobisch-Hagen et al. (1999) estudaram quarenta pacientes submetidos a grandes 

cirurgias ortopédicas (escoliose de coluna e osteotomia da pelve) com realização de 

hemodiluição (HNA) ou doação autóloga pré-operatória (DAP). Realizaram testes de 

coagulação in vitro (TAP, TTPa) e quantificaram alguns marcadores específicos de ativação 

da coagulação (fragmento de protrombina 1 e 2, complexo trombina-antitrombina III) e da 

fibrinólise (D-dímero, complexo plasmina-α2 antiplasmina). Observaram apenas pequenas 
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mudanças no TAP e TTPa no grupo HNA e no grupo controle (DAP). Foram encontradas 

concentrações aumentadas de marcadores de ativação para coagulação e fibrinólise, sem 

diferenças significantes entre os grupos. Eles concluíram que grandes procedimentos 

ortopédicos, como a correção de escoliose de coluna, ativam fortemente a coagulação e a 

fibrinólise, como evidenciado por marcadores específicos, embora tanto nos pacientes do 

grupo controle quanto nos hemodiluídos essa ativação não se refletiu nos testes convencionais 

de coagulação in vitro (TAP, TTPa). Esses achados tinham sido sugeridos anteriormente por 

Kambayashi et al. (1990), que justificaram a ativação dos sistemas de coagulação e fibrinólise 

pela mobilização da gordura e debridamento ósseo ou pela liberação de mediadores pró-

inflamatórios. Essa ativação, apesar de não ser facilmente detectável pelos testes de 

coagulação mais comuns como TAP e TTPa, é percebida por marcadores mais sensíveis como 

o fragmento de protrombina 1 e 2.  

No presente estudo, o critério indicador para transfusão de plasma fresco congelado 

(PFC) foi a coagulopatia clínica, de acordo com a recomendação de McLoughlin et al., 

(1996), enquanto que os achados clínicos confirmados por plaquetopenia laboratorial foram 

indicadores para transfusão plaquetária. A transfusão de PFC e de plaquetas foi semelhante 

entre os grupos. 

 Há um modelo matemático desenvolvido por Singbartl et al. (2003) para avaliar, 

quantitativamente, a hemostasia durante a HNA que concluiu que a diminuição da 

concentração plaquetária raramente limita a utilização da técnica, devido à baixa freqüência 

do evento (abaixo de 2% dos pacientes), mas que a concentração de fibrinogênio pode 

restringir a utilização da HNA (caso os pacientes apresentem baixo valor de fibrinogênio no 

período pré-operatório). A diluição plasmática explica, ao menos, 90% das mudanças no 

fibrinogênio durante a hemodiluição (LOUBSER; CHAN, 2006). Nenhum dos pacientes em 

ambos os grupos possuíam alterações pré-operatórias nos exames da coagulação.  
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A HNA pode estender a perda sangüínea cirúrgica permitida antes que a transfusão 

seja necessária.  Para que seja considerada efetiva, uma retirada sangüínea (e 

concomitante reposição com cristalóides) acima de 50% do volume sangüíneo estimado por 

paciente deve acontecer (FELDMAN; ROTH; BJORAKER, 1995).  A análise de 

Weiskopf (2001) sugere que a perda de sangue na cirurgia deve ser de 50% ou mais para que 

a HNA comece a “salvar” eritrócitos e de 70% ou mais do volume sangüíneo do paciente para 

que a HNA salve uma unidade de eritrócitos, para o paciente padrão com hematócrito entre 

32-36% e hematócrito gatilho de 18-21%. 

A HNA é tão mais efetiva quanto maior for o hematócrito inicial e o número de 

unidades removidas. Tomando por exemplo um paciente de 70 kg, com hematócrito inicial de 

40% e mínimo hematócrito seguro de 25%, tem-se que a perda sangüínea sem HNA seria de 

2303 ml enquanto que, ao se realizar a HNA, esse volume se amplia para 2940 ml (economia 

de 1.1 unidade de concentrado de hemácias). 

A perda sangüínea no presente estudo foi de 79,82 + 21,56 ml.kg-1 nos pacientes do 

grupo 1 e de 71,91 + 26,37 ml.kg-1 nos pacientes no grupo 2. Correlacionando com a volemia 

de cada paciente, percebeu-se que a perda sangüínea acima de 50% foi unânime e que 

nenhum paciente do grupo 1 e em apenas dois pacientes do grupo 2 a perda sangüínea foi 

menor que 70% (diferença não significante). O sangramento médio total foi de 3470,4 ml no 

grupo 1 e de 4038,7 ml no grupo 2. Apesar de parecer que os pacientes do grupo 1 

apresentaram menor sangramento intra-operatório, essa diferença não foi estatisticamente 

significativa. Além disso, ao se correlacionar o sangramento cirúrgico com a volemia de cada 

paciente, foi observado que o sangramento do grupo 1 correspondeu a 123,64% da volemia 

média desse grupo (2806,6 ml) enquanto que o do grupo 2 correspondeu a 109,59% da 

volemia média (3658,5 ml). 
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Guay et al. (1994) analisaram, prospectivamente, trinta pacientes submetidos à cirurgia 

para correção de escoliose idiopática e relataram sangramento cirúrgico de 1971 + 831 ml 

(61,5 + 27% da volemia estimada), diretamente correlacionado com o número de vértebras 

artrodesadas e com a duração da cirurgia. Não houve correlação entre sangramento intra-

operatório e ângulo de Cobb, pressão arterial média, pressão venosa central, quantidade de 

epinefrina infiltrada, tipo do relaxante muscular ou do opióide utilizado na anestesia, 

temperatura ou se utilizado sangue autólogo ou sangue armazenado. O sangramento pós-

operatório médio foi de 1383 + 369ml (43,1 + 11,7% da volemia) e correlacionou-se com a 

permanência do dreno e com a pressão arterial média. O sangramento foi de 3347 + 920 ml 

(104,2 + 30,6% da volemia) e relacionado com a quantidade de vértebras fundidas e com a 

duração do procedimento cirúrgico. 

No grupo 2 a quantidade de vértebras artrodesadas foi superior a do grupo 1 (média de 

11 e 11, 7 e mediana de 9 e 11 vértebras, respectivamente). O tempo cirúrgico também foi 

maior nos pacientes do grupo 2 (338,0 ± 34,7 e 388,0 ± 25,83, respectivamente). Entretanto, 

nenhuma dessas diferenças foi significante. 

A infusão excessiva de fluidos no período perioperatório pode causar disfunções e 

aumento da morbidade em vários órgãos e sistemas. A infusão de líquidos provoca, até certo 

ponto, aumento do débito cardíaco pelo aumento da pressão de enchimento ventricular (Lei de 

Frank-Starling). Se a pressão de enchimento ventricular aumenta demasiadamente, ocorre 

depressão ventricular e conseqüente diminuição do débito cardíaco, com possibilidade de 

desenvolvimento de isquemia miocárdica. A função pulmonar pode ser prejudicada pelo 

acúmulo de fluido intersticial que pode contribuir para o desenvolvimento de edema, 

atelectasia, pneumonia ou falência respiratória. A sobrecarga de fluidos pode causar edema do 

intestino, contribuindo para a intolerância entérica nutricional, íleo prolongado e translocação 

de endotoxinas e bactérias, com implicações deletérias potenciais como sepse e falência de 
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múltiplos órgãos. O desenvolvimento da síndrome de compartimento abdominal também 

pode estar associado à administração de grandes quantidades de líquidos. A anasarca (sinal 

clínico de acúmulo de líquidos no subcutâneo) inevitavelmente acarreta prejuízo na difusão de 

oxigênio e diminuição na tensão de oxigênio tecidual, devido ao aumento na distância entre as 

células endoteliais. O comprometimento da oxigenação tecidual pode contribuir para a 

infecção de ferida operatória. Como os rins são os responsáveis pela excreção da maioria dos 

fluidos administrados, sua demanda funcional aumentará com a sobrecarga hídrica (HOLTE; 

SHARROCK; KEHLET, 2002). 

 Em pacientes críticos, com permeabilidade tecidual comprometida por inflamação, a 

administração excessiva de fluidos aumenta o seqüestro de líquidos para o interstício, piora a 

oxigenação tecidual e provoca falência orgânica (PETRAŠOVICOVÁ et al., 2000). 

O líquido ideal para suporte volêmico é aquele de baixo custo, alta eficácia, que não 

causa edema instersticial e com baixo risco de complicações e transmissão de agentes 

infecciosos (OTSUKI et al., 2007).  O melhor fluido para utilizar em pacientes que 

apresentam queimaduras, hemorragias ou traumas ainda é foco de pesquisas. As soluções 

cristalóides isotônicas (270-310 mOsm.l-1) predominam sobre todos os outros fluidos. As 

mais utilizadas são a solução fisiológica (SS 0,9%) ou soluções contendo ringer nas quais 

parte do cloreto é substituído por lactato ou acetato e pequenas concentrações de potássio e 

cálcio substituem parte do sódio (KRAMER, 2002). 

 Soluções isotônicas distribuem-se, rapidamente, no espaço extracelular e, embora 

exista um dogma clínico de que três unidades de cristalóides de 500 ml substituam uma 

unidade de concentrado de hemácias (regra 3:1), tanto os estudos clínicos quanto os 

experimentais são unânimes em afirmar que o espaço de distribuição e a necessidade de 

reposição com fluidos isotônicos cristalóides são substancialmente maiores que essa sugestão, 

podendo chegar até 5:1. A necessidade de volumes maiores que o anteriormente estipulado 
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(regra 3:1) resulta do tamanho do espaço extracelular, que é quatro a cinco vezes maior que o 

volume plasmático. Traumas e cirurgias, invariavelmente, causam retenção de fluidos e 

aumento na proporção espaço extracelular-plasma. Assim sendo, apenas aproximadamente 10 

a 20% dos fluidos cristalóides infundidos permanecem na circulação (KRAMER, 2002). 

Exceção a esse fato acontece quando há exposição prévia à hemorragia, em que a resposta do 

volume plasmático à infusão de SS 0,9% pode restaurar acima de 50% do volume sangüíneo 

perdido, e não os 33% como seria suposto (BRAUER; PROUGH; TRABER, 1999). 

 Soluções salinas hipertônicas ressuscitam, efetivamente, os pacientes. Causam menos 

edema intersticial quando comparadas às soluções isotônicas. Não há risco de transmissão de 

doenças e possuem custo aproximado de 1% do valor dos colóides (MOSS; GOULD, 1984). 

Elas mobilizam quantidade de água do intracelular proporcional à sua carga osmótica e 

tendem a reduzir a necessidade total de volume nos pacientes cirúrgicos (KRAMER, 2002).  

Do ponto de vista hemodinâmico, as soluções hipertônicas hiperosmolares podem 

aumentar a contratilidade miocárdica, aumentar a dilatação pré-capilar (embora a intensidade 

e a duração dessa resposta dependam da quantidade infundida e da perfusão da região) e 

causar redistribuição compartimental. Fluidos do intracelular migram para o leito vascular e 

ocorre expansão plasmática, com conseqüente aumento da pressão arterial média e da pressão 

de pulso, do débito cardíaco, do fluxo mesentérico e do consumo de oxigênio e diminuição da 

resistência vascular (VELASCO et al., 1980; DROBIN; HAHN, 2002). Com soluções 

hipertônicas com concentrações entre 2 e 4%, os efeitos são transitórios, enquanto que com 

soluções a 7,5% esses efeitos se tornam mais prolongados (AULER JUNIOR et al., 1987). A 

administração da solução salina hipertônica no transplante do fígado aboliu a síndrome pós-

reperfusão, atenuou as alterações hemodinâmicas secundárias a reperfusão hepática e reduziu 

a necessidade de reposição volêmica (ROCHA FILHO, 2006). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


134 
 

 

Toda solução de NaCl (independentemente da concentração) tem diferença de íons 

igual a zero, já que o sódio e o cloro estão presentes em concentrações equimolares 

(MORGAN; VENKATESH; HALL, 2002).  Scheingraber et al. (1999) compararam 

dois regimes de hidratação em pacientes submetidas à cirurgia ginecológica. Infundiram, 

rapidamente, 30 ml.kg-1.h-1 de solução salina 0,9% ou 30 ml.kg-1.h-1 de RL e quantificaram no 

plasma, a cada 30 minutos, o pH, a PaCO2  e as concentrações de sódio, potássio, cloro, 

lactato e proteínas totais. Observaram que a infusão de solução salina 0,9% (mas não a de 

ringer com lactato) causou acidose metabólica hiperclorêmica e concomitante diminuição na 

diferença de íons. No grupo que recebeu ringer com lactato, os valores dos parâmetros 

gasométricos e eletrolíticos se mantiveram próximos aos valores normais, mas as 

concentrações de lactato foram significativamente maiores em todos os momentos de 

avaliação.  

No presente estudo, após a realização da HNA, a reposição volêmica intra-operatória 

com cristalóides, em ambos os grupos, foi realizada exclusivamente com ringer com lactato. 

As variações do lactato em cada grupo foram, portanto, atribuídas ao sofrimento celular. Não 

foram encontradas diferenças nos valores dos parâmetros gasométricos ou do lactato 

plasmático entre os dois grupos.  

Cross et al. (1989) reportaram a utilização da solução salina hipertônica em pacientes 

que toleravam mal a administração excessiva de água livre e naqueles em que o edema 

intersticial fosse prejudicial à função ou à sobrevivência. Dessa forma, embora o presente 

estudo tenha sido realizado em pacientes sem nenhuma co-morbidade, exceto as implicadas à 

escoliose (restrição pulmonar, por exemplo), podemos inferir que um grupo em particular se 

beneficiaria da utilização da solução hipertônica: aqueles em que não é desejável a 

administração de grandes quantidades de água livre. 
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 A redução na necessidade de fluidos e a excreção precoce da carga volêmica 

administrada que ocorre quando se utiliza a solução salina hipertônica pode ser considerada, 

intuitivamente, benéfica, especialmente em pacientes com alto risco cardiovascular 

submetidos a grandes procedimentos cirúrgicos (SHACKFORD, 1989). 

 Os pacientes do grupo solução hipertônica requereram menores volumes de fluidos no 

período intra-operatório que os do grupo solução fisiológica (32,37 ± 4,174 ml.kg-1 no grupo 

1 e 22,33 ± 1,637 ml.kg-1 no grupo 2 (p = 0,0379)). No entanto, uma preocupação concernente 

à segurança da utilização da SSH diz respeito ao desenvolvimento da hipernatremia. No 

presente estudo a administração de SSH seria interrompida caso as concentrações de sódio 

alcançassem 155 mEq.l-1. O limite de 155 mEq.l-1, embora possa ser considerado conservador, 

uma vez que outros estudos aceitam valores de  160-165 mEq.l-1 (GURFINKEL et al., 2003; 

JÄRVELÄ et al., 2001; MAKOFF et al., 1970), foi estabelecido porque todos os pacientes 

incluídos no estudo eram saudáveis e tinham expectativa de sobrevivência pós-cirúrgica de 

100% (a aceitação de concentrações maiores de sódio acrescentaria um risco desnecessário 

aos pacientes). Contudo, nenhum dos pacientes demandou alguma mudança no protocolo 

devido à hipernatremia. 

  Os benefícios da solução salina hipertônica devem ser balanceados com os riscos 

potenciais de hipertonicidade e hipercloremia (SHACKFORD, 1989). Os valores de cloro 

plasmático foram significativamente menores no grupo 1 em todos os tempos após a 

realização da HNA.  

Há correlação clara entre o aumento da osmolaridade plasmática e a liberação de 

vasopressina pela pituitária. A vasopressina é liberada sob estímulo da angiotensina II, que é o 

produto final da reação em cadeia iniciada pela liberação de renina pelas células 

justaglomerulares da arteríola aferente devido ao aumento da osmolaridade plasmática. A 

administração de SSH aumenta a osmolaridade plasmática e, conseqüentemente, a 
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concentração plasmática de angiotensina II e vasopressina.  A angiotensina II (o mais potente 

vasoconstrictor do organismo) aumenta a resistência vascular periférica. Esse fato pode ser o 

responsável pelo aumento da pressão capilar notada em pacientes que recebem SSH (CROSS 

et al., 1989).  

No presente estudo, após a realização da HNA, o valor da osmolaridade plasmática foi 

significativamente menor (p = 0,0001) no grupo 1 (291,1 ± 2,193 mOsm.l-1) que no grupo 2 

(303,2 ± 1,153 mOsm.l-1). Em nenhum dos momentos a osmolaridade ultrapassou o valor de 

310 mOsm.l-1.em quaisquer dos grupos. 

 Em estudo experimental, Cheema-Dhadli e Halperin (2002) confirmaram a 

hipernatremia plasmática e a hipertonicidade urinária como complicações potenciais e 

importantes da administração de solução hipertônica. O risco de lesão cerebral torna-se 

substancial quando o sódio excede 170 mEq.l-1. Em nenhum dos pacientes dos grupos 1 ou 2 

os valores do sódio plasmático ultrapassaram 150 mEq.l-1. 

 Os parâmetros urinários não foram coletados em todos os pacientes neste estudo por 

dificuldades logísticas no laboratório que processava os exames. Os resultados da 

osmolaridade urinária devem ser observados com cuidado, pois apesar da hipernatremia e da 

alta osmolaridade plasmática (principalmente no grupo 2), a osmolaridade urinária apresentou 

valores abaixo de 800 mOsm/l em todos os tempos. Para Abreu (2002), indivíduos com 

sobrecarga de sódio deveriam apresentar capacidade normal de concentração da urina (acima 

de 800 mOsm.kg-1) e pouco volume urinário (inferior a 500 ml em 24 horas). Os baixos 

valores de osmolaridade urinária encontrados em ambos os grupos pode significar alta 

filtração renal como reflexo do edema intersticial provocado pela HNA, apesar dos 

parâmetros hemodinâmicos (pressão arterial e freqüência cardíaca) e volêmicos (pressão 

venosa central) terem se mantidos normais durante todo o período intra-operatório. Não foi 

encontrada explicação para a baixa osmolaridade urinária antes da realização da HNA. 
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 Os valores do pH urinário e do potássio urinário não apresentaram variações 

intragrupo ou intergrupo. Em relação ao sódio urinário, os valores foram semelhantes antes da 

realização da HNA (T1). Nos pacientes do grupo 2, os valores do sódio foram 

significativamente maiores que os valores basais em todos os demais tempos observados (T2, 

T3, T4 e T5). O grupo 2 apresentou valores diferentes do grupo 1 no sódio urinário logo após 

a realização da HNA (T2) e 45 minutos após o seu término (T3). Nos demais tempos 

observados (T4 e T5) não houve diferenças intergrupos  

Além dos malefícios provocados pela hipernatremia, também a hipercloremia 

acrescenta danos potenciais, uma vez que o fluxo sangüíneo renal e a taxa de filtração 

glomerular são regulados pela concentração plasmática de cloro. A hipercloremia induz 

vasoconstricção renal por inibir a liberação intrarenal de renina e angiotensina II, diminuindo 

o débito urinário. O mecanismo intracelular é desconhecido, mas pode estar relacionado à 

liberação de adenosina, PGE2 ou tromboxano. O fluxo sangüíneo renal diminui 36% e a taxa 

de filtração glomerular 29% com a hipercloremia.  O manejo da hipercloremia ou da 

acidemia induzida por soluções salinas deve se iniciar pela sua troca por ringer com lactato, 

inclusive com a administração de bicarbonato para a manutenção do pH acima de 7,2, 

situação em que o risco de arritmias e depressão miocárdica é menor (RUSSO, 1997).  

 A ressuscitação do choque hemorrágico com SSH com dextran causa acidemia 

imediata e transitória, que é primeiramente devido à hipercloremia, hipocalemia e acidose 

metabólica. A acidemia é transitória por causa dos efeitos alcalóticos da diminuição das 

proteínas plasmáticas, regularização dos eletrólitos e aumento transitório natural do CO2. 

Acidose lática não é a causa da acidemia. Ao longo do tempo, o equilíbrio ácido-básico tende 

a se normalizar de forma mais eficiente, com a utilização de SSH que com a solução salina 

isotônica (MOON; KRAMER, 1995).  
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No presente estudo esse fato pôde ser confirmado por valores mais alcalóticos no 

grupo solução salina hipertônica quando comparado ao grupo solução isotônica, embora essa 

diferença intergrupos não tenha sido significante. O menor pH intra-operatório foi de 7,27 no 

grupo 1 (em T3) e de 7,30 no grupo 2 (em T2) na gasometria arterial e de 7,18 no grupo 1 (em 

T5) e de 7,27 no grupo 2 (em T2) na gasometria venosa. 

A acidose metabólica desencadeada pela expansão hipertônica pode causar 

hipercalemia associada com aumento total de potássio no espaço extracelular (MAKOFF et 

al., 1970). Não houve diferenças entre os grupos nos valores do potássio plasmático em cada 

um dos tempos. No grupo 2 o potássio aumentou significativamente, mas retornou aos valores 

pré-HNA (T1) no último exame (T5).  

A administração de soluções de sódio e cloro pode produzir disfunção gastrintestinal. 

Quando se comparou a tonometria gástrica de pacientes submetidos a regimes de hidratação 

com fluidos balanceados ou com solução salina 0,9%, percebeu-se maior aumento de CO2 no 

grupo da solução salina. A utilização de soluções cristalóides balanceadas e colóides em 

pacientes idosos preveniu o desenvolvimento de acidose metabólica hiperclorêmica e 

melhorou a perfusão gástrica no grupo de pacientes que recebeu solução salina (WILKES et 

al., 2001). 

 A PaCO2 é função do CO2 dissolvido no plasma (e do conteúdo de bicarbonato) e do 

CO2 ligado à hemoglobina (GROENEVELD, 1998). O maior PaCO2 venoso encontrado no 

grupo 1 não encontra justificativa na explicação acima, sendo o resultado encontrado 

atribuído ao maior PaCO2 basal neste grupo, já que o fato aconteceu em todos os momentos. 

 A solução salina hipertônica possui um modelo cinético capaz de expandir o plasma 

em voluntários saudáveis. Na dose de 5 ml.kg-1, sua expansão é 4,4 vezes maior que a infusão 

de 25 ml.kg-1 de SS 0,9%, o que ainda assim é menos que o que poderia ser esperado, tendo 

em vista sua osmolaridade 8,3 vezes maior que a do plasma (DROBIN; HAHN, 2002). 
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 Os fluidos hipertônicos também diferem dos isotônicos por seu efeito desidratante 

celular, que provavelmente é causado pela natriurese induzida pela sobrecarga de sódio 

(DROBIN; HAHN, 2002).  

No presente estudo, dividindo-se o volume de cristalóides infundido no intra-

operatório pela diurese (ambos os valores em ml.kg-1.h-1) foi observado que no grupo 1 o 

volume administrado foi de 6,326 + 1,146 vezes o volume da diurese. No grupo 2 esse valor 

foi de 3,607 + 0,577 vezes. Esse valor foi significante (p = 0,0482) e demonstra que maior 

volume foi desperdiçado em relação ao infundido nos pacientes do grupo 1. 

Tollofsrud et al. (2001), em estudo experimental, observaram que soluções cristalóides 

hiperosmóticas expandiram o volume intravascular devido à translocação de líquidos do 

compartimento intracelular. A adição de um colóide como o dextran à solução hipertônica 

aumentou moderadamente e prolongou substancialmente a expansão do volume. A infusão 

rápida (4 ml.kg-1 em dois minutos) de NaCl 7,5% em dextran 6% aumentou o volume 

intravascular na ordem de 200-400 vezes mais que o volume infundido. Comparando a 

infusão de SSH com a de RL, observaram, ainda, que a expansão plasmática manteve-se 

maior com a utilização de SSH (5,1 + 0,9 ml.kg-1) que com RL (1,7 + 0,6 ml.kg-1). Após 30, 

60 e 90 minutos do término da infusão, a expansão de volume com a SSH foi de 1,8, 1,3 e 0,8, 

enquanto que com o ringer lactato foi de 0,27, 0,07 e 0,07. A eficiência relativa da expansão 

da SSH versus ringer lactato foi de sete vezes. Ambas as soluções provocaram volumes de 

diurese semelhantes, o que significa que a SSH produziu volume urinário três vezes maior que 

o volume infundido e o ringer lactato metade do volume infundido. Os dois regimes 

induziram mudanças hemodinâmicas semelhantes representadas por pequeno aumento em 

todas as pressões durante a infusão, declinando para os valores pré-infusão ao final do período 

de observação (120 minutos após o tempo de infusão). 
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Shao et al. (2005) compararam, no pós-operatório imediato, a utilização de solução 

salina hipertônica 7,5% associada a RL ou apenas de ringer com lactato objetivando manter 

parâmetros hemodinâmicos estáveis após cirurgias para ressecção de carcinomas 

gastrintestinais e observaram que a solução hipertônica teve um intenso efeito diurético, 

diferente do efeito provocado por medicação diurética, já que aquela pode aumentar o volume 

plasmático por algum tempo, manter a estabilidade hemodinâmica e causar a mobilização do 

excesso de fluido retido. Como resultado, os pacientes do grupo experimental apresentaram 

menor volume de infusão de fluidos no pós-operatório e conseqüentemente balanço positivo 

menor, manifestado por menor ganho de peso. 

Neste estudo, a diurese do grupo solução hipertônica foi maior que no grupo solução 

fisiológica (2463 ± 337,3 ml e 1799 ± 481,3 ml, respectivamente) embora a diferença não 

tenha sido significante. Quando se dividiu o volume total de diurese por quilo de peso de cada 

paciente e por tempo cirúrgico em horas, a diurese também não diferiu entre os grupos. 

O volume infundido para a reposição do volume retirado na HNA foi 

significativamente maior no grupo 1 que no 2 (2305 ± 278,1 ml e 3514 ± 244,4 ml, p = 

0,0043). O volume administrado para reposição volêmica e de perdas cirúrgicas por quilo de 

peso por hora de cirurgia também foi maior no grupo 1 (32,37 ± 4,17 ml.kg-1.h-1 e 22,33 ± 

1,63 ml.kg-1.h-1, p = 0,379).  

O volume urinário total foi menor no grupo 1 que no 2 (1799 ± 481,3 ml e 2463 ± 

337,3 ml, p = 0,2736), no entanto, a diurese por quilo de peso do paciente por hora da cirurgia 

foi maior no grupo 1 (7,64 ± 2,27 ml e 7,04 ± 0,93 ml, p = 0,8095). Nenhum desses dados foi 

significativo. 

 A solução salina hipertônica atua por meio da expansão do volume plasmático, dos 

efeitos inotrópicos positivos na contratilidade cardíaca e da vasodilatação pré-capilar causada 

pela ação direta na musculatura lisa vascular. Por aumentar o fluxo sangüíneo local após a 
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isquemia, Sumas et al. (2001) investigaram seu efeito após a hipoperfusão da medula 

espinhal. O estudo analisou a administração de SSH em combinação com metilpredinisolona 

na sobrevida a longo-prazo de pacientes com traumatismo raquimedular e mostrou que os 

pacientes beneficiaram-se da infusão da solução hipertônica.  Um dos mecanismos 

implicados nesse resultado é a melhora do fluxo sangüíneo medular com a infusão de SSH. 

Entretanto a administração da mesma quantidade de SSH a animais sem lesão medular não 

causou qualquer mudança no fluxo sangüíneo espinhal. Um segundo mecanismo seria a 

atenuação da resposta inflamatória ao trauma. 

 A ressuscitação com SSH atenua o edema pulmonar e a injúria tecidual causados pela 

isquemia-reperfusão pós-clampeamento aórtico e mantém um perfil imunológico mais 

benigno. A infusão da solução hipertônica tanto antes quanto após a isquemia reduz a injúria 

orgânica final (SHIELDS et al., 2003).  

 Em indivíduos saudáveis, acordados e normovolêmicos, a infusão de 4 ml.kg-1 de SSH 

causou aumento transitório da FC, PAM e PVC. As mudanças hemodinâmicas foram mais 

pronunciadas no grupo de pacientes que se encontravam hipovolêmicos (TOLLOFSRUD et 

al., 1998). 

 A administração de solução hipertônica em quatro pacientes com toxemia gravídica 

foi considerada segura (em nenhum dos casos houve edema ou crises convulsivas) e o pH do 

cordão umbilical não se alterou significativamente (MION; RÜTTIMANN, 1997). 

A ressuscitação volêmica origina mudanças imunológicas por modulação da função 

leucocitária que são claramente influenciadas pela tonicidade do fluido utilizado. Uma vez 

que a resposta inflamatória está geralmente envolvida em algumas das complicações nos 

pacientes politraumatizados após ressucitação volêmica, a utilização de fluidos que possam 

minimizar a ativação dos neutrófilos é de grande interesse. Várias hipóteses para o porquê 

alguns fluidos teriam a capacidade de minimizar esta ativação têm sido aventadas, incluindo 
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seus efeitos nas múltiplas funções dos neutrófilos, como exocitose, produção de íons 

superóxidos, expressão na superfície das moléculas de adesão, transmigração ou até mesmo 

alteração genética na transcripção das citocinas (GUSHCHIN et al., 2002).  

Alguns fatores, incluindo o estresse cirúrgico, podem aumentar a metástase por 

suprimir a atividade citotóxica das células natural killer. Uma vez que os procedimentos 

cirúrgicos não podem, na maior parte das vezes, ser evitados, pois em muitas circunstâncias 

são curativos, medidas profiláticas contra o seu potencial imunossupressivo e metastáticos 

devem ser consideradas (BEN-ELIYAHU et al., 1999). A SSH aumenta a função imune 

celular tanto in vitro quanto in vivo e reverte in vitro a imunossupressão induzida pela PGE2 

nas células mononucleares sangüíneas normais. Os neutrófilos (PMN) parecem ser 

mediadores celulares de lesão orgânica após a ressuscitação do choque hipovolêmico. Embora 

essa função seja crucial na defesa orgânica contra microorganismos, a sua citotoxicidade 

excessiva pode acarretar dano tecidual. A atenuação da citotoxicidade dos PMN tem sido 

implicada como um mecanismo pelo qual a SSH diminui a resposta inflamatória pós-

traumática (COIMBRA et al., 1996).  

O neutrófilo é a célula efetora chave precocemente envolvida na patogênese da 

falência de múltiplos órgãos e mediadores pró-inflamatórios presentes no sangue estocado 

podem ser responsáveis pela ativação precoce desses neutrófilos (MOORE; MOORE; 

SAUAIA, 1997). A adesão dos neutrófilos às paredes dos vasos é dependente do nível de 

força hidrodinâmica. Dessa forma, quando há hipovolemia, dependendo do grau de redução 

da pressão arterial, acontece aumento da adesão leucocitária, favorecendo a incidência de 

infecções (KREIMEIER, 2000). 

 Também nos estudos experimentais de Coimbra et al. (1997), Angle et al. (1998) e 

Rhee et al. (1998), a administração de solução hipertônica 7,5% após a indução de hemorragia 

foi benéfica, manifestada por menor ativação dos neutrófilos e menor injúria tecidual.  
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 No estudo de Spera et al. (1998), ratos foram submetidos à laminectomia em C3-C5 e 

a injúria foi simulada por meio de compressão medular. Os animais foram divididos em três 

grupos: controle (sem lesão e sem tratamento, n = 5), não tratados (com lesão e sem 

tratamento, n = 5) e tratados (com lesão e com tratamento de 5 ml.kg-1 de SSH cinco minutos 

após a compressão medular, n = 5). Os animais tratados, além de melhora nos parâmetros 

cardiovasculares, apresentaram menor edema endotelial e maior fluxo sangüíneo capilar. Os 

autores demonstraram atenuação na resposta inflamatória, que pode estar relacionada a 

melhor prognóstico. O melhor momento após a injúria para se administrar a SSH e qual o 

volume mais adequado para que os melhores efeitos sejam adquiridos ainda não foram 

determinados. 

A infusão de SSH após indução de choque hipovolêmico em ratos foi seguida por uma 

redução da taxa de translocação bacteriana. A massa total de bactérias isolada dos animais 

tratados com SSH foi 8-10 vezes menor que no grupo não tratado  (HIRSH et al., 2002). No 

estudo de Coimbra et al. (1996), a reposição volêmica com SSH preveniu a imunossupressão 

e causou melhora na função imune com concentrações mais baixas de mediadores 

inflamatórios, o que causou a reversão da supressão das células-T induzida previamente pela 

hemorragia. 

 Não há estudos mostrando a função imune durante a hemodiluição com SSH. Pode-se 

supor que a citotoxicidade mediada por neutrófilos seja mínima, uma vez que a SSH é 

administrada não só antes da ativação dos neutrófilos, mas antes mesmo de haver a injúria 

operatória. O fato de não haver hemorragia na HNA (uma vez que a retirada sangüínea é 

concomitante à infusão volêmica) pode significar um potencial protetor adicional. Mesmo 

quando acontece hemorragia no curso intra-operatório, a prévia administração de SSH pode 

ser benéfica para redução da citotoxicidade dos neutrófilos.  
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 A tonicidade de uma solução descreve como uma célula poderia ficar se ela fosse 

colocada na solução. A hipertonicidade afeta muitas partes do sistema imune. Ela suprime, 

reversivelmente, algumas funções dos neutrófilos ao mesmo tempo que regula a função dos 

linfócitos-T. A infusão de solução salina hipertônica diminui as conseqüências danosas da 

resposta imune após o trauma, choque, reperfusão e grandes cirurgias. O efeito imune da SSH 

depende da extensão e da duração do estado hipertônico (KØLSEN-PETERSEN, 2004).  

 A adequação volêmica é essencial para a melhora da perfusão tecidual nos pacientes 

politraumatizados, além de melhorar a sobrevida. Essa assertiva foi pela primeira vez sugerida 

por Penfield (1919), que demonstrou que a infusão de líquidos via endovenosa seria capaz de 

restaurar a pressão arterial, pois até então se acreditava que a transfusão sangüínea era o 

melhor tratamento para a hemorragia. A normovolemia em pacientes vítimas de trauma é 

questionada pelo fato de que o aumento da pressão arterial provocada pela ressuscitação 

agrava o sangramento, gerando subseqüente hemodiluição, hipotensão e posteriormente a 

morte (WADE; GRADY; KRAMER, 2003). 

Cross et al. (1989), mostraram que pacientes submetidos a tratamento com solução 

salina hipertônica 1,8% necessitavam de 30% menos volume para atingir os mesmos valores 

de freqüência cardíaca, pressão arterial e de capilar pulmonar, débito cardíaco, consumo e 

oferta de oxigênio que os submetidos a tratamento com solução salina 0,9%. A solução 

hipertônica foi considerada uma alternativa segura à terapia cristalóide isotônica no manejo 

volêmico de pacientes no pós-operatório. A menor quantidade de líquido no dreno torácico do 

grupo de pacientes da SSH foi imputada à redução das perdas para o terceiro espaço. 

Wan, Bellomo e May (2007) conduziram estudo experimental para avaliar os efeitos 

hemodinâmicos da infusão de 1000 ml de SS 0,9% ou de 300 ml de SS 3% e constataram que, 

com o uso da solução hipertônica houve aumento na freqüência cardíaca, no débito cardíaco, 

na pressão venosa central e nos fluxos sangüíneo mesentérico e coronariano, mas não no fluxo 
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sangüíneo renal. Não houve diferença entre os dois regimes de infusão na oferta total, 

mesentérica ou coronária de oxigênio. 

 Hahn e Drobin (1998) utilizaram o valor da excreção urinária para construir um 

modelo cinético bi-compartimental de fracionamento da diluição da hemoglobina sangüínea e 

da albumina plasmática através do tempo. As mudanças do volume sangüíneo provocadas 

pela infusão de líquidos venosos foram analisadas por meio de modelos matemáticos que 

justificaram a construção de normogramas para se obter diluição plasmática bem definida e 

proporcional à taxa de infusão (HAHN; SVENSÉN, 1997). 

O estudo pioneiro na utilização da solução salina 7,5% foi o de Velasco et al. (1980). 

Eles demonstraram que a infusão de 4 ml.kg-1 (equivalente a 10% do sangue perdido) de NaCl 

7,5% a cães em choque hemorrágico pode restaurar a pressão arterial e o equilíbrio ácido-

básico à normalidade.  

Em outro estudo, os mesmos autores concluíram que a infusão de 4 ml.kg-1 de SSH 

restaurou a pressão arterial, o débito cardíaco e o equilíbrio ácido-básico ao normal e fez o 

fluxo sangüíneo mesentérico se sobrepor aos níveis pré-hemorrágicos em 50%. Entretanto, a 

infusão venosa da solução não melhorou a sobrevida dos animais (LOPES et al., 1981). 

Posteriormente,  Velasco et al. (1989) administraram solução salina 7,5%, 

solução hiperoncótica de dextran 6% ou sua combinação em cachorros submetidos a choque 

hemorrágico. A pressão arterial retornou ao normal em todos os grupos. O volume plasmático 

retornou 95% ao seu volume original com a SSH, 105% após SSH associada a dextran 6% e 

apenas 80% após dextran. A combinação de soluções foi mais efetiva.  

No presente estudo optou-se pela não utilização de qualquer tipo de solução colóide 

para não se acrescentar distorções à avaliação. 
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 No estudo de Rocha e Silva et al. (1987), choque hemorrágico profundo induzido em 

cães (25 ml.kg-1) foi revertido por meio da administração de sódio hipertônico (4ml.kg-1, 

2.400 mOsmol.l-1). Os autores comparam as taxas de sobrevida e os efeitos hemodinâmicos e 

metabólicos da solução hipertônica com sais de sódio, sais de cloro e soluções sem eletrólitos 

(glicose, manitol, uréia) após choque hemorrágico (perda sangüínea de 44,5 + 2,3 ml.kg-1). Os 

cães que receberam sais de sódio obtiveram as mais altas taxas de sobrevida (cloreto, 100%; 

acetato, 72%; bicarbonato, 61%; nitrato, 55%) com manutenção da pressão arterial estável 

após a administração de cloreto ou nitrato de sódio e equilíbrio ácido-básico normal após a 

administração de todos os sais de sódio. A infusão de sais de cloro e soluções não eletrolíticas 

resultou em taxas menores de sobrevida, com débito cardíaco mais baixo, menores pressões 

de enchimento ventricular e grave acidose metabólica. Com isso, propuseram que a 

manutenção de alta concentração de sódio plasmático é essencial para a sobrevivência. No 

grupo de sais de sódio a sobrevida foi de 98%.  

Quando a solução hipertônica com lactato foi comparada ao ringer lactato para terapia 

intravenosa em cirurgias de aorta, observou-se que não houve complicações que pudessem ser 

atribuídas à hipertonicidade da solução. A solução hipertônica com lactato é efetiva e segura 

em pacientes com déficit de fluidos extracelular, desde que sódio e osmolaridade sejam 

monitorados (SHACKFORD et al., 1983). 

No estudo de Shackford, Norton e Todd (1988), foram comparados os efeitos agudos e 

tardios da administração de solução hipertônica com lactato (514 mOsm) e de ringer lactato 

(274 mOsm) em um modelo de choque hemorrágico (redução de 40% do volume sangüíneo), 

em porcos. Foram observados os efeitos renal, cerebral e pulmonar. A ressuscitação com 

ringer lactato demandou maior volume e produziu maior pressão intracraniana que a solução 

hipertônica com lactato, que por sua vez, causou maior aumento no sódio plasmático e na 

osmolaridade, que se resolveu em 48 horas. A hipernatremia e a hiperosmolaridade não 
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estiveram relacionadas com disfunção renal ou cerebral e foram corrigidas com o aumento da 

excreção de sódio, da ingestão de água e com o clearance negativo de água livre. 

Drobin e Hahn (1999) infundiram 25 ml.kg-1 de solução de ringer com acetato em dez 

voluntários saudáveis enquanto eles estavam normovolêmicos e também após a retirada de 

450 ou 900 ml de sangue. A diluição do volume sangüíneo e a conservação intravascular da 

solução de ringer foram maiores na presença de hipovolemia. A infusão de ringer lactato pode 

ter efeitos profundos na resposta imune, podendo gerar hepatoxicidade, perda de peso, anemia 

e hipocapnia (KOUSTOVA et al., 2002).  

Quando comparada à hemodiluição com ringer com lactato, a hemodiluição com 

hidroxietilamido 6% manteve melhores parâmetros de oxigenação e maior complacência 

respiratória, preservando a estrutura pulmonar (MARGARIDO et al., 2007). 

Svensén e Hahn (1997) compararam as infusões de ringer acetato 25 ml.kg-1, dextran 

6% 5 ml.kg-1 e SSH 7,5% 3 ml.kg-1 em oito voluntários saudáveis e produziram um modelo 

cinético para avaliação da distribuição endovenosa desses fluidos. A SSH causa mudança dos 

parâmetros farmacodinâmicos por meio da redução na constante de eliminação dos fluidos 

(SVENSÉN et al., 1999). 

Foram avaliados os riscos potenciais associados à administração de 250 ml de SSH 

7,5% ou SSH 7,5% com dextran 70 a 6%, utilizando ringer lactato como controle. Oito 

pacientes, todos moribundos e com fatores adicionais justificáveis para acidemia 

desenvolveram acidose hiperclorêmica. Não houve casos de mielinólise e o sangramento não 

foi potencializado. Não ocorreram reações anafiláticas. Num cenário de restrição volêmica 

durante a ressuscitação, todas as três soluções apresentaram taxa risco-benefício favorável 

(VASSAR; PERRY; HOLCROFT, 1990). 
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 Manutenção de freqüência cardíaca normal e restauração da pressão sangüínea e do 

débito urinário não asseguram sobrevida em longo prazo, uma vez que a adequada oferta de 

oxigênio aos tecidos também é necessária para atenuar os danos aos órgãos. Provavelmente, 

esse dualismo isquemia-reperfusão, que ocorre durante a hipovolemia-ressuscitação, gera 

resposta inflamatória local que motiva a injúria ou a disfunção orgânica (KNUDSON et al., 

1997). 

 Os benefícios da solução salina hipertônica são: redistribuição compartimental com 

balanço de fluidos do leito vascular e conseqüente expansão plasmática sustentada 

(JÄRVELÄ et al., 2001; JÄRVELÄ; KOSKINEM; KÖÖBI, 2003), redução da viscosidade 

sangüínea devido à hemodiluição e redução do edema intersticial, com conseqüente melhora 

da microcirculação (KREIMEIER, 2000), criação de mecanismo de barreira endotelial, 

diminuindo a perda de fluidos durante estados de escape microvascular elevado 

(VICTORINO; NEWTON; CURRAN, 2003), efeitos de melhora da perfusão e oxigenação, 

redução da resposta inflamatória sistêmica e pulmonar (GURFINKEL et al., 2003) e melhora 

da resposta imunológica e endocrinológica (SHAO et al., 2005). Um ponto negativo talvez 

seja o aparecimento precoce da negativação do balanço hídrico. No entanto, Petrašovicová et 

al. (2000) encontraram, por meio da observação de 117 pacientes críticos, que o balanço 

hídrico fortemente positivo indica pior prognóstico e tem incidência mais alta de disfunção 

orgânica e mortalidade. 

 Seis ovelhas conscientes e esplenectomizadas receberam, durante quatro dias 

seguidos, um dos regimes: solução salina 0,9% 1,2 ml.kg-1.min-1 em cinco ou em vinte 

minutos ou solução salina 7,5% 4,0 ml.kg-1.min-1 em dois ou em vinte minutos. A diferença 

entre os efeitos de expansão de volume foram maiores após infusões mais prolongadas 

(BRAUER et al., 2002). 
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A correção cirúrgica de deformidades na coluna, principalmente em crianças e 

adolescentes, representa um desafio para o anestesiologista, devido à extensiva natureza do 

procedimento, às co-morbidades apresentadas pelos pacientes e à limitação das técnicas para 

monitorização neurológica da medula vertebral (GIBSON, 2004; GUAY; DE MOERLOOSE; 

LASNE, 2006). 

 A palavra escoliose deriva do grego skolíosis que significa curvatura e é caracterizada 

por um desvio lateral da coluna vertebral (FREEMAN III, 2003). O método mais difundido 

para avaliar a gravidade da curvatura é a medida do ângulo de Cobb na radiografia. Existem 

diversas classificações desenvolvidas para caracterizar as alterações que ocorrem na doença 

(FREEMAN III, 2003; HEBERT; XAVIER, 2003).  

A classificação anatômica é baseada no local onde se encontra o ápice da deformidade, 

podendo ser cervical, torácica, lombar ou suas associações. Quanto à magnitude, pode ser 

classificada em leve, moderada ou grave, dependendo da angulação da curvatura. Em relação 

à etiologia, pode ser congênita ou adquirida. A escoliose congênita, que pode se apresentar em 

qualquer idade, é resultado de falha na formação ou na segmentação vertebral, geralmente faz 

parte de uma condição sistêmica (como, por exemplo, a espinha bífida) e pode estar associada 

a anormalidades renais, cardíacas, respiratórias ou neurológicas. A escoliose adquirida tem, 

em sua maioria, origem idiopática. A indicação cirúrgica é feita quando há progressão bem 

documentada da curvatura (SOUNDARARAJAN; CUNLIFFE, 2007). 

 Neste estudo foi utilizada, para a caracterização dos pacientes, a classificação 

etiológica de Winter (1987), pois esta agrega, no mesmo grupo, pacientes com o mesmo perfil 

de comprometimento fisiológico. 

A etiologia da escoliose foi semelhante neste estudo, sendo considerada idiopática em 

50% dos pacientes em ambos os grupos. Embora o número de segmentos artrodesados 
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durante a cirurgia tenha sido maior nos pacientes do grupo 2, essa diferença não foi 

significante. 

Agentes elétricos, mecânicos e químicos são utilizados para a hemostasia durante 

cirurgias de coluna. O surgicel e o gel foam vêm sendo utilizados na prática clínica há 30 

anos. A cera de osso, a gelatina, o colágeno e a celulose são agentes mandatórios na 

realização da hemostasia em cirurgias de coluna (SABEL; STUMMER, 2004). A utilização 

de agentes químicos não é desprovida de riscos. A compressão mecânica que sua aplicação 

pode provocar é um deles (SCHONAUER et al., 2004). Agentes hemostáticos como 

aprotinina, desmopressina, inibidor da atividade do Fator VIII, cola de fibrina, administração 

do Fator VIIa recombinante e agentes antifibrinolíticos análogos a lisina (ácido tranexâmico 

ou ácido épsilon aminocaproico) melhoram a hemostasia por atuar na hemostasia primária, 

estimulando a formação de fibrina ou inibindo a fibrinólise (LEVY, 2004). 

Nos dois grupos do presente estudo a hemostasia foi realizada por meio de cera de 

osso. Quando necessário, foi utilizado também o gel foam, mas não houve diferença entre os 

grupos na necessidade de sua utilização. 

 O perfeito entendimento da fisiopatologia da doença, dos aspectos intra-operatórios 

específicos do procedimento e da eficácia das várias técnicas anestésicas é fundamental para 

que o anestesiologista forneça cuidado adequado aos pacientes submetidos à correção 

cirúrgica de escoliose (GAMBRALL, 2007).  A técnica anestésica deve levar em 

consideração a condição clínica pré-operatória (avaliação de anormalidades neurológicas 

prévias e do estado cardiovascular e respiratório) e a programação cirúrgica para correção, 

com o intuito de proporcionar boa estabilidade hemodinâmica, diminuição do sangramento 

para favorecimento do campo operatório e redução de transfusão homóloga e o manuseio 

adequado da analgesia. O posicionamento do paciente requer cuidado meticuloso para se 

evitar deficiência na perfusão da medula espinhal. Os déficits neurológicos podem ser 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


151 
 

 

minimizados com cuidados atenciosos na avaliação pré-operatória, boa técnica cirúrgica, 

adequado controle hemodinâmico e monitorização da perfusão espinhal 

(SOUNDARARAJAN; CUNLIFFE, 2007). 

 A hipotensão controlada e deliberada durante anestesia para grandes cirurgias 

espinhais reduz a perda sangüínea intra-operatória e a necessidade de transfusão. A 

hipotensão pode ser obtida com doses de anestésicos voláteis ou por infusão contínua de 

drogas vasodilatadoras. A aplicação segura desta técnica requer conhecimento da 

fisiopatologia do choque hemorrágico e monitorização adequada para prevenir isquemia de 

órgãos terminais (DUTTON, 2004). 

Em ambos os grupos, a manutenção da pressão arterial entre 50 e 60 mmHg foi obtida 

por meio de anestésicos inalatórios e infusão contínua de propofol endovenoso. Não houve 

diferença no volume utilizado de propofol ou consumo de isoflurano entre os grupos 1 e 2.  

Shapira et al. (1997) compararam a associação de hemodiluição normovolêmica e 

hipotensão controlada com o procedimento padrão (sua não realização) em grandes cirurgias 

ortopédicas. Com o objetivo de prover máxima segurança à técnica, realizaram monitorização 

apurada da saturação de oxigênio no bulbo jugular, do eletroencefalograma, do 

eletrocardiograma e da saturação venosa central. Em nenhum dos pacientes em que a 

associação hemodiluição/hipotensão foi realizada, mas em todos os pacientes em que ela não 

foi realizada, houve necessidade de cuidados intensivos pós-operatórios para prevenção de 

seqüelas causadas por edema tecidual extenso ou acidose metabólica. Os resultados das 

medidas de avaliação cerebral e miocárdica não diferiram entre os grupos. Os pacientes do 

grupo teste também foram significativamente menos transfundidos. 

Cirurgiões ortopédicos deveriam se munir de técnicas que minimizassem a transfusão 

sangüínea (SPENCE; PARCE, 2005). A identificação de pacientes com maior chance de 

transfusão é realizada com investigação completa de seu sistema hematopoiético que deve se 
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iniciar com a quantificação da hemoglobina plasmática trinta dias antes do procedimento, o 

que fornece tempo suficiente para diagnóstico precoce e tratamento de possíveis doenças que 

possam aumentar a necessidade de produtos sangüíneos (KEATING, 2005). Nelson (2005) 

elaborou um guia para cirurgiões ortopédicos cujo objetivo final era habilitá-los a empregar o 

maior número possível de técnicas para redução da necessidade de transfusão sangüínea na 

prática cirúrgica diária. 

 Para se evitar a administração de sangue em cirurgias de escoliose, a HNA foi 

combinada à anestesia hipotensiva e recuperação intra-operatória de sangue em 119 pacientes 

submetidos a 154 procedimentos dos quais, em 90, foi possível a realização de doação 

autóloga (HUR; HUIZENGA; MAJOR, 1992). As transfusões foram realizadas segundo os 

critérios de julgamento clínico e não de valores pré-estabelecidos. Concluíram que a 

hemodiluição (hematócrito abaixo de 20%) e a anestesia hipotensiva (PAM de 55 mmHg) 

puderam ser seguramente combinadas e que a introdução de cateter de Swan-Ganz não é 

necessária para aumentar a segurança do procedimento. A associação com outras técnicas 

(pré-doação, recuperação intra-operatória) pode evitar a necessidade de transfusão homóloga 

em pacientes submetidos à artrodese de coluna em correções cirúrgicas de escoliose. Essa 

associação cuidadosa de técnicas deveria ser, portanto, rotineiramente utilizada neste 

procedimento. 

A avaliação da pressão de artéria pulmonar por meio de cateter de débito cardíaco 

contínuo (Swan-Ganz) não foi utilizada neste estudo, uma vez que esta monitorização não é 

procedimento padrão em cirurgias de escoliose em pacientes hígidos (tal acompanhamento 

acrescentaria risco ao procedimento anestésico-cirúrgico). 

A hipotensão controlada reduz a resistência vascular periférica e a pressão hidrostática 

e mantém o débito cardíaco. As perdas sangüíneas e as necessidades de transfusão são, 

portanto, reduzidas, tornando a combinação da hipotensão controlada e da HNA a terapia 
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mais efetiva na conservação sangüínea (LEVACK; GILLON, 1999). No estudo de Lisander, 

Jonsson e Nordwall (1996), conduzido em pacientes submetidos à cirurgia para correção de 

escoliose idiopática, também ficou claro que a combinação de métodos pode ser benéfica em 

relação à utilização de técnicas isoladas. Isoladamente, a hipotensão arterial intra-operatória é 

ainda mais barata e tão efetiva quanto a HNA (BOLDT et al., 1999). 

 Durante as cirurgias de escoliose, a normovolemia deve ser mantida para evitar a 

ocorrência de insuficiência renal aguda. Para tanto, o anestesiologista deve estar atento aos 

sinais que refletem a hipovolemia e a queda da oferta de oxigênio aos tecidos, como a pressão 

sangüínea, a freqüência cardíaca, o débito urinário, o hematócrito, os valores dos gases 

sangüíneos e o balanço ácido-básico. Esses parâmetros são mais úteis que a estipulação da 

perda sangüínea por meio de compressas, drenos, aspiradores e observação do campo 

operatório (OLSFANGER et al., 1993).  

No presente estudo, apesar de alguns parâmetros hemodinâmicos terem sido diferentes 

no tempo T1 (antes da prática da HNA), durante e após a realização da hemodiluição (tempos 

T2 a T5) não houve diferença nos valores da pressão arterial (sistólica, média ou diastólica), 

da pressão venosa central ou da freqüência cardíaca entre os grupos, o que reflete o mesmo 

critério de reposição hídrica aplicado durante o intra-operatório. 

 A cirurgia de escoliose possui incidência não desprezível de complicações pós-

operatórias. Macarróna et al. (2006) encontraram complicações em 27% dos pacientes (10% 

tiveram atelectasia pulmonar, 9% derrame pleural e 8% complicações infecciosas). 

O comitê de morbidade e mortalidade da sociedade de pesquisa em escoliose avaliou a 

incidência de complicações em procedimentos de artrodese de coluna com instrumentação e 

relatou um índice de complicações de 5,7% em 6334 pacientes A instrumentação anterior 

apresentou índice de 5,2%, a intrumentação posterior de 5,1% e os dois procedimentos, 

realizados no mesmo tempo cirúrgico, de 10,2%. Não houve diferença nas taxas de 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


154 
 

 

complicações neurológicas entre os procedimentos anterior ou posterior. A mortalidade 

encontrada foi de 0,03% (COE et al., 2006).  

 Durante a correção cirúrgica de cifoescoliose por neurofibromatose, Winter e Swayze 

(1983) concluíram que a divisão da cirurgia em dois tempos (anterior e posterior) combinada 

com o uso intra-operatório de HNA foram terapias bem sucedidas para evitar a transfusão 

sangüínea.  

No presente estudo, todos os procedimentos foram realizados pelo acesso via posterior, 

com a exceção de um paciente do grupo 1 em que foi realizado o procedimento combinado. 

Houve um caso de derrame pleural no grupo 1 e um caso de atelectasia pulmonar no grupo 2. 

Os pacientes do grupo 1 apresentaram maiores complicações infecciosas (três pacientes foram 

re-operados para drenagem de infecção de ferida operatória) enquanto no grupo 2 isso 

aconteceu em apenas um caso, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente 

significante, devido ao pequeno número de pacientes do estudo.  

 Almenrader e Patel (2006) avaliaram 42 pacientes submetidos à correção cirúrgica de 

escoliose entre 2003 e 2004 e observaram que 76,2% foram extubados em sala de cirurgia, 

sem complicações adicionais. Dos 23,8% que necessitaram de ventilação no período pós-

operatório, metade já possuía essa programação no pré-operatório, principalmente por 

apresentarem doença neuromuscular associada. Os autores concluíram que a extubação 

precoce pode ser realizada na grande maioria dos pacientes. O uso de anestésicos de curta 

duração, de drogas que reduzam a perda sangüínea, de anestesistas experientes e a 

disponibilidade de suporte de cuidados intensivos são fundamentais para a segurança e 

sucesso do procedimento. 

Todos os pacientes do estudo, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, foram extubados 

em sala cirúrgica e nenhuma complicação adicional foi relatada. 
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Monitorização somatossensorial e motora transcranial de potenciais evocados podem 

permitir a detecção precoce e conseqüente reversão de danos na medula espinhal. A 

hemodiluição e a hipotensão controlada, apesar do potencial para interferência na qualidade 

dos sinais dos potenciais, evitam maior perda sangüínea e conseqüente maior incidência de 

transfusões intra-operatórias, fatores que, certamente, prejudicam mais a qualidade dos sinais 

que a realização dos procedimentos supracitados (LYON et al., 2004).  

Como a hemodiluição pode interferir na qualidade do sinal dos potenciais evocados, a 

monitorização somatossensorial e motora dos potenciais evocados, embora importante para 

diagnóstico de lesão na medula espinhal, não foi realizado nos pacientes desse trabalho em 

nenhum dos grupos estudados. Tal procedimento não é habitual para esse procedimento na 

Instituição em que o estudo foi realizado. 

A analgesia intra-operatória neste estudo foi realizada por meio da administração de 

analgésicos não-opióides (dipirona 2 mg.kg-1) e derivados de opióides (cloridrato de tramadol 

2 mg.kg-1), antiinflamatórios esteroidais (dexametasona 0,15 mg.kg-1) e não-esteroidais 

(cetoprofeno 2 mg.kg-1), além da morfina endovenosa no pós-operatório, em incrementos de 

2-3 mg, de acordo com a necessidade de cada paciente.   

 A morfina é considerada a melhor forma de analgesia para pacientes submetidos à 

artrodese espinhal (GALL et al., 2001).  A clonidina também prolonga a duração da 

analgesia, mas possui tempo inferior ao da morfina (FOGARTY; CARABINE; MILLIGAN, 

1993). 

A transfusão sangüínea intra-operatória ocorreu em 50% dos pacientes do grupo 1 e 

em 60% dos pacientes do grupo 2. O fato pode ser justificado pelo maior sangramento total 

dos pacientes deste grupo (G1 = 3470,4 ml e G2 = 4038,7 ml), maior duração da cirurgia ( G1 

= 393 + 79,9 min e G2 = 342 + 105,8 min), maior número de segmentos artrodesados 

(mediana em G1 = 9 e mediana em G2 = 11), e maior realização de costoplastias que 
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contribuem para o aumento do sangramento (30%  em G1 e 50% em G2), de acordo com 

Hebert e Xavier (2003). 

Em estudo que envolveu 25 crianças submetidas à artrodese de coluna que receberam 

HNA com ringer lactato e foram comparadas com dados retrospectivos de crianças operadas 

para o mesmo procedimento e com as mesmas indicações transfusionais, Oliveira et al. 

(2004), obtiveram taxa transfusional no grupo HNA de 28% e no grupo retrospectivo de 79%.  

Os pacientes do grupo HNA tiveram maior infusão de volume intra-operatório, menor 

incidência de complicações infecciosas e menor tempo de internação hospitalar. 

Revisando 3988 prontuários, Berenholtz et al. (2002) encontraram, como fatores 

independentes para maior risco de transfusão sangüínea em cirurgias de coluna, a idade acima 

de 54 anos, o sexo feminino, a presença de diabetes com complicações crônicas e a realização 

da cirurgia em caráter de emergência ou para ressecção de tumor metastático. 

Recente meta-análise encontrou que, apesar do risco de receber sangue alogênico ser 

mais baixo em pacientes que realizam a HNA, essa diferença não foi significativa (SEGAL et 

al., 2004). Os estudos geralmente comparam a HNA com a doação autóloga pré-operatória 

(DAP) por esta ser considerada o procedimento padrão para a diminuição da transfusão 

sangüínea na maioria das cirurgias nos EUA (MONK et al., 1995). Como ambas as técnicas 

são equivalentes em termos de eficácia, a minimização dos custos auferida com a HNA a 

torna mais apropriada, economicamente, em comparação com as técnicas de coleta de sangue 

autólogo. A HNA é menos dispendiosa que a DAP e reduz os custos transfusionais em 

aproximadamente 50-75% (GOODNOUGH; MONK TG; BRECHER, 1998; MONK et al., 

1999).  

Davies et al. (2006) avaliaram 668 estudos no intuito de comparar métodos para 

minimização da transfusão alogênica e encontraram que a HNA é igualmente efetiva e bem 
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mais barata que a recuperação intra-operatória de sangue. Além disso, a recuperação intra-

operatória esteve associada à probabilidade de reação transfusional hemolítica aguda de 

quatro por milhão e probabilidade de embolismo aéreo fatal de trinta por milhão. Nenhuma 

dessas complicações foi reportada quando a HNA foi praticada. 

Muñoz et al. (2004) estudaram a recuperação pós-operatória de células sangüíneas e 

concluíram que ela foi excelente fonte de células vermelhas funcionais e viáveis, sem muito 

dos riscos relacionados à transfusão e com alguns efeitos estimuladores no sistema 

imunológico. Após cirurgias de coluna, a reinfusão desse tipo de sangue tem provado reduzir 

a necessidade pós-operatória de transfusão sangüínea homóloga e ser complementar à doação 

autóloga pré-operatória comumente realizada nesse tipo de procedimento, sem causar 

complicações clínicas relevantes. Esse pode ser um próximo passo. A associação da 

hemodiluição salina hipertônica com a recuperação das células sangüíneas no período pós-

operatório pode evitar o número de pacientes que, apesar de não serem transfundidos no 

período intra-operatório, acabam recebendo sangue após a cirurgia. 

Os gastos advindos da reposição volêmica na HNA com solução hipertônica são 

desprezíveis em relação às outras soluções utilizadas (hidroxietilamido, albumina, dentre 

outras). O custo médio de 250 ml de SS 7,5% é de aproximadamente R$ 2,69 (R$ 1,43 por 

250 ml de solução salina 0,9% e R$ 1,26 por 9 ampolas de NaCl 20%, 10 ml). As despesas 

provenientes da realização dos exames de osmolaridade plasmática e das dosagens urinárias 

não foram contabilizadas, uma vez que os exames foram solicitados apenas para utilização 

nesse estudo. Nenhuma monitorização adicional foi necessária devido à realização do 

procedimento Todas as outras despesas (monitorização com pressão arterial invasiva e 

pressão venosa central e exames laboratoriais, como lactato e gasometrias) são de uso habitual 

para as cirurgias de correção de escoliose de coluna, não constituindo acréscimo implicado à 

realização da HNA ou à utilização da SSH. 
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A HNA é um método idealizado para reduzir a transfusão homóloga. A reposição 

volêmica pode ser feita com vários tipos de líquidos e o líquido ideal ainda está por ser 

definido. Neste trabalho, foi testado se a solução salina hipertônica pode ser utilizada para 

este fim. O hematócrito pré-operatório de cada paciente foi reduzido para 25% segundo 

modelo proposto por Gross (1983) e metade do volume retirado foi reposto com 4 ml.kg-1 de 

solução salina hipertônica 7,5%. Foi observado que a infusão dessa dose foi eficaz para o 

restabelecimento de 50% do volume retirado durante a hemodiluição, conforme comprovado 

pela obtenção do hematócrito desejado. 

A hemodiluição com solução hipertônica preservou a estabilidade dos parâmetros 

hemodinâmicos durante todo o período observado. Quando comparada à HNA com SS 0,9%, 

houve aumento nos valores de sódio e cloro plasmático, sem repercussões negativas para o 

paciente. A osmolaridade plasmática aumentou nos dois grupos e, embora tenha sido mais alta 

no grupo da solução hipertônica, os valores, ao final da cirurgia, não foram divergentes.  

A HNA com SS 7,5% não alterou o equilíbrio ácido-básico e, do ponto de vista de 

sofrimento celular, não gerou alterações significantes nas concentrações de glicemia ou 

lactato plasmáticos. O sangramento foi semelhante nos dois grupos e, em relação à quantidade 

de volume infundido, os pacientes do grupo SS 7,5% receberam menos fluidos por hora no 

intra-operatório. 

Não houve complicações que pudessem ser imputadas à utilização da solução 

hipertônica. Os eventos adversos foram semelhantes entre os grupos, mas o grupo solução 

hipertônica apresentou menor incidência de infecção na amostra estudada. Os custos da 

infusão da solução hipertônica não foram diferentes dos da solução salina na HNA. 
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A solução salina hipertônica a 7,5% mostrou-se, portanto, uma opção barata, simples e 

confiável como maneira de redução do volume infundido na hemodiluição normovolêmica 

aguda intra-operatória em cirurgias de escoliose. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 

A solução salina hipertônica 7,5% pode ser utilizada como líquido parcial de reposição 

volêmica na hemodiluição normovolêmica aguda em cirurgias de escoliose. Os resultados 

apresentados mostraram que ela exibe o mesmo perfil de segurança, tanto do ponto de vista 

hemodinâmico quanto laboratorial, da solução salina fisiológica 0,9%, nas doses 

apresentadas. 
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Apêndice 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 
 
 

Utilização de solução salina 7,5% como alternativa de reposição 
na Hemodiluição Normovolêmica Aguda  

 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que tem por objetivo 
comparar duas soluções (líquidos) utilizados na hemodiluição normovolêmica 
aguda, que é o nome dado à retirada de uma parte do sangue pelo 
anestesiologista e reposição do que foi retirado com líquidos diversos. 

A hemodiluição é uma prática bastante utilizada em cirurgias de coluna, 
principalmente escoliose, e tem como finalidade a redução da necessidade de 
transfusão sangüínea. Um percentual do sangue é retirado pelo 
anestesiologista antes ou logo após o início da cirurgia e armazenado para 
ser retornado ao final do procedimento ou a qualquer tempo do intra-
operatório, caso necessário. Com a retirada deste volume de sangue, ele 
ficará mais “ralo”, ou seja, perderá menos hemoglobina durante a cirurgia e 
assim o sangue que ficou guardado poderá evitar a transfusão. 
Simultaneamente à retirada do sangue, são infundidas soluções que podem 
ser soro fisiológico (também chamada de solução salina 0,9%) ou outros 
tipos, para que o sangue mantenha a mesma quantidade em volume. A 
proposta desse estudo é utilizar uma solução salina mais concentrada (7,5%) 
podendo com isso diminuir a quantidade de volume que é infundido na 
medida em que o sangue é retirado. 

 A monitorização e os procedimentos realizados durante a cirurgia serão os 
mesmos de qualquer outra cirurgia de coluna e não serão solicitados exames 
adicionais após a cirurgia. 

Com a realização da hemodiluição a chance de não precisar de transfusão 
durante a cirurgia aumenta em média, de 10 para 60%. Entretanto, devido à 
infusão do soro fisiológico pode haver um pouco de edema (inchaço) logo 
após o término da cirurgia. O inchaço some em aproximadamente UM DIA 
após a cirurgia. Caso seja utilizada a solução proposta pelo estudo, 
provavelmente o inchaço será menor, no entanto, o nível de sódio pode 
alterar-se um pouco, o que pode causar sede e aumentar a quantidade da 
urina. 
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O fato de estar participando do estudo não exclui os riscos inerentes à própria 
anestesia, inclusive o de morte. A solução utilizada no estudo nada interfere 
nos resultados cirúrgicos, sendo este um problema relacionado 
exclusivamente a equipe da Ortopedia. 

Em qualquer etapa desse estudo, será garantido o acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal responsável é o Prof. Dr. Luís Vicente Garcia, tendo a Dra. Liana 
Maria Tôrres de Araújo, como sua orientanda. Ambos podem ser localizados 
no telefone (016) 3602-2211.  

 

  

Eu, _____________________________________________________, discuti 
com a Dra. Liana Araújo sobre a minha decisão em participar desse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, riscos e as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 
que minha participação é isenta de despesas e de exames adicionais. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes, durante ou após o mesmo, sem 
penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido neste 
Hospital. 

 

Ribeirão Preto,        de                                de 200    . 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do paciente 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
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