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Resumo 

 



Cardoso JMF. Efeito da N-acetilcisteína associada ao ácido tranexâmico na 
coagulopatia em modelo suíno de politrauma [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.  

Trauma é a maior causa de óbito entre adultos jovens no Brasil e no mundo, 
considerado um problema grave de saúde mundial. Atualmente, o controle 
da hemorragia é feito com uma reanimação hemostática, que preconiza a 
hipotensão permissiva, limita o uso de cristalóides, estimula o uso precoce 
de hemoderivados e medicamentos que possam minimizar o sangramento. 
Entretanto, a administração precoce de componentes do sangue, apresenta 
limitações de armazenamento, transporte, disponibilidade, compatibilidade, 
reações transfusionais e custo. Assim, devem ser desenvolvidas estratégias 
medicamentosas que possam beneficiar o paciente politraumatizado no 
tratamento do sangramento e na coagulopatia traumática. Por isso, decidiu-
se avaliar o efeito da administração precoce de N-acetilcisteína (NAC) e do 
ácido tranexâmico (TXA) em associação com Ringer lactato e seus efeitos 
na coagulação. Foi utilizado modelo experimental de choque hemorrágico e 
politrauma em 36 suínos, machos, da raça Landrace, com peso médio de 
28,34 kg e distribuídos em cinco grupos: Controle (n=5), Ringer lactato 
(n=5), NAC (n=6), TXA (n=6) e NAC+TXA (n=6). Os animais foram 
submetidos à anestesia geral, fratura de fêmur, choque hemorrágico 
controlado e, por fim, a uma lesão hepática com hemorragia não controlada. 
Foram analisados os parâmetros fisiológicos, testes laboratoriais e 
tromboelastometria. Todos os animais submetidos ao experimento 
apresentaram taquicardia, hipotensão arterial, hipotermia, acidose, redução 
de plaquetas e hemoglobina e alteração nos testes de coagulação e 
viscoelásticos. O grupo NAC+TXA apresentou melhora do pH e excesso de 
base nas fases mais tardias do experimento quando comparados com os 
demais grupos (p<0,05). No tempo Final, observou-se uma redução do 
fibrinogênio menor no grupo tratado com NAC+TXA. Na análise da 
tromboelastometria, os grupos tratados com TXA e NAC+TXA apresentaram 
o ML menor do que os tratados apenas com Ringer lactato ou NAC (p<0,05). 
As análises do estudo sugerem um efeito benéfico da NAC em associação 
com TXA na melhora da acidose e fibrinólise.  

Descritores: transtornos da coagulação sanguínea; tromboelastometria; 
modelos animais; N-acetilcisteína; ácido tranexâmico   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

  



Cardoso JMF. Effect of N-acetylcystein in association with tranexamic acid in 
the coagulopathy of a multi-trauma swine model [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.  

Trauma is the major cause of death among young adults in Brazil and is 
considered a worldwide public health problem. Today, hemorrhage control 
begins with a homeostatic approach which preconizes permissive 
hypotension, limits the use of crystalloids, uses early transfusion and drugs 
that can minimize bleeding. However, early administration of blood 
components implies concerns, which includes storage, transport, availability, 
compatibility, transfusion reactions and cost. Therefore, there must be 
strategies that could bring benefits to the patient victim of trauma with 
bleeding and traumatic coagulopathy. Thus, it was decided to evaluate the 
potential of early administration of N-acetylcysteine (NAC) and Tranexamic 
Acid (TXA) associated or not to Ringer lactate and its potential benefits in 
coagulopathy. A model of multiple trauma and hemorrhagic shock previously 
described was used to evaluate these aspects in 36 male pigs, Landrace 
race, with an average weight of 28,34 kg and randomized into five groups: 
Control (n=5), Ringer lactate (n=5), NAC (n=6), TXA (n=6) and NAC + TXA 
(n=6). The animals were submitted to general anesthesia, a femur fracture, 
followed by controlled hemorrhagic shock, and an uncontrolled hepatic 
hemorrhage. Physiological parameters, standard laboratory tests and 
thromboelastometry were analyzed. All the animals showed tachycardia, low 
blood pressure, hypothermia, acidosis, lower platelets and hemoglobina 
levels and viscoelastics tests. The group NAC + TXA showed improvement in 
pH and base excess at the final phase of the experiment when compared 
with the others groups (p<0.05). At the final phase, fibrinogen was lower 
reduced in the NAC + TXA group. In the thromboelastometry, the groups 
TXA and NAC + TXA had lower ML (Maximum Lysis) than the groups Ringer 
lactate and NAC. The study suggests a beneficial effect of NAC in 
association with TXA in improving acidosis and fibrinolysis.   

Descriptors: blood coagulation disorders; thromboelastometry, models, 
animal; N-acetylcysteine; tranexamic acid 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, a doença trauma é um problema de saúde pública. É a 

principal causa de óbito na população até 40 anos de vida, provoca 

incapacidade e reduz a expectativa de vida no mundo. No Brasil, em 2011, 

foram registrados 43.256 mortes por acidentes de transporte terrestre e 

52.807 óbitos por  o  c d o      a  l   o  a   co  o  a o    mero absoluto 

de  o  c dios no mundo 1,2,3. 

O choque hemorrágico é a segunda causa de morte entre vítimas de 

trauma. A hemorragia contribui para o óbito durante o período pré-hospitalar 

entre 33% e 56% dos casos e em quase 50% dos óbitos nas primeiras 24 

horas após o trauma. A hemorragia é a causa mais comum de mortes 

potencialmente evitáveis 4. Por isso, quanto mais precoce e efetivo for o 

tratamento do politraumatizado com sangramento, melhor poderá ser o 

desfecho desses pacientes.  

Qualquer agressão celular como: trauma, isquemia, infecção, hipoxia 

ou reperfusão gera uma resposta inespecífica com inflamação, descarga 

neuroendócrina, coagulopatia e fibrinólise, para manter o equilíbrio corpóreo. 

Em pacientes com sangramento, a hemostasia é um processo dinâmico e 

depende do balanço entre coagulação e fibrinólise 5,6. 

Pacientes traumatizados com sangramento podem desenvolver um 

distúrbio de coagulação característico e complexo, em que fatores como 

diluição, consumo, acidose, hipotermia, deficiência de fibrinogênio e 

hiperfibrinólise são responsáveis pelo seu desenvolvimento 5. 

No politraumatizado, a coagulopatia era considerada apenas 

secundária ao consumo de fatores de coagulação e plaquetas e agravada 

na vigência de hipotermia, acidose e hemodiluição 7,8. Entretanto, em 1985, 

Ordog e colaboradores argumentavam que as alterações na coagulação e 

no choque hemorrágico traumático não eram decorrentes apenas de 

hemodiluição 9. Hewson e colaboradores também questionaram a hipótese 

de coagulopatia independente da administração de fluidos e componentes 
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do sangue 10. E, desde então, muitos trabalhos ampliaram este conceito e a 

complexidade do distúrbio da coagulação no trauma 11-16. 

Em 2003, Brohi e colaboradores analisaram os testes de coagulação 

de 1.088 pacientes vítimas de trauma grave (mediana do Injury Severity 

Score (ISS) = 20) imediatamente após chegarem à emergência. Os autores 

observaram que 24,4% dos pacientes já apresentavam coagulopatia à 

chegada e antes da administração significativa de fluidos 17,18. 

Politraumatizados graves apresentam alta incidência de coagulopatia 

já na admissão, antes da administração excessiva de cristaloides. Além 

disto, estes pacientes com coagulopatia precoce têm mortalidade superior 

ao grupo de pacientes sem alterações nos exames de coagulação 19,20,21. 

Neste grupo de pacientes, a coagulopatia é de causa multifatorial e 

ocorre precocemente após a lesão traumática. Baseado nesse novo 

conceito, é preciso compreender a fisiopatologia deste evento para elaborar 

estratégias terapêuticas no trauma.  

 

 

1.1 A COAGULOPATIA TRAUMÁTICA AGUDA  

 

O distúrbio da coagulação no politraumatizado é um evento 

decorrente de diversas cascatas ativadas pela lesão traumática, 

hipoperfusão tecidual, choque hemorrágico e resposta inflamatória. Estes 

fatores são responsáveis por uma coagulopatia aguda e precoce, a 

coagulopatia traumática aguda (CTA) 21,22,23. 

A CTA apresenta uma fisiopatologia complexa e não completamente 

compreendida, porém, existem teorias que explicam alguns dos mecanismos 

envolvidos na coagulação após um trauma grave 24-29.  

Inicialmente, a lesão tecidual traumática ativa as vias de hemostasia, 

o consumo de plaquetas e fibrinogênio e fibrinólise. Essa lesão provoca a 

exposição do Fator Tecidual (FT), que estimula a produção de trombina, 

geração de fibrina e ativação plaquetária. As plaquetas ativadas atuam como 

amplificadores de geração de trombina. A produção maciça de trombina 
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converte fibrinogênio em fibrina e amplifica também a ativação plaquetária, 

leucocitária e endotelial 24.   

No endotélio, a hipoperfusão tecidual e a trombina estimulam a 

liberação de plasminogênio tecidual (t-PA) que, quando ligado ao receptor 

endotelial da proteína C (EPCR) da trombomodulina, ativa a proteína C. A 

proteína C plasmática é ativada (aPC) na via trombina-trombomodulina-

proteína C e cliva de forma irreversível os fatores Va e VIIIa e induz a 

fibrinólise pelo consumo do inibidor de plasminogênio ativado tipo 1 (PAI-1), 

que é antagonista do t-PA 25.  

Este aumento da atividade da proteína C resulta em consumo de fator 

Va e fator VIIIa e aumento da disponibilidade da t-PA, criando um estado 

hiperfibrinolítico, alteração da rede de fibrina e instabilidade do coágulo 26.  

O fibrinogênio é o substrato primário da trombina para produção de 

fibrina e base para um coágulo estável. Ele também age como ligante na 

agregação plaquetária. Baixos níveis deste são esperados na fase inicial, 

pelo consumo de fatores de coagulação, diluição, fibrinólise e fibrogenólise. 

A hipofibrinogenia está associada à maior mortalidade no trauma 27,28. 

Rourke e colaboradores realizaram um estudo prospectivo com 517 

pacientes politraumatizados e analisaram os níveis de fibrinogênio. 

Pacientes com baixo níveis de fibrinogênio apresentavam maior déficit de 

base, níveis pressóricos mais baixos e maior ISS (ISS ≥ 25). Nestes 

pacientes, a hipofibrinogenia (fibrinogênio < 1.5 g/L) na admissão foi um 

fator preditivo independente da mortalidade, tanto com 24 horas como com 

28 dias após a admissão 29. 

O aumento da fibrinólise é um importante componente da CTA, 

representada pelos altos níveis de t-PA e a inibição da PAI-1 pela proteína C 

ativada que promovem geração da plasmina e a degradação do coágulo 28.  

Na fase mais tardia do trauma, acredita-se que as alterações da 

hemostasia apresentem um perfil pró-trombótico, com um mecanismo 

fisiopatológico semelhante à coagulação intravascular disseminada (CIVD), 

porém, sem as alterações histológicas da CIVD 14,24.  
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Compreender e intervir nessas complexas interações parece um 

método promissor no tratamento da coagulopatia aguda traumática  

(Figura 1). 

 

 

Adaptado de: Spahn et al. Management of bleeding and coagulopathy following or 
trauma: an updated European guideline. Critical Care 2013;17:R76.  

Figura 1 -  Esquematização dos mecanismos da coagulopatia traumática aguda 
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1.2 POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS NA COAGULOPATIA 

 

A coagulopatia no politraumatizado grave está associada à maior 

necessidade de transfusão sanguínea, maior incidência de disfunção 

orgânica, maior permanência em unidade de terapia intensiva e maior 

mortalidade intra-hospitalar 17,19,21. 

O apropriado tratamento da hemorragia maciça traumática consiste 

na identificação precoce da fonte de sangramento, em medidas que 

diminuam a perda sanguínea e restaurem a perfusão tecidual e a 

estabilidade hemodinâmica definitiva. Logo, é necessária uma reanimação 

hemostática baseada em cirurgia abreviada com controle de danos, restrição 

balanceada de líquidos, administração precoce de hemocomponentes e 

tratamento farmacológico da coagulopatia 30,31,32. 

O uso de hemoderivados e de hemocomponentes em nosso meio 

ainda é limitado pela disponibilidade, armazenamento, custo, necessidade 

de provas cruzadas, tipo-específico e complicações transfusionais, 

sobretudo nas fases mais precoces de atendimento 32.  

Portanto, o suporte hemodinâmico adequado e a terapia com 

soluções e medicamentos podem ter um impacto significativo no desfecho 

do politraumatizado grave. É necessária investigação de agentes 

farmacológicos capazes de minimizar a coagulopatia causada pelo trauma e 

hemorragia maciça. Esta terapêutica apresenta-se como etapa fundamental 

inicial para garantir melhora na sobrevida e morbidade até que seja 

estabelecido o tratamento definitivo e o controle do sangramento desses 

pacientes. 

 

1.2.1 A N-acetilcisteína (NAC)  

A N-acetilcisteína (NAC) é um tiol antioxidante de baixo peso 

molecular usado em estudos clínicos e experimentais para diminuir a lesão 

reperfusional. Seu uso pode ser benéfico por meio de vários mecanismos: é 

diretamente antioxidante pela reação com o hidrogênio peroxidase, aumenta 

a reserva citoplasmática de glutationa reduzida (GSH), tem propriedade 
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vasodilatorada, reduz ativação de células de Kupffer, reações inflamatórias e 

adesão leucocitária. Seu uso clínico é seguro e bem estabelecido na 

prevenção da hepatotoxidade após intoxicação por paracetamol e como 

agente mucolítico em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 33.  

No trauma, após a lesão tecidual e choque hemorrágico, ocorrem a 

isquemia e reperfusão tecidual mediadas pelas vias de estresse oxidativo. 

Isto gera uma resposta inflamatória sistêmica e disfunção orgânica múltipla. 

Lee e colaboradores estudaram o benefício do tratamento do choque 

hemorrágico em camundongos e observaram que a infusão contínua de 

NAC atenua a resposta inflamatória aguda pulmonar e a lesão renal, 

sugerindo que a NAC deve ser utilizada como adjuvante na terapia do 

choque hemorrágico 34. 

Em nosso laboratório, observou-se efeito benéfico da NAC no 

tratamento do choque hemorrágico controlado em ratos, no que se refere à 

lesão pulmonar, hepática, cardíaca e renal. Montero e colaboradores 

concluíram que a terapia farmacológica de NAC associada à reposição 

volêmica no choque hemorrágico atenua o estresse oxidativo nesse grupo 35, 

36, 37,38. 

O uso da NAC vem sendo estudado na terapêutica da lesão 

traumática cranioencefálica. Baseados no efeito antioxidante e suposto 

neuroprotetor da NAC, Clark e colaboradores realizaram um estudo clínico 

randomizado fase I em crianças com traumatismo cranioencefálico grave 

(Escala de Coma de Glasgow ≤ 8) submetidas a tratamento com NAC 

associada à probenecida. As conclusões parciais são que não houve efeitos 

adversos no grupo tratado e detectado concentrações terapêuticas no 

líquido cefalorraquidiano 39.  

 

1.2.2 O ácido tranexâmico 

O ácido tranexâmico (TXA) é um agente antifibrinolítico que diminui a 

perda sanguínea em pacientes com resposta fibrinolítica exacerbada 

(hiperfibrinólise). É um derivado sintético do aminoácido lisina e atua no 
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bloqueio reversível nos sítios de ligação da lisina nas moléculas de 

plasminogênio e plasmina, inibindo seus efeitos 40. 

O uso do TXA já é bem estabelecido na prevenção da fibrinólise e 

redução da necessidade de transfusão sanguínea em cirurgias vasculares, 

cardíacas, ortopédicas e hepáticas 41,42,43. 

Com o recente emprego da tromboelastometria no diagnóstico da 

coagulopatia traumática, observou-se que até 66% dos pacientes de trauma 

apresentam fibrinólise 44,45. Os estudos clínicos em politraumatizados, 

CRASH-2 (Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant 

Haemorrhage 2) e MATTERs (Military Application of Tranexamic Acid in 

Trauma Emergency Resuscitation), mostraram a redução da mortalidade 

com o uso de TXA nas primeiras 3 horas, associado às vantagens de um 

baixo custo da droga e ausência de complicações consideráveis 46,47. 

No estudo CRASH-2, Shakur e colaboradores realizaram um estudo 

duplo-cego, randomizado e multicêntrico com 20.211 adultos com 

sangramento ou risco de sangramento por trauma. Tais pacientes foram 

randomizados para receber placebo ou TXA ou, na dose de 1g em 10 

minutos e repetida esta dose até 8 horas. Os autores concluíram que a 

administração precoce de TXA reduz a mortalidade em pacientes com 

sangramento por trauma, com segurança e custo-efetivo 46.  

O estudo MATTERs analisou 896 pacientes vítimas de trauma em 

combate no Afeganistão dentre os quais 293 foram tratados com TXA. Os 

autores observaram uma menor mortalidade no grupo tratado com TXA 

(17,4% vs 23,9% sem TXA, p=0,03), com benefício ainda maior no subgrupo 

tratado com transfusão maciça (14,4% vs 28,1%, p=0,004) 47.  

Além do benefício do efeito antifibrinolítico, acredita-se que o TXA 

possua propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias que contribuam 

para a redução da mortalidade traumática. O plasminogênio, que o TXA 

bloqueia, não se liga apenas à fibrina, causando fibrinólise, mas também a 

receptores de células envolvidas no processo anti-inflamatório, como 

monócitos, macrófagos, neutrófilos, células endoteliais e plaquetas 48,49. 
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1.3 A AVALIAÇÃO DA COAGULAÇÃO 

 

As novas evidências dos mecanismos da coagulopatia aguda no 

trauma e o novo modelo multifatorial da coagulação têm permitido o 

questionamento dos tradicionais métodos de análise envolvidos. Testes 

como o TP e o INR (international normalized ratio) foram desenvolvidos, 

originalmente, para monitorizar a hemofilia e terapias anticoagulantes. Eles 

informam o tempo de coagulação, mas não revelam a qualidade do coágulo 

e as interações entre fatores de coagulação, superfície plaquetária e células 

que expressam fator tecidual 50,51. 

Desta forma, métodos que informam a qualidade de todos os 

componentes sanguíneos e a função hemostática, desde a ativação inicial 

de trombina até a fibrinólise, vêm sendo propostos para o estudo da CTA. 

Atualmente, destacam-se a tromboelastografia (TEG® Haemoscope Corp, 

Niles, IL, EUA) e a tromboelastometria rotacional (ROTEM® Pentapharm 

GmbH, Munique, Alemanha). 

A tromboelastometria foi desenvolvida por Hartert na Alemanha, em 

1948, e aplicada pela primeira vez em 1950, por Swan e Von Kaulla para 

estudo do distúrbio causado na coagulação em pacientes com hipotermia 

induzida em cirurgia cardíaca 52. A tromboelastometria fornece informações 

sobre as propriedades viscoelásticas do sangue por meio da representação 

gráfica da formação do coágulo e fibrinólise. Estudos já evidenciaram a 

contribuição da tromboelastometria na condução do tratamento no trauma 

53,54.  

Tauber e colaboradores analisaram 334 pacientes com trauma 

contuso grave (ISS≥15) e compararam a tromboelastometria com os testes-

padrão de coagulação. Os autores concluíram que este método é útil no 

tratamento de pacientes com sangramento traumático 53. 

Holcomb e colaboradores estudaram 1.974 politraumatizados e 

compararam o r-TEG (TEG® rápido) com cinco exames de coagulação 

convencionais (TP, TTPa, INR, contagem de plaquetas e fibrinogênio). O r-

TEG identificou os pacientes com risco aumentado de necessidade precoce 
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de transfusão de hemácias, plasma e plaquetas e fibrinólise. Concluíram que 

os testes-padrão de coagulação podem ser substituídos pelo r-TEG no 

tratamento do politraumatizado 54. 

Atualmente, modelos e protocolos de transfusão de hemoderivados 

utilizam o ROTEM® ou o TEG® como parâmetros orientadores no 

tratamento do choque hemorrágico no trauma, permitindo terapêutica guiada 

de hemocomponentes, evitando transfusões desnecessárias e dispendiosas 

12,55,56. 

Além disso, o uso de hemoderivados e de hemocomponentes em 

nosso meio ainda é limitado pela disponibilidade, armazenamento, custo, 

necessidade de provas cruzadas, tipo-específico e complicações 

transfusionais, sobretudo nas fases mais precoces de atendimento. 

Portanto, o suporte hemodinâmico adequado e a terapia com soluções e 

medicamentos podem ter um impacto significativo no desfecho do 

politraumatizado grave. É necessária investigação de agentes 

farmacológicos capazes de minimizar a coagulopatia causada pelo trauma e 

hemorragia maciça. Esta terapêutica apresenta-se como etapa fundamental 

inicial para garantir melhora na sobrevida e morbidade até que sejam 

estabelecidos o tratamento definitivo e o controle do sangramento desses 

pacientes. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Avaliar os efeitos da N-acetilcisteína associada ao ácido tranexâmico 

na coagulopatia de suínos submetidos ao choque hemorrágico e trauma 

tecidual.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Métodos 
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3 MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa foi realizada em concordância com os princípios 

internacionais da experimentação em animais e a Lei nº 11.794/2008 para o 

cuidado, manipulação e utilização de animais de laboratório 57. O projeto foi 

aprovado em 08/05/2014 pela Comissão de Pesquisa do Departamento de 

Cirurgia e pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, sob o número de protocolo 035/14 

(ANEXO 1).  

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiopatologia 

Cirúrgica, LIM-62, e no Laboratório de Anestesiologia, LIM-08, da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo.  

 

 

3.1 AMOSTRA  

 

Foram utilizados 36 suínos, machos, da raça Landrace com média de 

peso de 28,34 kg, adquiridos da Empresa Roberto Giannichi Filho – ME, 

Rua Rômulo Giannichi,105 – Cep 08696-555 Suzano – SP – CNPJ- 

10.852.634/0001-26. O transporte foi rodoviário, com os animais 

acondicionados individualmente, em caixas plásticas multiperfuradas, 

adequadas para transporte de suínos. Os animais foram encaminhados à 

Faculdade de Medicina da USP no dia da experimentação. Todos os 

experimentos foram agudos, sob efeito anestésico e analgésico.  

 Os animais foram submetidos a um período de jejum de alimentos 

sólidos de 12 horas, antes do experimento, e com livre acesso à água.  
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3.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS  

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em cinco grupos, sobre 

os quais foi realizado o experimento.  

Grupo Ringer lactato (n=5): Este grupo foi submetido ao procedimento 

anestésico, preparo cirúrgico, choque hemorrágico e trauma. Foram tratados 

na etapa de reposição volêmica com solução de Ringer lactato e mantidos 

em observação por 2 horas, quando foram submetidos à eutanásia; 

Grupo NAC (n=6): Neste grupo, os animais foram tratados no momento da 

reposição volêmica com a solução de Ringer lactato associada a 150 mg/kg 

de NAC; 

Grupo TXA (n=6): Neste grupo, os animais foram tratados no momento da 

reposição volêmica com a solução de Ringer lactato associada a 1 g de 

TXA; 

Grupo NAC + TXA (n=6): Neste grupo, os animais foram tratados no 

momento da reposição volêmica com a solução de Ringer lactato associada 

a 150 mg/kg de NAC e 1 g de TXA; e 

Grupo controle (n=5): Neste grupo, os animais foram submetidos apenas ao 

procedimento anestésico e preparo cirúrgico, sem indução do choque 

hemorrágico e trauma. A observação foi realizada por igual período de 

tempo seguido de eutanásia.  

 

 

3.3 ANESTESIA E PREPARO DO ANIMAL  

 

Os animais receberam solução pré-anestésica intramuscular de 

quetamina 5mg/kg e midazolan 0,25 mg/kg. Em seguida, foram 

administrados fentanil 5 mcg/kg e propofol, de 3 a 5 mg/kg, intravenosos. Foi 

realizada intubação orotraqueal e os animais foram colocados em ventilação 



Métodos 16 

  

 

 

mecânica com manutenção da FiO2 em 40%. A manutenção da anestesia 

foi feita com isoflurane 1,5% e o bloqueio muscular com pancurônio, na dose 

5 microgramas/kg/min.  

O preparo consistiu em acesso vascular cirúrgico da veia jugular 

interna direita para monitorização hemodinâmica e coleta sanguínea, da 

artéria femoral esquerda para hemorragia, da veia femoral direita para 

administração de soluções e tratamento medicamentoso e da artéria femoral 

direita para monitorização da pressão arterial média (PAM). A temperatura 

central foi medida pelo cateter na artéria pulmonar de Swan-Ganz® 132F5 

(Edwards Lifesciences, EUA ).  

Em todos os animais foram realizados: laparotomia mediana, 

cistostomia para controle do débito urinário e fechamento temporário da 

incisão com pinças (Figura 2). Após o fim do preparo e estabilização, a 

primeira coleta de amostras para análise laboratoriais foi feita (tempo Início).  

 

 

As setas indicam os locais e os procedimentos realizados. D = direita. E = esquerda. PAM = 
pressão arterial média. FONTE: autoria própria, 2017. 

 

Figura 2 -  Fotografia do animal ao término da fase de anestesia e preparo 

Veia Jugular D 
(monitorização 

hemodinâmica e 

coleta) 

Artéria Femoral D (PAM) e  
Veia Femoral D 

(reposição de fluidos) 

Cistostomia 

Artéria Femoral E 

(hemorragia)  
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3.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

Após a adequada anestesia e o preparo descritos, foram realizadas a 

ampliação da incisão da região crural esquerda, disseção da musculatura, 

identificação do fêmur esquerdo e sua fratura costótomo. Isto simulou a 

lesão tecidual traumática conforme o modelo de politrauma adotado 58. 

Em seguida, foi iniciado o choque hemorrágico, com a retirada de 

60% do volume sanguíneo total, estimado por meio de cálculos previamente 

descritos 59, conforme o esquema:  

 

 

Volemia total do animal (mL) = 75 (constante) x Peso do animal (kg)  

 

Volume de hemorragia (mL) = (75 x Peso)/ 60 

 

 

Durante esta etapa de hemorragia, se a PAM atingisse níveis 

inferiores a 30 mmHg, interrompia-se o sangramento e administrava-se 

Ringer lactato. Quando a PAM retornava aos 30 mmHg, interrompia-se a 

infusão e reiniciava-se a hemorragia, até que 60% do volume sanguíneo 

total fosse retirado.  

Depois do sangramento, o animal foi mantido em choque por 30 

minutos. Neste período, nenhum fluido foi administrado, sendo feita a 

segunda coleta de análises laboratoriais (tempo Pós-choque).   

Na fase seguinte, de simulação do tratamento, os animais foram 

sorteados entre grupos de intervenções distintas já descritos: Ringer lactato, 

NAC, TXA e NAC+TXA.  

O volume retirado na hemorragia foi reposto com Ringer lactato (RL) 

na proporção 3:1 (Para cada 1 mL de sangue retirado no choque, 3mL de 

RL foi infundido). Caso fosse necessário RL durante o choque hemorrágico, 

este volume era adicionado ao volume total da infusão. O Ringer lactato 

infundido era resfriado em geladeira (4ºC), até o animal atingir hipotermia 

moderada (34ºC a 32ºC) 60. Após 15 minutos de estabilização, foi realizada a 
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terceira coleta de amostra para análises laboratoriais (tempo Pós-

reanimação volêmica).  

Posteriormente, iniciou-se o trauma abdominal, para simular a ruptura 

tardia de um hematoma contido, sendo realizada uma lesão hepática 

padronizada grau IV, conforme a ISS (Injury Scoring Scale) da Associação 

Americana de Cirurgia de Trauma (AAST) 61 (Figura 3). Nesta classificação 

as lesões hepáticas grau IV são consideradas lesões com ruptura do 

parênquima envolvendo 25%-75% de um lobo hepático ou 1 a 3 segmentos 

de Couinaud dentro de um lobo isolado. A lesão hepática sangrou por 30 

segundos (simulando uma hemorragia não controlada) e o fígado era 

“e  acotado” com seis compressas (o peso das compressas foi 

previamente aferido). Observou-se o animal por 10 minutos para 

estabilização. A quarta coleta de amostra para análises laboratoriais foi 

realizada (tempo Pós-lesão hepática).  

 

 

 

A seta indica a lesão hepática grau IV, envolvendo, pelo menos, dois segmentos de um 
mesmo lobo. FONTE: autoria própria, 2017.  

 

Figura 3 - Fotografia do lobo hepático médio direito do animal na fase de 
hemorragia não controlada 

Lesão Hepática 

Grau IV  
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Em seguida, os animais foram monitorizados e observados por 2 

horas, quando foi feita a última coleta de amostras para análises 

laboratoriais (tempo Final).  

O volume total de sangramento de cada animal foi determinado pela 

soma do volume sanguíneo retirado na fase de hemorragia mais o do 

sangramento do fígado. Este foi estimado pelo peso das compressas 

utilizadas no “e  acota e to” após o sangramento da lesão hepática, que 

foram pesadas antes e ao término do procedimento, sendo a diferença deste 

peso atribuída ao volume em mL de sangue. 

Ao término do período, o experimento foi finalizado e os animais 

submetidos a eutanásia, ainda sob anestesia, por meio da injeção de cloreto 

de potássio 19,1%. Foi feita coleta de tecido hepático e pulmonar para 

análises. O delineamento experimental está descrito na Figura 4. 

 

 

Figura 4 -  Delineamento experimental 
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3.5 VARIÁVEIS  

 

3.5.1 Variáveis fisiológicas 

Em todos os momentos (Início, Pós-choque, Pós-reanimação 

volêmica, Pós-lesão hepática e Final) de coleta de amostra sanguínea, as 

seguintes variáveis fisiológicas foram registradas e analisadas: frequência 

cardíaca (FC), pressão arterial média (PAM) e temperatura.  

 

3.5.2 Variáveis laboratoriais 

As amostras de sangue arterial foram colhidas em duas seringas de 

10 mL e distribuídas em frascos apropriados para análise (um tubo amarelo, 

dois tubos roxos e três tubos azuis com EDTA), gasometria arterial e 

encaminhadas ao Laboratório de Análises Especiais LIM-03. 

A análise do hemograma foi feita no Aparelho pocH 100iv Diff 

(Sysmex Europe GmbH, Hamburg, Alemanha) pelo método automatizado, 

com estudo morfológico e leitura do diferencial leucocitário em esfregaço 

sanguíneo corado com corantes panópticos, complementando o exame.  

As análises bioquímicas foram feitas no Aparelho Cobas c111 

(ROCHE, Indianápolis, EUA) e os seguintes métodos utilizados: alanina 

aminotransferase (ALT) - cinético UV; aspartato aminotransferase (AST) - 

cinético UV; gamaglutamiltransferase (GGT) - enzimático colorimétrico; 

fosfatase alcalina - colorimétrico; bilirrubina total e frações -  colorimétrico; 

ureia – cinético UV, por ação da urease; creatinina - enzimático colorimétrico 

baseado no método Jaffé; amilase - enzimático colorimétrico. 

A análise da gasometria arterial foi feita no aparelho ABL 800 FLEX 

(Radiometer, Copenhague, Dinamarca) e a metodologia utilizada de 

eletrodos de íon seletivo. 

A análise da coagulação foi feita no aparelho Start 4 (Diagnostica 

Stago S.A.S - Asnières sur Seine, França). Os seguintes métodos utilizados: 

Tempo de Protrombina (TP) - Quick modificado; Tempo de Tromboplastina 

Parcial Ativado (TTPa) - Proctor & rapaport modificado; fibrinogênio - Clauss 
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modificado; atividade da Proteína C - amidolítico com substrato 

cromogênico.  

A tromboelastometria foi realizada no aparelho ROTEM®, 

(Pentapharm GmbH, Munique, Alemanha) pela via EXTEM. O sangue 

analisado foi arterial, colhido em seringa e armazenado em tubo com EDTA. 

O tempo máximo para realização do exame após a coleta foi de 2 horas. O 

sangue total citratado é colocado em uma cuveta a 37°C com um pino 

suspenso dentro dela e conectado a um sistema de detecção óptica. A 

cuveta e o pino sofrem um movimento de oscilação relativa entre eles de 

4°45’ e à medida que o coágulo se forma, as fibras de fibrina ligam as 

paredes da cuveta ao pino.  A impedância de rotação do pino é detectada e 

um gráfico é gerado. 

Alguns dos parâmetros da tromboelastometria gerados no gráfico 

estão representados na Figura 5. Os parâmetros analisados no presente 

estudo foram os seguintes 62: 

1. CT (Clotting Time): intervalo de tempo em segundos, desde o início do 

teste até o início da coagulação (quando a curva atinge 2 mm de 

amplitude). Reflete o tempo gasto para a geração de fibrina e a atividade 

dos fatores de coagulação.  

2. CFT (Clot Formation Time): tempo em segundos entre o início da 

coagulação até a curva atingir a amplitude de 20 mm. Representa a 

cinética de formação do coágulo.  

3. ÂNGULO ALPHA (Alpha Angle): medida em graus do ângulo formado 

entre a linha de base e a tangente da curva com 2 mm de amplitude. 

Indica a aceleração e a cinética da formação do coágulo e da rede de 

fibrina, de modo que quanto maior o ângulo, maior será a taxa de 

geração de fibrina.   

4. MCF (Maximum Clot Firmness): é o ponto de maior amplitude da curva 

medido em milímetros e representa a força máxima do coágulo, 

refletindo a interação entre as plaquetas e a rede de fibrina. Está 
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diretamente relacionado à concentração e função plaquetária e à 

quantidade de fibrinogênio.  

5.    ML (Maximum Lysis) ou LI (Lysis Index): lise máxima do coágulo em 

milímetros. Expressa a fibrinólise.  

6. A5: expressa a amplitude do coágulo no momento 5 minutos após o CT.  

7. A10: expressa a amplitude do coágulo no momento 10 minutos após o 

CT.  

 

 

FONTE: Rugeri L, Levrat A, David JS, Delecroix E, Floccard B, Gros A, et al. Diagnosis of 
early coagulation abnormalities in trauma patients by rotation thrombelastography. J Thromb 
Haemost. 2007;5(2):289–95. 

Figura 5 -  Ilustração do traçado gráfico da tromboelastometria e principais 
parâmetros 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 As informações coletadas foram digitadas em um banco de dados 

desenvolvido nos programas Microsoft Excel®. Todos os gráficos 

apresentados foram feitos com o auxílio do software R 3.1.2 e o nível de 

significância adotado para todas as análises foi 0,05 63. 

Em todos os testes de hipótese foram utilizadas técnicas não 

paramétricas em razão do pequeno tamanho amostral. Como eram quatro 

grupos de tratamento, inicialmente, o teste Levene foi aplicado para verificar 

a homogeneidade das variâncias das medidas entre os grupos de 

tratamento. Em caso positivo (não se rejeitou a homogeneidade de 

variância), foi aplicado o teste de Kruskall-Wallis, para verificar se, pelo 

menos, um dos grupos de tratamento possuía comportamento diferente das 

medidas clínicas. Para os casos em que foi rejeitado o teste de Levene (p-

valor < 0,05), em que, pelo menos, um dos grupos possuía medidas clínicas 

diferentes (teste de Kruskall-Wallis, p-valor < 0,05), utilizou-se o teste de 

comparações múltiplas para ver quais tratamentos diferiam entre si (teste de 

Tukey não paramétrico) 64. Os valores significantes foram destacados com 

símbolos e em negrito.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 PESO  

 

Dos 28 animais que completaram o experimento, a média do peso foi 

de 28,34 kg ± 3,01 kg, sem significância estatística entre os grupos (p= 

0,283). Os valores dos pesos dos animais por grupos estão descritos no 

APÊNDICE A. 

 

 

4.2 MORTALIDADE 

 

Dos 36 animais utilizados no projeto, oito foram a óbito antes do 

término do experimento e substituídos para as análises. Dentre estes, cinco 

animais durante a fase de choque hemorrágico e três após a reanimação 

volêmica (dois do grupo Ringer lactato e um do grupo TXA).  Isto conferiu ao 

modelo uma mortalidade de 22%. 
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4.3 VOLUME DE SANGRAMENTO  

 

O volume total de sangramento de cada animal foi determinado pelo 

volume sanguíneo retirado na fase de hemorragia (sangue retirado) somado 

ao da fase de lesão hepática (sangramento estimado). Não houve diferença 

significante entre os grupos (Tabela 1).   

 

Tabela 1 -  Volume da perda sanguínea (média ± desvio padrão), expresso 
em mL, por grupo  

 

Tipo de 
Sangramento 

Controle 
(n=5) 

Ringer lactato  
(n=5) 

NAC  
(n=6) 

TXA  
(n=6) 

NAC+TXA 
(n=6) 

Hemorragia 0 1175±137 1258±97 1227±48 1330±142 

Sangramento 
hepático 

0 248±122 367±172 213±112 300±52 

Total 0 1423±106 1342±643 1457±96 1630±142 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico. p<0,05 na 
comparação dos grupos de estudo com o Controle.  
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4.4 VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS 

 

No momento inicial do experimento todos os animais apresentaram 

valores similares de frequência cardíaca (FC) e pressão arterial média 

(PAM). Após a hemorragia, todos os animais apresentaram aumento da FC 

e redução da PAM (p<0,05). No momento após a reanimação volêmica, os 

animais mostraram melhora parcial desses parâmetros hemodinâmicos 

(redução da FC e aumento da PAM). Não houve significância estatística 

entre os grupos de tratamento (Tabelas 2, 3 e Figuras 6, 7).  
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Tabela 2 -  Valores da frequência cardíaca (média ± desvio padrão), em 
batimentos por minuto, por grupo e tempo  

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 102±20 106±14 116±14 121±17 145±31 

Ringer lactato (n=5) 110±24 207±26* 178±35* 185±32* 178±38 

NAC (n=6) 102±14 221±55* 181±26* 185±27* 152±31 

TXA (n=6) 106±12 221±25* 151±27 162±16* 163±29 

NAC+TXA (n=6) 103±15 230±31* 152±14* 174±16* 162±25 

p valor (teste de 
Kruskal-Wallis) 

p>0,05 p=0,013 p=0,03 p=0,009 p>0,05 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 6 -  Gráfico da frequência cardíaca por grupo e tempo  
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Tabela 3 -  Valores da pressão arterial média (média ± desvio padrão), em 
mmHg, por grupo e tempo 

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 76±9 82±13 82±15 82±12 85±20 

Ringer lactato (n=5) 91±16 43±25 41±7* 37±14* 43±20* 

NAC (n=6) 72±17 44±16* 57±12* 45±16* 35±17* 

TXA (n=6) 71±8 44±8* 57±12* 44±12* 35±18* 

NAC+TXA (n=6) 72±8 48±14* 54±9* 45±7* 41±13* 

 p>0,05  p=0,037  p=0,006  p=0,013  p=0,025 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

  

 

 

Figura 7 -  Gráfico da pressão arterial média por grupo e tempo 
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4.5 TEMPERATURA 

 

No início dos experimentos, todos os animais apresentavam 

temperatura superior a 37 ºC. Após a fase de choque hemorrágico e trauma 

musculoesquelético, nenhum grupo apresentou hipotermia, que ocorreu 

após a reanimação volêmica com Ringer lactato (p<0,05) (Tabela 4 e Figura 

8).  
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Tabela 4 -  Valores da temperatura (média ± desvio padrão), em graus 
Celsius (ºC), por grupo e tempo  

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 39±0,2 38±0,5 38±0,5 38±0.6 38±0.8 

Ringer lactato (n=5) 38±0,6 38±2,3 34±0,9* 34±0.5* 35±1* 

NAC (n=6) 38±0,6 38±0,8 34±0,4* 34±0.5* 35±1* 

TXA (n=6) 38±0,5 38±1,2 34±0,8* 34±0.8* 35±0.7* 

NAC+TXA (n=6) 38±1,1 38±0,9 34±0,5* 34±0.6* 35±1.5* 

 p>0,05 p>0,05  p=0,008  p=0,01  p=0,011 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 8 -  Gráfico da temperatura por grupo e tempo  
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4.6 GASOMETRIA ARTERIAL 

 

O grupo tratado com NAC+TXA apresentou melhora do pH (vs os 

grupos TXA, NAC e Ringer lactato) e do excesso de base (vs grupos TXA e 

Ringer lactato) na fase Final. No que se refere ao Lactato, não houve 

diferença entre os grupos tratados (Tabelas 5, 6 e 7 – Figuras 9, 10 e 11). 
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Tabela 5 -  Valores do pH (média ± desvio padrão), por grupo e tempo  
 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 7,4±0,06 7,4±0,05 7,4±0,04 7,4±0,03 7,4±0,03 

Ringer lactato (n=5) 7,4±0,06
&
 7,1±0,11*† 7,1±0,14* 7,2±0,15 7,3±0,09* 

&
 

NAC (n=6) 7,4±0,03 7,3±0,07† 7,2±0,11* 7,3±0,1 7,3±0,06* 
&
 

TXA (n=6) 7,4±0,05 7,3±0,1* 7,2±0,07* 7,3±0,05* 7,3±0,11* 
&
 

NAC+TXA (n=6) 7,5±0,03 7,3±0,07† 7,3±0,08 7,4±0,08 7,5±0,03 

 p=0,033 p=0,005 p=0,003 p=0,02 p=0,001 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
&
 vs NAC+TXA (Pós- teste de Tukey). 
† vs Ringer lactato (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 9 -  Gráfico do pH por grupo e tempo 
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Tabela 6 -  Valores do excesso de base (média ± desvio padrão), em 
mmol/L, por grupo e tempo  

 

  
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós-lesão 
hepática 

Final (2h) 

Controle (n=5) 3,7±2 3,8±2 4,3±2 4,6±2 5,7±2 

Ringer lactato (n=5) 1,3±3 -16,1±6* -14±8* -14±8* -6,7±5* 

NAC (n=6) 2,2±2 -5,7±6* † -6,6±5* -4,8±5* -8,6±5* 
&
 

TXA (n=6) 3,5±2 -7,6±7* -8,2±5* -7,3±5* -9,6±6* 
&
 

NAC+TXA (n=6) 4,8±2 -2,8±5* † -4,3±4* -3,8±5* 0,4±5 

 p>0,05 p=0,001 p=0,003 p=0,004 p=0,002 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
&
 vs NAC+TXA (Pós- teste de Tukey). 
†vs Ringer lactato (Pós- teste de Tukey). 

 

 

Figura 10 -  Gráfico do excesso de base por grupo e tempo 
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Tabela 7 -  Valores do lactato (média ± desvio padrão), em mmol/L, por 
grupo e tempo  

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 1,4±0,4 1,5±0,4 1,6±0,5 1,5±0,5 1±0,4 

Ringer lactato (n=5) 1,8±0,6 11,6±3* 11±4* 12,5±4* 7,4±3* 

NAC (n=6) 2±0,7 6±2* 7,6±2* 7±2* 10,2±6* 

TXA (n=6) 1,2±0,4 6,1±3 6,4±2* 6,1±2* 7,1±4* 

NAC+TXA (n=6) 1,6±0,4 6,2±3* 7,4±2* 7±2* 5,5±3 

 p>0,05  p=0,004 p=0,004 p=0,003 p=0,003 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 11 – Gráfico do lactato por grupo e tempo 
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4.7 HEMOGRAMA 

 

 A hemoglobina apresentou queda após a reposição volêmica em 

todos os grupos quando comparada com o grupo controle, sem significância 

estatística entre os grupos tratados. Não houve diferença na análise 

quantitativa plaquetária (Tabelas 8 e 9 e Figuras 12 e 13). 
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Tabela 8 -  Valores da hemoglobina (média ± desvio padrão), em g/dL, por 
grupo e tempo 

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle(n=5) 8.9±1 8.9±1 9±1 9.1±1 10±3 

Ringer lactato (n=5) 7.8±2 7.1±2 6±2 5.6±1* 6.7±2* 

NAC (n=6) 9.2±0.9 8.8±1 5.5±0.8* 5.5±1* 5.5±1* 

TXA (n=6) 8.8±0.5 7.8±1.4 6.1±1* 6.1±0.5* 7.1±1* 

NAC+TXA (n=6) 9.1±0.6 8.7±1.4 5.2±0.9* 5.4±1* 5.8±1* 

 p>0,05 p>0,05 p=0,024 p =0,004 p=0,009 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

 

Figura 12 -  Gráfico da hemoglobina por grupo e tempo 
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Tabela 9 -  Valores de plaquetas (média ± desvio padrão), em mm3, por 
grupo e tempo 

 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 13 – Gráfico de plaquetas por grupo e tempo 

 

  

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 493±176 486±168 466±159 435±150 453±156 

Ringer lactato (n=5) 382±97 324±78 298±216 262±110 278±64 

NAC (n=6) 396±135 360±120 233±83 234±85 242±92 

TXA (n=6) 454±144 354±82 284±84 290±74 291±45 

NAC+TXA (n=6) 415±88 375±83 205±54 224±57 246±57* 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,045 
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4.8 COAGULAÇÃO 

 

4.8.1 TP, TTPa e INR 

 

 Não houve variação no TP e TTPa com significância estatística entre 

os grupos submetidos a tratamento (Tabela 10). No tempo Final, o INR dos 

grupos NAC, TXA e NAC+TXA foi maior que o grupo Controle (p<0,05) 

(Tabela 11 e Figura 14). 

 

Tabela 10 -  Valores do TP e do TTPa (média ± desvio padrão), em 
segundos, por grupo e tempo  

 

 Início 
Pós-

choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

TP      

Controle (n=5) 14±2 14±2 14±2 14±2 13±2 

Ringer lactato (n=5) 14±2 15±3 16±3 16±4 17±3 

NAC (n=6) 17±3 16±2 17±3 17±4 18±3* 

TXA (n=6) 18±2 16±4 19±4 17±3 20±5* 

NAC+TXA (n=6) 17±4 18±4 20±5 18±4 19±4* 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,035 

TTPa      

Controle (n=5) 45±28 38±8 31±10 36±24 34±5 

Ringer lactato (n=5) 27±13 42±20 27±18 22±10 42±22 

NAC (n=6) 29±10 33±12 32±18 34±11 33±15 

TXA (n=6) 31±14 38±15 40±4 33±20 49±38 

NAC+TXA (n=6) 29±14 34±10 34±10 37±11 35±11 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
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Tabela 11 -  Valores do INR (média ± desvio-padrão) por grupo e tempo  

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
 

 

 

 

Figura 14 -  Gráfico do INR por grupo e tempo  

 

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 1,2±0,2 1,1±0,2 1,2±0,2 1±0,4 1,2±0,1 

Ringer lactato (n=5) 1,2±0,2 1,3±0,3 1,4±0,4 1,4±0,4 1,5±0,3 

NAC (n=6) 1,5±0,3 1,4±0,2 1,5±0,3 1,6±0,4 1,7±0,3* 

TXA (n=6) 1,6±0,1 1,4±0,4 1,7±0,5 1,6±0,4 1,8±0,6* 

NAC+TXA (n=6) 1,6±0,5 1,6±0,5 1,8±0,6 1,7±0,5 1,8±0,4*  

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,047 
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4.8.2 Fibrinogênio 

 

 Na fase pós-choque houve queda dos níveis de fibrinogênio em todos 

os grupos (p>0,05) e na fase pós-lesão hepática aumentou nos grupos NAC, 

TXA e NAC+TXA quando comparados com o grupo Ringer lactato, com 

significância estatística (p<0,05) (Tabela 12 e Figura 15). 
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Tabela 12 -  Valores do fibrinogênio (média ± desvio-padrão), em mg/dL, 
por grupo e tempo 

 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs NAC (Pós- teste de Tukey). 
†vs Ringer lactato (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 15 – Gráfico do fibrinogênio por grupo e tempo 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 319±102* 375±172 325±176 387±134† 392±67 

Ringer lactato 
(n=5) 

302±182* 246±152 261±76 138±40 141±53 

NAC (n=6) 619±188 564±155 546±215 638±282† 349±76 

TXA (n=6) 479±203 261±117 306±165 349±209† 257±128 

NAC+TXA (n=6) 676±275 660±192 545±136 405±151† 454±134 

 p=0,047 p>0,05 p>0,05 p=0,009 p>0,05 
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4.8.3 Proteína C ativada (aPC) 

 A aPC reduziu entre os grupos quando comparados com o grupo 

Controle e entre os tempos, porém sem significância estatística (p>0,05) 

(Tabela 13 e Figura 16).  

Tabela 13 -  Valores da aPC (média ± desvio-padrão), em porcentagem, por 
grupo e tempo  

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 64±18 63±16 64±17 68±20 66±19 

Ringer lactato (n=5) 72±18 59±14 54±18 52±24 56±25 

NAC (n=6) 51±20 50±21 39±16 40±17 41±15 

TXA (n=6) 59±10 54±8 44±7 47±8 48±10 

NAC+TXA (n=6) 65±14 66±16 54±17 55±25 49±24 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  

 

Figura 16 -  Gráfico da aPC por grupo e tempo  
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4.9 TROMBOELASTOMETRIA 
 

4.9.1 CT (Clot Time) 

Na fase pós-reanimação volêmica, houve aumento do CT nos grupos 

Ringer lactato, TXA e NAC+TXA (p<0,05). Na fase pós-lesão hepática, o 

grupo Ringer apresentou redução do CT quando comparado com os grupos 

TXA e NAC+TXA na fase final (p<0,05) (Tabela 14 e Figura 17).  
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Tabela 14 -  Valores do CT (média ± desvio padrão), em segundos, por 
grupo e tempo 

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 41±5 42±9 45±3 47±2 46±2
&
 

Ringer lactato (n=5) 52±10 52±6 58±2* 53±2* 37±19
&
 

NAC (n=6) 47±5* 47±2 54±11 53±15 56±17 

TXA (n=6) 50±4 53±10 57±6* 60±5* † 65±47 

NAC+TXA (n=6) 52±3 53±7 62±7* 55±7 58±4 

P valor p=0,021 p>0,05 p=0,04 p=0,024 p=0,046 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
†vs Ringer lactato (Pós- teste de Tukey). 
&
 vs NAC+TXA (Pós- teste de Tukey). 

 

 

Figura 17 -  Gráfico do CT por grupo e tempo 
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4.9.2 CFT (Clot Formation Time) 

Na fase pós-choque, houve aumento do CFT no grupo Ringer lactato 

quando comparado com os grupos Controle, TXA e NAC+TXA (p<0,05). Na 

fase pós-reanimação volêmica, todos os grupos persistiram com o CFT 

aumentado comparado ao Controle (p<0,05) (Tabela 15 e Figura 18). 
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Tabela 15 -  Valores do CFT (média ± desvio padrão), em segundos, dos 
por grupo e tempo 

 

 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
†vs Ringer lactato (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 18 -  Gráfico do CFT por grupo e tempo  

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 33±6 33±4† 34±1 39±2 39±2 

Ringer lactato (n=5) 36±7 53±11 66±14* 64±15* 56±44 

NAC (n=6) 38±9 41±11 52±12* 54±14 51±11 

TXA (n=6) 37±8 38±5† 54±11* 54±4* 65±77 

NAC+TXA (n=6) 38±7 38±5† 50±7* 51±7* 49±7 

P valor p>0, p=0,029 p=0,012 p=0,015 p>0,05 
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4.9.3 ÂNGULO ALPHA  

 Todos os grupos tiverem redução do ÂNGULO ALPHA comparados 

ao grupo Controle nas fases seguintes ao choque hemorrágico e trauma 

(p<0,05) (Tabela 16 e Figura 19).   
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Tabela 16 -  Valores do ÂNGULO ALPHA (média ± desvio padrão), em 
graus, por grupo e tempo  

 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
† vs Ringer lactato (Pós- teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 19 -  Gráfico do ÂNGULO ALPHA por grupo e tempo 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós-lesão 
hepática 

Final (2h) 

Controle (n=5) 84±1 83±0,8† 84±0,5 83±0,4 84±0,5 

Ringer lactato (n=5) 83±2 80±2 77±2* 78±3* 81±7 

NAC (n=6) 83±1 82±2 79±3* 79±3 80±2 

TXA (n=6) 83±1 83±0,8† 80±2* 79±0,5* 78±13 

NAC+TXA (n=6) 83±1 83±1† 80±2* 77±2* 80±2 

P valor p>0,05 p=0,042 p=0,017 p=0,011 p>0,05 
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4.9.4 MCF (Maximum clot Firmess) 

 Houve redução do MCF entre todos os grupos comparados com o 

Controle, sem diferença estatística entre os grupos submetidos a tratamento 

(Tabela 17 e Figura 20).  

 

Tabela 17 -  Valores do MCF (média ± desvio padrão), em milímetros, por 
grupo e tempo 

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 82±3 78±4 81±5 80±3 82±0.8 

Ringer lactato (n=5) 79±4 74±3 68±2* 70±2* 77±9 

NAC (n=6) 74±4* 70±7 64±6 66±6* 64±7* 

TXA (n=6) 74±4* 73±3 68±4* 68±3* 66±15 

NAC+TXA (n=6) 74±3* 74±3 65±4* 67±3* 70±3* 

P valor p=0,011 p>0,05 p=0,009 p=0,013 p=0,031 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

 
Figura 20 -  Gráfico do MCF por grupo e tempo   
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4.9.5 ML (Maximum Lysis)   

 Na fase pós-choque, os grupos Ringer e NAC+TXA apresentaram 

diminuição do ML comparados ao grupo Controle (p<0,05). Na fase pós-

lesão hepática, o grupo Ringer teve diminuição do grupo do ML quando 

comparado ao grupo NAC (Tabela 18 e Figura 21).  

 

  



Resultados 52 

  

 

 

Tabela 18 -  Valores do ML (média ± desvio padrão), em porcentagem, por 
grupo e tempo 

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 13±3 16±3 13±3 14±3 12±2 

Ringer lactato (n=5) 13±4 10±4* 10±4 9±4 7±5*
&
 

NAC (n=6) 19±11 20±11 19±69 16±4
 

22±19 

TXA (n=6) 14±7 10±4 9±6 6±4*
&
 8±7 

NAC+TXA (n=6) 12±3 10±3* 11±3 10±3
&
 10±2 

P valor p>0,05 p=0,027 p>0,05 p=0,008 p=0,04 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 
& 

vs NAC (Pós-teste de Tukey). 

 

 

 

Figura 21 -  Gráfico do ML por grupo e tempo 
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4.9.6 A5 

 Todos os grupos tiveram redução do A5 nas fases seguintes à 

reanimação volêmica. (Tabela 19 e Figura 22).  

Tabela 19 -  Valores do A5 (média ± desvio padrão), em milímetros, por 
grupo e tempo   

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 76±4 74±3 74±4 74±3 76±1 

Ringer lactato (n=5) 73±6 65±5* 57±3* 60±2 69±14 

NAC (n=6) 69±3* 65±5* 57±6* 58±7 57±5 

TXA (n=6) 69±2* 67±3* 60±4* 59±3 58±20 

NAC+TXA (n=6) 67±4* 68±3* 57±3* 58±3 62±3 

P valor  p=0,029 p=0,049 p=0,035 p=0,018 p>0,05 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

Figura 22 -  Gráfico do A5 por grupo e tempo  
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4.9.7 A10 

 Todos os grupos tiveram redução do A10 nas fases seguintes à 

reanimação volêmica. (Tabela 20 e Figura 23).  

   

Tabela 20 -  Valores do A10 (média ± desvio padrão), em milímetros, por 
grupo e tempo  

 

 
Início 

Pós-
choque 

Pós-
reanimação 

volêmica 

Pós- 
lesão 

hepática 
Final (2h) 

Controle (n=5) 81±3 78±3 79±4 80±3 82±1 

Ringer lactato (n=5) 77±4 72±4 65±2* 67±2* 75±10 

NAC (n=6) 73±5* 69±6 62±6* 65±6* 61±8 

TXA (n=6) 73±3* 72±3 66±4* 65±3* 63±18 

NAC+TXA (n=6) 73±4* 73±3 64±3* 65±3* 68±3 

P valor  p=0,019 p>0,05 p=0,025 p=0,015 p>0,05 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico.  
* vs Controle (Pós- teste de Tukey). 

 

Figura 23 -  Gráfico do A10 por grupo e tempo  
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4.9.8 Gráfico da tromboelastometria  

As Figuras 24 e 25 representam os gráficos da tromboelastometria de 

um animal do grupo NAC, com aumento do ML no tempo Final, indicando 

fibrinólise e de uma animal do grupo NAC+TXA, com ML normal, 

respectivamente.   

 

A                                                         B 

 

C                                                        D 

 

A: tempo Início, B: tempo Pós-choque; C: tempo Pós-reanimação volêmica; D: 
tempo Final com aumento do ML (estreitamento do gráfico). FONTE: autoria 
própria, 2017.  
 

Figura 24 -  Gráfico da tromboelastometria do suíno P47 (grupo NAC) 
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A           B 

 

C           D 

 

A: tempo Início, B: tempo Pós-choque; C: tempo Pós-reanimação volêmica; D: 
tempo Final (gráfico normal). FONTE: autoria própria, 2017.  
 

Figura 25 -  Gráfico da tromboelastometria do suíno P35 (grupo NAC+TXA) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 MODELO EXPERIMENTAL  

 

 A coagulopatia associada ao trauma é um processo complexo que 

envolve múltiplos fatores. Modelos experimentais que reproduzam este 

cenário tornam-se um desafio necessário para estudo e estratégias 

terapêuticas no trauma. Diversos modelos procuram simular essa situação 

clínica, mas são heterogêneos, com variedade na escolha da espécie animal 

e metodologia 65,66,67,68,69. 

 Membros do grupo internacional independente Educational Initiative 

on Critical Bleeding in Trauma (EICBT) publicaram em 2006 uma revisão da 

literatura que analisa 36 publicações de modelos experimentais que 

reproduzem a coagulopatia traumática 70. Os autores concluíram que há 

dificuldade em definir um modelo ideal, mas, alguns critérios são importantes 

para mimetizar o trauma em humanos e devem estar presentes. São eles:  

1) deve ser um mamífero e quanto maior a espécie, provavelmente melhor; 

2) deve considerar a maneira que o sistema de coagulação da espécie é 

alterado; 3) deve ter uma lesão tecidual significativa; 4) deve ter perda 

sanguínea e reanimação volêmica; 5) deve ter um componente dilucional;  

6) deve ter hipotermia; 7) deve ter acidose; 8) deve mensurar marcadores 

inflamatórios; e 9) deve mensurar vias de coagulação e fibrinólise. 

Na pesquisa em trauma, animais de grande porte vêm sendo 

preconizados como modelos experimentais mais adequados, uma vez que 

solucionam limitações e restrições que ocorrem ao se utlizar animais de 

pequeno porte. Além disso, permitem reproduzir de forma mais adequada os 

cenários clínicos e com respostas fisiológica e hemodinâmica mais similares 

aos seres humanos 68,71.   

Muitos modelos amplamente utilizados de choque hemorrágico 

controlado (pressão ou volume controlado da perda sanguínea) foram 

aprimorados com a associação de hemorragia não controlada. Além disso, 
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os modelos experimentais atuais para estudos em trauma procuram 

reproduzir situações em que ocorre lesão traumática tecidual (de órgãos, 

partes moles e musculoesquelética), concomitante com o sangramento, 

posto que contribui para os efeitos nas respostas imunes e inflamatórias 

desencadeadas. Desta forma, procura-se obter modelos translacionais de 

maior aplicabilidade e relevância clínica 69, 71.  

Na busca por este modelo de politrauma grave, com quadro evolutivo 

mais próximo ao que ocorre na clínica, optou-se pelo modelo animal suíno 

com choque hemorrágico, trauma tecidual e extremidade. É um modelo 

experimental bem estabelecido, reproduzido integralmente ou com lesões 

traumáticas modificadas e permite simular as diferentes fases de lesão e de 

atendimento no trauma 58, 73,74 . 

O trauma hepático provocado, posteriormente, no experimento tem o 

objetivo de mimetizar o quadro clínico de um sangramento tardio que ocorre 

no trauma abdominal. A lesão do fígado foi padronizada a fim de reduzir 

possíveis variações do volume de sangramento, entretanto, esta variação é 

uma das limitações dos modelos experimentais de hemorragia não 

controlada 75. 

É importante ressaltar que, apesar das semelhanças das respostas 

fisiológicas com seres humanos, a espécie suína possui diferenças em seu 

sistema de coagulação. Os testes de coagulação padrão e os viscoelásticos 

mostram os suínos mais hipercoaguláveis quando comparados com 

humanos 76. Munster e colaboradores submeteram 43 suínos aos testes de 

coagulação utilizados em humanos e evidenciaram que estas análises 

laboratoriais podem ser aplicadas em animais, porém precauções devem ser 

feitas na interpretação dos resultados, uma vez que os valores de referência 

são diferentes.77 

A coagulopatia não é facilmente alcançada na espécie suína. Por 

isso, apesar das recentes evidências de que a reanimação volêmica com 

grandes volumes de fluidos nos pacientes politraumatizados seja deletéria, a 

proporção 3:1 do volume de Ringer lactato foi mantida no trabalho para 

reproduzir a coagulopatia no animal por diluição. 78,79  
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Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pela mesma 

equipe, a fim de reduzir possíveis interferências relacionadas à técnica 

operatória.  

Ao comparar as variáveis fisiológicas do grupo Controle com os 

demais grupos, observou-se que nas fases após o sangramento e lesão 

traumática ocorreram hipotensão arterial e taquicardia, como acontece no 

cenário clínico de choque hemorrágico traumático grave. Todos 

apresentaram hipotermia, acidose, redução nos níveis de hemoglobina, 

plaquetas e alteração nos testes de coagulação e viscoelásticos. Logo, as 

consequências fisiológicas da lesão traumática e choque hemorrágico 

propostas foram reproduzidas. No presente estudo, o modelo experimental 

foi exequível com limitações decorrentes das diferenças fisiológicas da 

espécie animal.  

 

5.2 MORTALIDADE  

 

 Alam e colaboradores desenvolveram um modelo com politrauma 

grave (fratura de arcos costais, lesões de partes moles, choque 

hemorrágico, trauma hepático e esplênico) e observaram que animais 

tratados apenas com fluidos de reanimação volêmica (hetastarch 6%) 

apresentam mortalidade superior aos tratados com hemoderivados 

(mortalidade de 75% vs 17%) 73. Eschbach e colaboradores observaram uma 

mortalidade de 13% em 15 suínos submetidos a contusão pulmonar, trauma 

hepático, fratura de membros e choque hemorrágico 80. 

 No experimento, a mortalidade de 22% reflete a morbidade e a 

letalidade do modelo, que mimetiza uma situação clínica de um 

politraumatizado grave, corroborando o modelo original (21,6%) 58.   
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5.3 DETERMINAÇÃO DA COAGULOPATIA 

 

A definição de coagulopatia traumática aguda ainda não é bem 

estabelecida e é controversa. Estudos retrospectivos, que identificaram 

inicialmente a presença de coagulopatia precoce no trauma, usam como 

testes diagnósticos o TP e o TTPa. Brohi e colaboradores definem 

coagulopatia com valores de TP maior que 18 segundos ou TTPa maior que 

60 segundos 17. McLeod e colaboradores utilizam como parâmetros um TP 

acima de 14 segundos ou TTPa acima de 35 segundos 81. Rugeri e 

colaboradores estabelecem coagulopatia em pacientes traumatizados com 

INR acima de 1,6 ou TTPa maior que 60 segundos 19. Estes pacientes 

cursam mais com o TP alargado do que o TTPa, porém, o TTPa parece ser 

mais específico para gravidade 82. 

Os valores de referência destes testes em suínos são variados na 

literatura e de acordo com o fabricante: o TP varia de 16 a 22 (segundos) e o 

TTPa entre 13 a 31 (segundos).77,83 No presente estudo, todos os animais 

apresentaram aumento do TP e do TTPa após o choque e piora nas fases 

depois da reanimação volêmica, confirmando a coagulopatia do modelo.  

 Em relação ao INR, observou-se que não houve um aumento 

significativo, tendo em vista que a média mais elevada de INR foi 1,8 para 

um valor de referência de até 1,5. Entretanto, todos os grupos apresentaram 

discreto aumento do INR após o trauma em comparação ao grupo Controle 

e os valores no início do experimento. Isso pode refletir a limitação desse 

teste que ocorre na prática clínica, como um método pouco sensível e que 

se altera tardiamente após o trauma. 

Testes viscoelásticos como a tromboelastometria e a 

tromboelastografia vêm sendo utilizados para o diagnóstico da coagulopatia 

traumática. Veigas e colaboradores realizaram uma revisão sistemática dos 

valores do ROTEM® para diagnóstico de coagulopatia, como preditor de 

transfusão sanguínea e na mortalidade em pacientes de trauma. Os autores 

sugerem que parâmetros específicos do ROTEM®, como o MCF (maximum 

clot firmess) CA (clot amplitude) e ML (maximum lysis) são preditores no 
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diagnóstico de coagulopatia, no risco aumentado de sangramento e de 

transfusão maciça. Além disso, a presença de hiperfibrinólise na 

tromboelastometria está associada ao aumento da mortalidade desses 

pacientes 84. 

No estudo, a análise da viscoelasticidade sanguínea foi determinada 

pela tromboelastometria. Foram utilizados os testes e reagentes aplicados 

na prática clínica em humanos, sendo usado o reagente EXTEM, que é um 

ativador da via extrínseca da coagulação. Velik-Salchner e colaboradores 

demonstram que os testes comercialmente disponíveis são aplicáveis em 

suínos e estabeleceram os valores normais e intervalos de referência nesta 

espécie, utilizados neste estudo 83.  

Na interpretação da tromboelastometria, o parâmetro CT expressa o 

tempo de reação para o início da formação do coágulo (ponto que atinge 

2mm de amplitude no gráfico). Os valores de referência são o intervalo 37 a 

80 segundos 55,83. Na prática clínica, pacientes com CT maior que 80 

segundos são tratados com reposição de concentrado de complexo 

protrombínico ou plasma fresco congelado, para reposição de fatores de 

coagulação.   

No estudo, os animais não apresentaram valores acima da referência, 

porém, na análise do tempo Pós-reanimação volêmica do experimento o CT 

está aumentado em todos os grupos em relação ao CT inicial e grupo 

Controle, sugerindo que houve uma demora para o início da formação do 

coágulo.  

 O CFT reflete a cinética da formação do coágulo, em segundos, para 

atingir de 2 mm a 20 mm de amplitude no gráfico. Os valores de referência 

são o intervalo 22 a 50 segundos 55,83. Todos os grupos apresentaram 

aumento do CFT nas fases posteriores ao choque e trauma acima dos 

valores de referência, sugerindo prolongamento do tempo do CFT quando 

comparados ao Controle (p<0,05).  

O ângulo ALPHA reflete a taxa de geração de fibrina e seus valores 

de referência são: 80 a 86 graus 55,83. Houve redução do ângulo ALPHA em 
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todos os grupos quando comparados ao grupo Controle (p<0,05) e abaixo 

dos valores de referência.  

 O MCF mensura a força máxima do coágulo, demonstrando a 

interação entre a rede de fibrina, as plaquetas ativadas e o fator XIII ativado, 

isto é o que permite a estabilidade do coágulo. Quando o MCF está 

reduzido, sugere alterações plaquetárias e prejuízo na polimerização da 

fibrina (déficit de fibrinogênio). Os valores de referência em suínos são o 

intervalo 66 a 81 mm 55,83. Os grupos que sofreram hemorragia e trauma 

apresentaram redução do MCF quando comparados ao Controle (p>0,05).  

 A análise da ML (lise máxima do coágulo) indica a fibrinólise. O valor 

de referência é menor que 15% (ML<15%)55. Os resultados mostram que 

houve diminuição do ML nos grupos tratados após o choque hemorrágico e 

trauma, exceto no grupo NAC (p<0,05).  

 O A5 e o A10 expressam a firmeza do coágulo 5 e 10 minutos após o 

CT, respectivamente, e sua redução significa a fragilidade do coágulo. 

Todos os grupos apresentaram redução do A5 e A10 (p<0,05). 

 Zentai e colaboradores submeteram 36 suínos a um trauma hepático, 

choque hemorrágico severo e coagulopatia para estudo do benefício do 

tratamento com agentes antifibrinolíticos e fatores de coagulação. Neste 

estudo observou-se que todos os animais apresentaram prolongamento do 

CT e redução do MCF após a lesão traumática 85.  

 Em estudo para verificar a eficácia do TXA e complexo protrombínico 

no tratamento da coagulopatia traumática, Porta e colaboradores utilzaram 

31 suínos submetidos à modelo experimental de hemorragia com isquemia e 

reperfusão. Os autores observaram redução no MCF após o sangramento 

na análise da tromboelastometria 62. 

 Spronk e colaboradores submeteram 28 suínos à hemodiluição e 

trauma hepático para avaliar o impacto da administração de fator VIIa 

recombinante no tratamento da coagulopatia. Observou-se as seguintes 

alterações na tromboelastometria em animais com coagulopatia: redução do 

CT e CFT e aumento do MCF 86.  
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 DeBarros e colaboradores reproduziram a fibrinólise em suínos 

submetidos a choque hemorrágico e clampeamento aórtico supra-celíaco e 

observaram o aumento do ML (ML >15%) em quase todos os animais 87. 

Desta forma, observa-se que as alterações encontradas na 

tromboelastometria do presente estudo são compatíveis com o cenário de 

coagulopatia traumática aguda.  

 

5.4 FIBRINOGÊNIO 

 

O fibrinogênio exerce um papel central na coagulação e atua como 

precursor da rede de fibrina. Em pacientes politraumatizados graves, 

trabalhos demostraram sua queda precoce na fase inicial do trauma 88,89. 

Martini e colaboradores observaram uma redução precoce em torno de 25% 

nos níveis de fibrinogênio, em suínos submetidos a choque hemorrágico e 

tratados com reposição volêmica com Ringer lactato (170  10 mg/dL versus 

127  17 mg/dl, p< 0,05) 90.  

No presente estudo todos os grupos apresentaram redução do 

fibrinogênio nos tempos seguintes ao choque hemorrágico e trauma, 

sugerindo seu consumo, como esperado em um cenário de politraumatizado 

grave. No tempo Final, observou-se uma redução do fibrinogênio menor no 

grupo tratado com NAC+TXA (33% versus 54% (Ringer lactato), 46% (TXA) 

e 44% (NAC). Tais resultados sugerem um possível efeito benéfico das 

medicações NAC e TXA, separadas ou associadas, no aumento dos níveis 

de fibrinogênio no cenário de coagulopatia. Entretanto, considerando que os 

valores de fibrinogênio na espécie suína variam de 181 a 534 (mg/dl), 79 os 

grupos de animais tratados com NAC, isoladamente ou em associação ao 

TXA, apresentaram a média de valores acima desse intervalo de referência 

no início (p<0,05), o que dificulta a análise pelos valores absolutos. 
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5.5 PROTEÍNA C ATIVADA 

 

A proteína C exerce um importante papel no sistema de 

anticoagulação. Ela está presente na forma inativa no plasma e pode ser 

convertida em sua forma ativa por diferentes vias91. Na hipoperfusão tecidual 

que ocorre no trauma a via trombina-trombomodulina é responsável pela 

ativação da Proteína C92.  

Em 2007, Brohi e colaboradores analisaram a proteína C ativada 

(aPC) em 208 pacientes vítimas de trauma grave e relacionaram baixos 

níveis de proteína C com aumento do PT e TTPa e redução dos níveis de 

PAI-193.  

Os valores de referência em suínos são de 22 a 50%83. No estudo a 

aPC diminuiu em todos os grupos nas fases seguintes ao choque 

hemorrágico e trauma quando comparados com o grupo Controle, sugerindo 

o consumo da aPC em um cenário de coagulopatia traumática aguda 

(p>0,05). Os tratamentos não alteraram a resposta nos diferentes tempos de 

estudo. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A coagulopatia traumática aguda ocorre em cerca de 25% dos 

pacientes politraumatizados graves e está associada a um aumento em três 

vezes da mortalidade. Pacientes com CTA apresentam alterações 

complexas na coagulação, necessitam de mais transfusões de 

hemoderivados, maior tempo de internação, maior disfunção de órgãos e 

pior desfecho 17,20,94.  

O TXA é um antifibrinolítico em uso na prática clínica no manejo 

inicial em pacientes com sangramento e traumas graves. A análise 

comparativa com um grupo tratado com TXA foi realizada com o objetivo de 

observar os efeitos da NAC comparados com uma droga já bem 

estabelecida nesse cenário.  A associação NAC e TXA foi realizada para 
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testar se a associação destas medicações poderia aumentar os benefícios 

das drogas na coagulação.  

Azeredo e colaboradores avaliaram o efeito da associação da NAC 

com Propofol em ratos submetidos à modelo de isquemia e reperfusão e 

observaram um sinergismo destas medicações em promover o melhor efeito 

antioxidante sobre o estresse oxidativo 95. Clark e colaboradores associaram 

a NAC à probenecida em crianças com traumatismo cranioencefálico grave 

para sinergia na redução do estresse oxidativo, resposta inflamatória e efeito 

neuroprotetor 39.  

 Os grupos tratados com NAC+TXA apresentaram melhora do pH nas 

fases mais tardias do experimento quando comparados com os demais 

grupos. O grupo tratado com NAC+TXA apresentou também melhora do 

excesso de base em comparação com os outros grupos (p<0,05). Tais 

alterações sugerem um possível benefício na acidose no trauma quando 

tratados com estas medicações do que apenas Ringer lactato ou as 

medicações isoladas. Alguns estudos sugerem que a hipoperfusão tecidual, 

representada pela acidose, é uma das vias de ativação da coagulopatia 32. 

Desta forma, o tratamento da acidemia também permite o tratamento e 

atenuação da CTA.   

Os grupos tratados com TXA e NAC+TXA apresentaram menor ML do 

que os tratados apenas com Ringer lactato ou NAC, o quê significa melhora 

da fibrinólise. Isso sugere o efeito antifibrolítico do TXA, que é preservado 

quando associado à NAC. Ambos fármacos são seguros na prática clínica e 

mais estudos podem ser desenvolvidos para compreensão da coagulopatia 

e outras vias de ativadas pelo trauma e hipoperfusão tecidual, como a 

resposta inflamatória e o estresse oxidativo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 As análises do estudo mostram um efeito benéfico da NAC associada 

ao TXA na melhora da acidose e da fibrinólise em um modelo experimental 

quepossibilita reproduzir o cenário clínico de choque hemorrágico, trauma e 

coagulopatia. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO 1 - CARTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE 

ÉTICA EM PESQUISA 
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9 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Tabela de peso dos animais em gramas (média±desvio 

padrão) por grupo 

GRUPO 
Controle  

n=5) 
Ringer lactato  

n=5) 
NAC  
(n=6) 

TXA  
(n=6) 

NAC+TXA  
n=6) 

PESO 26,8±3,51 26,28±3,41 29,47±3,16 28,48±1,48 30,07±2,42 

n=número de animais por grupo; NAC=N-acetilcisteína; TXA=ácido tranexâmico. 

 

 




