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RESUMO 

 

 

Andrade AR. Avaliação da hemostasia na Doença de Crohn subclínica: papel da 

atividade endoscópica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2018. 

 

Introdução: Pacientes com Doença de Crohn (DC) apresentam alto risco de eventos 

tromboembólicos (TE), muitas vezes, associados a alta morbimortalidade. É 

conhecido o papel da inflamação na fisiopatologia da trombose na doença Inflamatória 

Intestinal (DII), entretanto, o significado da inflamação subclínica ainda se mantém 

obscuro na literatura. Este estudo avaliou o efeito da atividade endoscópica no perfil 

de coagulação dos pacientes com DC em remissão clínica. Métodos: entre os dias 22 

de maio de 2015 e 26 de abril de 2017, foram triados 261 pacientes com DC em 

possível remissão clínica, sendo realizadas ao todo 229 colonoscopias. Das 229 

colonoscopias realizadas, 164 pacientes estavam realmente em remissão clínica 

(confirmados com CDAI ≤ 150) e foram alocados em dois grupos: 75 no grupo de 

atividade endoscópica (AE) (SES-CD ≥ 7), 89 no grupo de remissão endoscópica (RE) 

(SES-CD ≤ 2). Cinquenta controles saudáveis pareados por sexo e idade foram eleitos. 

Medimos, nos 3 grupos, além da geração de trombina – pelo método Calibrated 

Automated Thrombogram (CAT), com e sem trombomodulina, – a atividade do fator 

tecidual (FT), fibrinogênio, D-dímero, Fator VIII, ADAMTS-13, Fator de von 

Willebrand – antígeno e cofator de ristocetina (cWF). Coletamos dados sobre a 

duração da doença, extensão, comportamento, localização, tratamento farmacológico, 

história prévia de cirurgias, calprotectina fecal, qualidade de vida (por meio do IBDQ), 

além dos fatores de risco para TE, como hospitalização recente, uso de corticoide atual, 

status do tabagismo, assim como marcadores de trombofilia hereditária ou adquirida. 

Seguimos os pacientes por 1 ano de observação, avaliando a variação no CDAI e IBDQ 

no período. Resultados: A maioria dos pacientes apresentou comprometimento 

ileocolônico (43%), com comportamento inflamatório (40%), seguido de estenosante 

(30%) e fistulizante (30%). 67% estavam em uso de imunossupressores e 52% em uso 

de biológicos. Os fatores de risco para TE e todos os outros marcadores de trombofilia, 

incluindo deficiência de proteína C e S, anticardiolipina, resistência à proteína C, 

antitrombina, mutações da protrombina e do Fator V, foram semelhantes em ambos os 

grupos, exceto pelo anticoagulante lúpico, maior no grupo de AE (8,1% vs. 1,3%, 

p=0,047). Como esperado, o grupo de AE apresentou níveis significativamente 

maiores de PCR, calprotectina fecal e plaquetas. Além disso, este grupo apresentou 

uma maior atividade do fator tecidual vs. o grupo de RE vs. controles (127 vs. 103 vs. 

84, p = 0,001). Embora o grupo DC tivesse maiores níveis de FVW:Ag e FVW:RCo, 

FVW/ADAMTS-13, Fator VIII e trombomodulina vs. controles, não houve diferença 

estatística entre os grupos de AE e RE. Os níveis de geração de trombina foram 

semelhantes entre os 3 grupos, com ou sem trombomodulina. Conclusão: Esses dados 

evidenciam que existe uma disfunção endotelial inerente à DC, e, que, em pacientes 

com AE, essa disfunção pode ser ainda maior pela maior exposição do FT. Embora, a 

presença de inflamação e dano endotelial contribuam para esse estado procoagulante, 



em pacientes com doença subclínica, há um estado de compensação permanente, uma 

vez que a quantidade de trombina gerada foi a mesma entre os grupos. Este equilíbrio 

pode estar comprometido diante de outros fatores tromboembólicos, aumentando, 

assim, o risco de trombose. 

 

Descritores: Doença de Crohn; atividade endoscópica; coagulação; tromboembolismo 

venoso; fator tecidual. 

  



ABSTRACT 

 

 

Andrade AR. Hemostatic parameters in Crohn’s Disease in clinical remission: role of 

endoscopic activity [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2018. 

 

Background: Crohn’s disease patients (CD) have a high risk of thromboembolic 

events (TE), often associated with high morbidity and mortality. Involvement of 

inflammation in TE is well known, but significance of the sub-clinical inflammation 

in this process is not the rule. Thus, the aim of this study is to evaluate the effect of the 

endoscopic activity in the coagulation profile in CD in clinical remission. Methods: 

Between May/2015 and April/2017, 261 CD patients in supposed clinical remission, 

were screened, and 229 had a colonoscopy done, resulting in the inclusion of 164 CD 

patients in clinical remission confirmed by a CDAI ≤ 150. They were allocated in two 

groups: 75 in the endoscopic activity (EA) group (SES-CD ≥ 7), and 89 in the 

endoscopic remission (ER) group (SES-CD ≤ 2). 50 healthy controls matched for sex 

and age were chosen. We measured in the 3 groups, in addition to the generation of 

thrombin - through the Calibrated Automated Thrombogram (CAT), with and without 

thrombomodulin, - the activity of tissue factor (TF), fibrinogen, D-dimer, Factor VIII, 

ADAMTS-13 and von Willebrand Factor - antigen (VWF) and ristocetin cofactor 

(VWF:RCo). We collected data regarding the duration of the disease, extension, 

behavior, location, pharmacological treatment, previous history of surgeries, fecal 

calprotectin, quality of life (through IBDQ), as well as risk factors for TE such as 

recent hospitalization, current corticoid use, smoking status, as well as markers of 

hereditary or acquired thrombophilia. We followed the patients for 1 year of 

observation, evaluating the variation in CDAI and IBDQ. Results: Most of the patients 

had ileocolonic involvement (43%), with inflammatory behavior (40%), followed by 

stenosing (30%) and fistulizing (30%). 67% were in use of immunosuppressors and 

52% in use of biological drugs. Risk factors for TE besides other markers of 

thrombophilia, including protein C and S deficiency, anticardiolipin, protein C 

resistance, antithrombin, prothrombin and Factor V mutations, were similar in both 

groups except for the lupus anticoagulant, higher in the EA group (8.1% vs. 1.3%, p = 

0.047). As expected, the EA group had significantly higher levels of CRP, fecal 

calprotectin and platelets. In addition, this group had a higher activity of TF vs. ER 

group vs. controls (127 vs. 103 vs. 84, p = 0.001). Although the DC group had had 

higher levels of VWF and VWF:RCo, VWF/ADAMTS-13, Factor VIII and 

thrombomodulin vs. controls, there was no statistical difference between the EA and 

ER groups. Thrombin generation levels were similar between the 3 groups, with or 

without thrombomodulin. Conclusion: These data show that there is an inherent 

endothelial dysfunction in CD, moreover in patients with EA, this dysfunction may be 

even greater, due to the exposure of TF. Although the presence of inflammation and 

endothelial damage contribute to this procoagulant condition, in patients with 

subclinical disease, there is a permanent compensatory state, since the amount of 



thrombin generated was the same between the groups. This balance may be 

compromised by other thromboembolic factors, thus increasing the risk of thrombosis.  

 

Descriptors: Crohn's disease; endoscopic activity; coagulation; venous 

thromboembolism; tissue factor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



1 Introdução  2 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

A Doença de Crohn (DC) é uma enfermidade imunomediada, marcada por 

inflamação crônica e transmural do trato gastrointestinal, com períodos de surto e 

remissão. De etiologia ainda indefinida, a inflamação pode se estender da boca até o 

ânus e, como é considerada uma doença de caráter progressivo, as complicações como 

estenoses e fístulas podem surgir com o tempo, frequentemente, necessitando de 

abordagens cirúrgicas, entre outras intervenções terapêuticas. Aproximadamente, 80% 

dos pacientes apresentam envolvimento do intestino delgado e, mais comumente, do 

íleo distal, destes, 50% apresentam comprometimento de cólon associado1. A 

trombose na Doença Inflamatória Intestinal (DII) – que corresponde a DC e a 

Retocolite Ulcerativa (RCU) – seja ela arterial ou venosa, é considerada uma 

manifestação extraintestinal com curso que pode variar ou não com a atividade clínica 

da doença.  

A Trombose Venosa Profunda (TVP) acomete cerca de 130-314/100.000 

pacientes com DC por ano, enquanto o TEP ocorre em 105-110/100.000 pacientes por 

ano, o que corresponde a um risco 2 a 3 vezes maior de trombose se comparado à 

população em geral. A prevalência de TEV varia de 1-10%, atingindo até 39% em 

estudos post-mortem em pacientes com DC, e o risco relativo quando comparado com 

controles, gira em torno de 1,5 a 4,6, sendo esse risco também aumentado em pacientes 

ambulatoriais2–4. Provavelmente, a alta prevalência de trombose por necropsia reflita 

o baixo índice suspeição clínica, tanto pela dificuldade em diferenciar a DC em 

atividade da trombose mesentérica quanto por episódios de trombose assintomáticos, 

contribuindo para a manutenção de altas taxas de mortalidade ainda hoje4–6. A 

mortalidade é maior nos pacientes com tromboembolismo pulmonar (TEP) aos com 

TVP apenas, principalmente nos primeiros 30 dias após o episódio, permanecendo 

aumentada nos 30 anos subsequentes7. A taxa de recorrência de tromboembolismo 

venoso (TEV) também é alta entre os pacientes com DII, em torno de 13% a 33% após 

cinco anos da descontinuação da anticoagulação8. O risco é maior no sexo masculino, 

em indivíduos com menos de 40 anos – diferentemente de outras doenças crônicas, nas 
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quais a chance de TEV aumenta com a idade –, na doença colônica extensa e quando 

presentes fístulas e estenoses9. 

Mieshsler et al.10 compararam a frequência de episódios de TEV na DII com 

outras patologias com potencial inflamatório como artrite reumatóide e doença celíaca, 

e, concluiu que o risco de TEV é muito maior nos pacientes com DII, com OR 3.6 vs 

0.7 vs 0.4, respectivamente. Desta forma, inúmeros são os estudos que tentam decifrar 

o que levaria a trombose nesse grupo de pacientes, porém ainda não há uma resposta 

elucidativa.  

A qualidade de vida do paciente com trombose é comprometida não só pelo 

evento agudo, mas pelo risco aumentado de episódios recorrentes, que variam de 6-

18% em 1-2 anos após o primeiro episódio de TEV11,12 e pela síndrome pós-

trombótica. Esta é caracterizada por complicações crônicas, como hipertensão 

pulmonar quando TEV recorrente ou dano irreversível às válvulas das veias profundas 

dos membros inferiores após episódio de TVP, levando à insuficiência venosa crônica, 

edema, dor, estase venosa e ulcerações, com consequente redução da expectativa e 

qualidade de vida do paciente. 

Em estudo retrospectivo sobre a prevalência de trombose no HC-FMUSP em 

pacientes com DII, publicado recentemente por nós6, mostramos que, entre 654 

pacientes com DC e 439 pacientes com RCU, a prevalência de trombose foi de 5,1%, 

com um aumento significativo da mortalidade nos pacientes com DC com trombose 

(10,71% vs. 1,45%, OR 8.0). Também chama a atenção que metade das tromboses 

aconteceu em pacientes ambulatoriais. Destes, 52% estavam com a doença ativa, 17% 

tinham hospitalização recente e 10% tinham apresentado trombose prévia. Um terço 

das tromboses não tiveram manifestação clínica, sendo detectadas em exames de 

rotina. Outro ponto muito importante é que a grande maioria dos pacientes internados 

que apresentou trombose estava fazendo uso de profilaxia com heparina, sugerindo 

que a heparina possa não ser suficiente para prevenir TEV nesses pacientes. Os fatores 

preditores de trombose nessa casuística foram tabagismo (OR 14.3;1.27-160; p=0.03) 

e a deficiência de proteína S (OR 27.1; 2.52-292; p=0.006). O artigo na íntegra se 

encontra impresso no final da tese (Apêndice A). 

O risco de trombose está associado à extensão da lesão, à atividade da doença e 

à necessidade de internação e, por isso, recomenda-se profilaxia para TVP com 
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heparina (não-fracionada ou de baixo peso molecular) em todo paciente com DC em 

atividade clínica durante a internação, exceto naqueles com sangramento importante 

ou choque hipovolêmico em que a profilaxia não-farmacológica é recomendada. No 

entanto, não existe uma recomendação padrão de profilaxia de TEV para pacientes 

ambulatoriais. A indicação deve ser individualizada e considerada principalmente nos 

pacientes com demais fatores de risco como TEV prévia ou familiar, tabagismo, 

corticoterapia, idade avançada, desordem cardiovascular, câncer, obesidade, 

imobilização prolongada, gestação, uso de contraceptivos orais ou cirurgia recente 9. 

O Consenso Canadense em 201413 defende que a profilaxia ambulatorial seja 

realizada apenas em pacientes com atividade moderada a grave com trombose prévia 

não-provocada ou que esteve associada à atividade da doença. 

Nguyen et al.14 estimaram que seriam necessários fazer a profilaxia em 32 

pacientes com DII em atividade da doença de modo a prevenir 1 episódio 

tromboembólico. O custo de cada ano de vida ajustado pela qualidade (QALY) ficou 

em torno de $1.267,450, não sendo desta forma, custo-efetivo14, apesar da diminuição 

na incidência de TVP, e aumento da qualidade de vida e sobrevida. No entanto, essa 

avaliação poderia mudar se fosse possível identificar um grupo específico de maior 

risco de trombose. 

A identificação de um subgrupo de pacientes ambulatoriais com DC com maior 

risco de desenvolver trombose, pode justificar que medidas sejam desenvolvidas a fim 

de otimizar a profilaxia de TEV nos pacientes com atividade inflamatória subclínica. 

Apesar de todo avanço no tratamento das DII com as novas drogas ou biológicos,  cerca 

de 50% dos pacientes em remissão clínica ainda mantêm atividade endoscópica15 e 

faltam estudos acerca da melhor abordagem profilática de trombose para esses 

pacientes, inclusive no que se refere à utilização dos novos anticoagulantes orais.  

Apesar do risco de trombose ser bem conhecido e estar associado à extensão da 

lesão, à atividade da doença e à necessidade de internação, a importância do processo 

inflamatório subclínico nesse risco é desconhecido, e esse é o objetivo principal desse 

estudo. Os resultados desse estudo podem ajudar na compreensão da fisiologia do 

binômio trombose vs. inflamação e, por conseguinte, na avaliação de um subgrupo de 

pacientes com maior risco de TEV ambulatorial, e que possa se beneficiar de uma 

terapia anticoagulante profilática específica.  
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1.1 O modelo celular de hemostasia  

 

Entende-se por hemostasia, a capacidade de manter o sangue em seu estado 

líquido, reparando possíveis danos teciduais e removendo os coágulos formados de 

modo a manter a integridade vascular. Dada sua grande complexidade, pode ser 

compreendida por meio do modelo em cascata16, em que a coagulação é dividida em 

duas fases, a intrínseca e a extrínseca, protagonizada por reações proteolíticas 

sequenciais de ativação de fatores pró e anticoagulantes. Esse modelo explica muito 

bem a coagulação in vitro – avaliada pelo Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de 

Tromboplastina Ativado (TTPA) – mas não reflete todo o processo que ocorre in vivo, 

representando apenas a fase inicial da coagulação. 

Na via intrínseca o FXIa, sob condições fisiológicas é ativado pelo sistema de 

contato (que basicamente são o FXII, a pré-calicreína e o cininogênio de alto peso 

molecular), seguido da ativação do FIX e do FVIII, que também é ativado pela 

trombina. Já na via extrínseca, a ativação se inicia a partir da ligação do FVII ao Fator 

Tecidual (FT), ativando-o e formando o complexo FT/FVIIa. As vias intrínseca e 

extrínseca seguem uma via comum até a ativação do FX e do fibrinogênio, com 

formação de fibrina, após a ativação da protrombina em trombina17.  

O TP, que avalia a via extrínseca e o TTPA, que corresponde à via intrínseca, 

estimam apenas 5% da trombina formada, pois desconsideram a participação celular 

nesse processo. Nos últimos anos, com o avanço da biologia molecular, as células 

inflamatórias e plaquetas vêm sendo considerados fatores primordiais e precipitantes 

da coagulação, em detrimento dos antigos fatores ativadores da via intrínseca, como o 

FXII, cininogênio de alto peso molecular (HMK) e pré-calicreína (PK)18,19.  

O modelo atual de coagulação17, conhecido como Modelo Celular da 

Hemostasia, foi criado de modo a ampliar o conceito da hemostasia, no qual o Fator 

Tecidual (FT) se torna o principal gatilho da coagulação. Ele está presente no tecido 

extravascular, e, sob condições fisiológicas, não entra em contato com os fatores da 

coagulação circulantes. Quando há lesão tecidual há formação do tampão hemostático 

no local, rico em plaquetas e fibrina, de modo a obliterar e interromper o sangramento. 

Este modelo celular da hemostasia é dividido em três etapas distintas e superpostas: 

iniciação, amplificação e propagação.  
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Na fase de iniciação, a ruptura do endotélio expõe o FT presente nas células 

mesenquimais, como os fibroblastos, aos fatores de coagulação circulantes, fazendo 

com que este se ligue ao FVIIa com formação de pequenas quantidades de trombina, 

FIXa e FXa, porém ainda insuficientes para a formação de fibrina. 

Na fase seguinte, chamada de amplificação, a trombina formada na fase anterior 

estimula a sua própria formação por meio da ativação e agregação plaquetária – através 

dos ligantes P-selectina e das pontes do fator de von Willebrand (FVW) –, além da 

ativação dos fatores XI (com ativação subsequente dos fatores da via intrínseca), FV e 

FVIII, que potencializarão a atividade do FX.  

A fase de propagação é marcada pela geração de grande quantidade de trombina 

sobre a membrana das plaquetas ativadas, com ligação do FIXa ao FVIIIa e ativação 

do FX diretamente da superfície plaquetária. Esta é tomada pelo complexo FXa/FVa, 

com geração de trombina suficiente para a formação de fibrina. A estabilização do 

coágulo decorre da ação do FXIII, que também foi ativado pela trombina. 

De acordo com o modelo celular da coagulação, os conceitos de vias extrinseca 

e intrínseca persistem, entretanto são modificados. A via extrínseca se desenvolve 

sobre a célula que expressa o FT, consistindo nos complexos FT/FVIIa e FXa/FVa, 

com ativação de pequenas quantidades de trombina. A via intrínseca acontece sobre a 

superfície plaquetária, com a ação do FIXa e dos complexos FIXa/FVIIIa e FXa/FVa, 

finalizando com a geração de elevadas concentrações de trombina20. 

Em condições normais, esse processo, chamado coagulação basal, não causa a 

formação do trombo, pois os maiores componentes da coagulação (plaquetas, FVIII e 

FVW) permanecem no espaço intravascular. Contudo, quando uma lesão possibilita a 

passagem desses componentes para o espaço extravascular, a coagulação se 

desencadeia21. 

Para modular a formação exagerada de trombina, as células endoteliais exercem 

um papel fundamental na medida em que são responsáveis pela expressão dos 

anticoagulantes endógenos como: a) a proteína C, que é ativada pelo complexo 

trombina-trombomodulina e junto com a proteína S como cofator, e, o receptor 

endotelial de proteína C (EPCR) vão inativar  FVa e FVIIIa; b) a antitrombina, que é 

ativada por interações com glicosaminoglicanos endoteliais com ação inibitória no FX 
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e c) o inibidor do fator tecidual (TFPI), um dos mais potentes anticoagulantes 

endógenos, que inibe o complexo FT/FVII22.  

Deficiências ou disfunções nessas vias podem predispor à trombose. Por outro 

lado, a estase vascular e consequente falha no clearance de fatores pró-coagulantes no 

sítio da injúria vascular, com hipóxia e ativação de moléculas de superfície nas células 

endoteliais, somada à formação de micropartículas de FT-células mesenquimais, são 

fatores pró-coagulantes que também predispõem à formação do trombo23. 

Os coágulos de fibrina que se formam sobre a superfície endotelial podem 

desempenhar atividade protetora ao limitar o dano vascular induzido por infecção, 

trauma e inflamação; porém, qualquer disfunção nessa balança da coagulação, seja na 

superexpressão de fatores pró-coagulantes seja na perda da atividade anticoagulante 

pode predispor a eventos tromboembólicos23. 

 

 

1.2 O endotélio e sua relação com a inflamação: o papel do FT 

 

O endotélio é considerado um epitélio altamente especializado que determina 

funções importantes da coagulação, do fluxo sanguíneo e da inflamação. Ele regula a 

função vascular, principalmente por meio da liberação de óxido nítrico (NO), 

endotelina, prostaciclina, FVW, além de regular moléculas de adesão importantes na 

interação com os leucócitos circulantes24. O TNF-α é uma das principais citocinas 

efetoras na resposta inflamatória mediada pela resposta imune Th1, mas também atua 

diretamente: a) na diminuição da biodisponibilidade do NO; b) no estímulo da via NF-

κB; c) no aumento da expressão de interleucinas e marcadores trombogênicos, como a 

IL-1, IL-6, FT e o CD-40L e d) na interação com a trombomodulina e com o EPCR. 

O NO, considerado um potente vasodilatador, tem o potencial de inibir a 

expressão de citocinas, quimiocinas e de substâncias de adesão leucocitária e 

plaquetária, além de limitar a proliferação de células da musculatura lisa vascular25. O 

TNF-α pode interferir na biodisponibilidade do NO por diminuir a atividade da NO 

sintetase endotelial, determinando alterações estruturais, como a proliferação 

endotelial e o remodelamento vascular24. Esses fatores podem contribuir para um 
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estado de hipercoagulabilidade, uma vez que a estase venosa é considerada um dos 

fatores da tríade de Virchow.  

A via NF-κB, quando estimulada pelo TNF-α, propicia uma maior expressão dos 

Toll Like Receptors (TLR), com aumento da expressão de genes pró-inflamatórios – 

responsáveis pela quimiotaxia, fagocitose e citotoxicidade – além do aumento da 

expressão de moléculas de adesão (ICAM-1 e VCAM-1), com migração leucocitária 

para o local da inflamação. Esses, entre outros fatores, contribuem para a hipóxia 

tecidual por meio do edema tissular, e do acúmulo de células e bactérias mortas, com 

consequente geração de espécies reativas de oxigênio (ROS)26.  

A hipóxia nas áreas inflamadas libera mediadores da angiogênese por 

macrófagos, linfócitos, mastócitos e fibroblastos, como o fator de crescimento 

endotelial (VEGF), fator de crescimento de fibroblastos e, ainda mais, TNF-α24,27,28. 

ROS na área inflamada gera stress oxidativo nas moléculas do FVW e inibição de sua 

clivagem pela Disintegrin and Metalloproteinase with a Thrombospondin Type 1 

Motif, Member 13 (ADAMTS-13), favorecendo a formação de multímeros do FVW, 

que, por terem alto peso molecular, levam a uma maior agregação plaquetária na 

microvasculatura. 

Diante do processo inflamatório, o estímulo da via NF-κB leva a outro fator 

importante, que torna o ambiente ainda mais pró-coagulante, que é a superexpressão 

do FT27. O gene que codifica o FT é sensível à formação de radicais livres. Desta 

forma, a exposição das células endoteliais aos ROS leva a um aumento do RNAm do 

FT, e, por conseguinte, de sua expressão. O fator tecidual exerce um papel primordial 

na coagulação induzida pela inflamação, na medida em que, quando exposto, ativa os 

demais fatores a partir do complexo de iniciação com o FVII, conforme já dito 

anteriormente.  

Dentre as citocinas pró-inflamatórias com potencial trombogênico, destacam-se 

a IL-1β e a IL-628. A coagulação per si estimula a expressão do gene da IL-1β, que, 

por conseguinte, induz ainda mais a produção de TNF-α, que, além de perpetuar a 

ativação da coagulação, promove uma redução da expressão da trombomodulina e do 

EPCR, inibindo, desta forma, uma das principais vias regulatórias da coagulação, a via 

da proteína C29. Em paralelo, a IL-6 favorece a ativação plaquetária por meio da 
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hiperexpressão da glicoproteína IIbIIIa (GPIIb/IIIa)28, tornando o ambiente mais 

hipercoagulável. 

Como exemplo utilizado de disfunção endotelial nesta tese, a DC, uma doença 

de alto potencial inflamatório, também é reconhecida pelo alto potencial 

trombogênico. Entretanto, não está claro, na literatura, se a disfunção endotelial é 

causada pelo próprio processo inflamatório, que levaria a um estado de 

hipercoagulabilidade, ou se essa disfunção endotelial já estaria presente na DII e seria 

apenas exacerbada pelo processo inflamatório. A Figura 1 ilustra a interação entre a 

coagulação e a inflamação na DC. 

 

 
Figura 1 - Interação entre a inflamação e a coagulação na DII 
Legenda: A presença de ulcerações intestinais expõe o Fator Tecidual, aos fatores coagulantes 

circulantes, na formação do complexo FT/FVIIa, seguida de agregação plaquetária por meio dos ligantes 

(P-Selectina e CD40-L) e das pontes de FVW. Esse processo é regulado por fatores anticoagulantes, 

como a via da proteína C (ativada pela trombomodulina e o EPCR-receptor endotelial da proteína C) 

além da antitrombina/hepariroides endógenos. As citocinas inflamatórias (TNF, IL-1 e IL-6) estimulam 

a expressão de moléculas de adesão (VCAM e ICAM) e o recrutamento de células inflamatórias para a 

mucosa intestinal, além de ativarem a via intracelular do NF-kB com geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), que, entre outros fatores, levarão ao bloqueio na produção de NO com vasoconstricção 
local, favorecendo a estase venosa e aumentando o risco de TEV. 
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1.3 A geração de trombina como teste global da hemostasia  

 

O potencial de geração de trombina ou potencial de trombina endógeno (ETP) 

estima a capacidade total do plasma em formar trombina, e, avalia em conjunto, a 

atuação dos fatores pró-coagulantes, inibidores da coagulação e do sistema 

fibrinolítico. O teste se baseia na ativação da coagulação, em plasma pobre em 

plaquetas, após a adição de fator tecidual e fosfolípides, e registra, continuamente, a 

geração da trombina em um gráfico que representa a curva de geração de trombina ou 

trombograma calibrado automaticamente (CAT – Calibrated Automated 

Thrombogram®, Maastricht, Holanda)30.   

O gráfico se inicia com o tempo de latência (lag time), representando o momento 

em que a trombina ainda não foi formada. Após a formação exponencial da trombina, 

a curva atinge um pico conhecido como peak ou pico, que é a máxima concentração 

de trombina e o tempo que leva para atingir esse pico é time to peak (TTP). O ETP, ou 

a área sob a curva do trombograma, representa a quantidade total de trombina formada 

durante todo o período de observação (em torno de 40 minutos). A adição da 

trombomodulina ao teste possibilita a ativação da via da proteína C, seguida de 

diminuição dos níveis de ETP em pessoas normais e manutenção de níveis elevados 

de ETP em pessoas com resistência desta via, como exemplo, na deficiência de 

antitrombina, anticorpo lúpico positivo, cirrose hepática, entre outras desordens31–33. 

A Figura 2 ilustra e resume o funcionamento do teste. 

O estudo do perfil de coagulação por meio do ETP reflete o balanço entre as três 

fases da coagulação e, portanto, consegue predizer se o paciente tem maior risco de 

sangramento (perfil hipocoagulante) ou de desenvolver algum episódio de TEV (perfil 

hipercoagulante). Estes riscos são estimados a partir de estudos analíticos de 

associação, em que se percebe que pacientes com doenças trombogênicas estão 

associados principalmente a ETP mais elevados30.  
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Figura 2 - O potencial de Geração de Trombina sob a ótica dos fatores pró e 

anticoagulantes endógenos. Adaptado a partir de Tripodi et al.34 

 

 

1.4 O fator de Von Willebrand como marcador de disfunção endotelial 

 

O FVW é uma proteína multimérica que, além de atuar na adesão e agregação 

plaquetária, auxilia no carreamento do FVIII, impedindo sua rápida degradação. 

Aproximadamente, 85% do FVW circulante é sintetizado pelas células endoteliais e 

15% em megacariócitos. Níveis aumentados do FVW estão relacionados com a 

disfunção endotelial na medida em que ele medeia uma das etapas iniciais da formação 

do trombo, que é a adesão plaquetária e sua interação com o endotélio.   

Não se sabe ao certo se os níveis elevados de FVW refletem uma disfunção 

endotelial primária ou se são considerados como proteínas de fase aguda em resposta 

à inflamação35. Há uma tendência de associá-los à segunda hipótese, uma vez que, com 

a inflamação, algumas citocinas-chave, como a IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e o IFN-γ, 

ativam vias pró-coagulantes que, além de estimular a secreção de FVW pelos grânulos 

de Weibel-Palade nas células endoteliais, também estimulam sua liberação por 

plaquetas ativadas, como exemplo do que acontece na DII em atividade35–37. Acredita-

se que o FVW é liberado como proteína de fase aguda pelo endotélio, da mesma forma 

que o fibrinogênio e o FVIII o são pelo fígado. 
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1.5 A trombomodulina como moduladora da cascata  

 

Durante a inflamação, as células endoteliais regulam a expressão de citocinas e 

moléculas de adesão, sendo um dos principais sistemas regulatórios, a via da proteína 

C. As duas moléculas mais importantes dessa via são a trombomodulina (TM) e o 

EPCR. Para que a Proteína C exerça sua função como anticoagulante endógeno, ela 

tem que se ligar ao seu receptor (EPCR), e, a trombina ligada à trombomodulina, 

presente no endotélio, tornam a Proteína C ativa (APC). Uma vez ativada, a capacidade 

da trombina em ativar plaquetas no endotélio é bloqueada. Esse processo ocorre, 

principalmente, na microcirculação, em que há um maior contato de células endoteliais 

com o sangue. 

 

 

1.6 O FVIII 

 

O FVIII é uma glicoproteína plasmática sintetizada no fígado que circula no 

plasma ligada ao FVW. Durante a coagulação, ele é convertido em sua forma ativa, o 

FVIIIa, pela trombina ou pelo FXa. O FVIIIa funciona como um cofator para o FIX 

(que é ativado pelo FXIa assim como pelo complexo FT/FVIIA), acelerando a 

conversão do FX para FXa, perpetuando, assim, a coagulação na via intrínseca. 

Conforme já dito anteriormente, o FVIIIa é inativado pela proteína C e seu cofator, a 

proteína S.  

O domínio C2 do FVIII é capaz de ligar-se à fosfatidilserina, fosfolipídeo pró-

coagulante exposto em plaquetas ativadas e em células endoteliais durante o processo 

inflamatório, principalmente estimulado pela trombina gerada na fase de iniciação22. 

É considerado uma proteína de fase aguda, responsiva a citocinas inflamatórias, como 

a IL-6, mas também aos lipopolissacarídeos de bactérias (LPS), ambos aumentados na 

DC40. 
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1.7 A ADAMTS-13 

 

A ADAMTS-13 é uma enzima, primariamente, sintetizada pelo fígado, que cliva 

os multímeros do FVW de alto peso que poderiam induzir agregação plaquetária e 

desencadear a formação do trombo. Se a atividade da enzima estiver baixa, os 

multímeros de FVW se agregam de forma desordenada, podendo favorecer a trombose, 

como na Púrpura Trombocitopênica Trombótica, quando há mutação no gene da 

ADAMTS-13 (extremamente rara), ou na microangiopatia que pode ocorrer tanto na 

sepse, como na síndrome hemolítico urêmica ou em malignidades, em que há uma 

redução da ADAMTS-13 por anticorpos, na maioria dos casos41,42. Ela é encontrada 

habitualmente nas células estrelares hepáticas, porém pode ser sintetizada em 

pequenas quantidades pelas células endoteliais, megacariócitos, plaquetas, podócitos 

glomerulares e células gliais.  

Durante a injúria tissular, as plaquetas ativadas liberam seus grânulos pró-

inflamatórios e pró-trombóticos, que contêm, entre outros fatores, o FVW. A liberação 

endotelial de pequenas quantidades da ADAMTS-13 exerce um efeito inibitório na 

perpetuação desse processo. Seu efeito proteolítico é proporcional à ligação da GP1b 

e/ou do FVIII ao FVW solúvel em estudos experimentais43. 

 

 

1.8 Fibrinogênio e D-Dímero  

 

O fibrinogênio é uma proteína de produção hepática que está envolvida nas 

etapas finais da coagulação, atuando como precursor da fibrina na formação do 

coágulo, após ativação da trombina. Sua deficiência pode levar a hemorragias e seus 

altos níveis podem estar relacionados a episódios tromboembólicos.  

Além da disfunção endotelial e plaquetária, os pacientes com DII também podem 

apresentar disfunção da fibrinólise – sistema em que o plasminogênio (forma inativa) 

é convertido em plasmina (forma ativa) através dos ativadores fisiológicos que 

basicamente são os ativadores do plasminogênio do tipo tecidual (tPA) e uroquinase 

(uPA). A plasmina fará a proteólise da fibrina, modulada por seus inibidores que são 
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o inibidor do ativador do plasminogênio 1 e 2 (PAI-1 e PAI-2, respectivamente) e os 

inibidores de plasmina (alfa 2-antiplasmina, alfa 2-macroglobulina)44.   

O inibidor da fibrinólise ativado pela trombina (TAFI), é um potente 

antifibrinolítico, encontrado nas plaquetas, e, na presença da trombomodulina, a 

trombina acelera a ativação do TAFI em 1250 vezes. Condições que aumentam a 

geração de trombina acaba por aumentar a ativação do TAFI, bloqueando a fibrinólise 

e aumentando o risco de TEV. A ativação da coagulação leva à formação de fibrina, 

seguida de lise e formação dos produtos da degradação da fibrina, como o D-dímero 

44. Os estudos que avaliaram o D-dímero na DC ainda são conflitantes embora haja 

uma tendência de maiores níveis na DC quando comparados a controles saudáveis45.   

 

 

1.9 Proteína C, proteína S, resistência à proteína C ativada e antitrombina 

 

A formação do complexo endotelial da Proteína C, junto à trombina, 

trombomodulina e o EPCR, tendo como cofator da reação à proteína S, fazem com que 

os fatores Va e VIIIa  –  primordiais na fase de propagação –  sejam inativados, de 

modo a conter a ativação descontrolada da trombina. A proteína S não atua somente 

como cofator da APC. Ela pode competir diretamente com a protrombina no sítio de 

ligação do FVa, inibindo diretamente o FXa ou promovendo a interação do FXa-TFPI. 

A maioria (60%) da Proteína S circulante é ligada a proteína ligadora de C4. Como 

esta é uma proteína reguladora do sistema do complemento e considerada uma proteína 

de fase aguda, diante de processos inflamatórios, como na DC, a biodisponibilidade 

da Proteína S livre para atuar como cofator da APC pode estar diminuída, favorecendo 

episódios tromboembólicos46,47. Somente a proteína S livre tem atuação na 

coagulação. Conforme já abordado anteriormente, em nosso estudo retrospectivo, a 

deficiência de proteína S foi considerado um fator preditor de trombose (OR 27.1; 

2.52-292; p=0.006)6. O teste da Resistência à Proteína C ativada sendo positivo pode 

indicar a presença do Fator V mutante, como a mutação do Fator V de Leiden (sendo 

necessária sua confirmação através do teste genético) assim como pode indicar a 

presença do anticorpo antifosfolípide ou excesso de FVIII, etc.  

A antitrombina é capaz de neutralizar a maioria das enzimas da cascata, 

especialmente os fatores IIa (trombina), Xa e IXa. Sua atividade é exercida por meio 
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da interação com os heparans sulfatos (endógenos e exógenos) na superfície endotelial, 

com alteração conformacional da AT e inativação dos fatores de coagulação. 

Esses mecanismos, em conjunto, servem tanto para frear a formação de trombina 

quanto para inativar a trombina já formada, principalmente na microcirculação em que 

1ml de sangue pode ser exposto a 5000 cm2 de superfície endotelial. É interessante 

notar que, tanto em estudos experimentais quanto em humanos, a ativação da proteína 

C está comprometida, tanto no intestino inflamado como na periferia, provavelmente 

por uma menor expressão do receptor da proteína C e trombomodulina no endotélio 

inflamado48,49. 

 

 
 

1.10 Mutação do FV de Leiden e mutação do gene da protrombina 

 

As duas mutações mais frequentes, relacionadas à trombofilia hereditária, são a 

mutação do fator V de Leiden e do gene da protrombina. O Fator V de Leiden é a 

forma mutante do Fator V, que se torna insensível à inativação pela proteína C, 

provocando, assim, um aumento do tempo de coagulação. Pode ser avaliada pela 

pesquisa da mutação, mas também pelo teste da resistência da proteína C ativada.  

A segunda desordem mais comum entre as trombofilias hereditárias é a mutação 

do gene da protrombina. A protrombina, percursor da trombina, é sintetizada no 

fígado, uma proteína dependente da vitamina K. A mutação do gene que codifica a 

protrombina leva a uma produção exagerada desta proteína, principalmente quando 

em homozigoze, aumentando o risco de trombose tanto arterial quanto venosa. Vários 

estudos tentaram demonstrar a relação entre DII e marcadores de trombofilia 

hereditária, mas não há evidência de mutações relacionadas a genes de coagulação na 

DII.  

 

 

1.11 Anticorpos antifosfolípides  

 

Os anticorpos antifosfolípides são considerados anticorpos dirigidos contra 

proteínas plasmáticas com afinidade para superfícies (fosfolipídeos) aniónicas. Fazem 

parte da Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, que além da positividade de pelo 



1 Introdução  16 

menos 01 deles (com a confirmação da positividade em período mínimo de 12 

semanas), necessita de um critério clínico como trombose vascular (venosa ou arterial) 

ou complicações gestacionais como aborto espontâneo. Os anticorpos antifosfolípides 

são o anticorpo anticardiolipina IgM e IgG, anti-ß2-glicoproteína-I IgM e IgG e o 

anticoagulante lúpico. Ainda não se sabe ao certo se a presença deles em doenças 

crônicas inflamatórias ou pós-infecciosas de fato é trombogênica ou se são apenas 

achados laboratoriais, sendo necessário a repetição dos testes, caso positivo50.  

Um resumo das alterações já descritas da coagulação na DC pode ser melhor 

visualizado na Figura 3 abaixo. 

 

 
Figura 3 - Alterações nos fatores pró-coagulantes, anticoagulantes e da fibrinólise que 

podem ser encontrados nos pacientes com DC. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo primário 

 

Comparar os parâmetros específicos da coagulação (Atividade do FT, 

ADAMTS-13, FVIII, FVW:Ag, FVW:RCo, Trombomodulina e Potencial de Geração 

de Trombina) em pacientes com DC em remissão clínica com ou sem atividade 

endoscópica e controles saudáveis.  

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

a) Avaliar a prevalência de trombofilias conhecidas assim como os fatores de risco 

de trombose na população; 

b) Comparar os fatores de risco de trombose entre os grupos de atividade e remissão 

endoscópica; 

c) Descrever as pincipais características dos pacientes com trombose prévia nesta 

casuística; 

d) Avaliar a incidência de trombose nos pacientes por 1 ano e observar a 

variabilidade do CDAI (Crohn's Disease Activity Index) e do IBDQ 

(Inflammatory Bowel Disease Questionnaire). 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1  Desenho do estudo 

 

Estudo observacional prospectivo em pacientes com DC em remissão clínica, 

com ou sem atividade endoscópica. O diagnóstico da DC foi realizado por meio da 

história clínica, de provas de atividade inflamatória (PCR, VHS, calprotectina fecal), 

dee exames radiológicos e de ileocolonoscopia com realização de biópsias. 

 

 

3.2 Casuística 

 

3.2.1 Seleção 

 

Foram incluídos pacientes provenientes dos ambulatórios de gastroenterologia 

clínica e da coloproctologia do HC-FMUSP, que preenchiam os critérios de 

eligibilidade entre o período de maio de 2015 até abril de 2017.  

Pacientes com provável remissão clínica, com indicação de colonoscopia, eram 

recrutados e os que manifestavam interesse em participar do estudo recebiam o diário 

de sintomas (CDAI), diário de qualidade de vida (IBDQ), e o termo de consentimento 

para preenchimento e entrega no dia da colonoscopia. No dia do exame, o sangue era 

coletado antes do início do uso do manitol, utilizado para o preparo de cólon no Centro 

Diagnóstico em Gastroenterologia HC-FMUSP. 

A atividade clínica foi definida pelo CDAI e Harvey-Bradshaw Index (HBI), 

sendo incluídos no estudo os pacientes com CDAI menor que 150. Pacientes com HB 

menor que seis eram considerados em remissão clínica, embora o HB não foi utilizado 

como critério de inclusão. A avaliação de atividade endoscópica foi definida pelo 

escore simplificado de atividade endoscópica para DC (SES-CD), sendo excluídos do 

estudo os pacientes com escore entre 3 e 6.  
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A coleta de dados foi realizada de forma sistematizada, via Internet, com auxílio 

do programa RedCap (Research Electronic Data Capture)51.  

 

 

3.2.2 Critérios de inclusão 

 

a) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

b) Diagnóstico de DC comprometendo o íleo terminal e/ou o cólon 

estabelecido há, pelo menos, 6 meses, com envolvimento de íleo distal, 

colônico ou ileocolônico; 

c) Ter necessidade de repetir exame colonoscópico, seja por aumento da 

calprotectina seja PCR, seja por rastreamento de câncer colorretal, 

individualizando caso a caso; 

d) Ter mais de 18 anos; 

e) Sem alteração da dose de medicações em uso (aminosalicilatos, 

imunossupressores e/ou anti-TNF) há, pelo menos, 3 meses. 

 

 

3.2.3 Critérios de exclusão 

 

a) Pacientes com evidência de colite infecciosa (CMV, TB, clostridium), 

colite isquêmica, colite actínica ou por AINE; 

b) Uso de drogas há, pelo menos, 3 meses do início do estudo, que alteram a 

hemostasia, como anticoagulantes orais, AAS, clopidogrel, heparina, 

antifibrinolítico e eritropoietina;  

c) Desordem hepática descompensada ou IRA; 

d) Gestantes ou em amamentação; 

e) Presença de câncer ativo; 

f) Transfusão de hemocomponentes nos últimos 10 dias; 

g) Realização de cirurgia de médio e grande porte nas últimas 4 semanas da 

inclusão; 
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h) Pacientes com comprometimento da doença em local não acessível à 

colonoscopia, portanto, pacientes com doença de delgado proximal não 

foram incluídos no estudo; 

i) Ressecção intestinal, há menos, de 6 meses; 

j) Colectomia total; 

k) Presença de estoma; 

l) Pacientes com SES-CD entre 3-6, ou seja, aqueles com atividade leve, de 

modo a aumentar o poder do estudo. 

 

 

3.2.4 Cálculo amostral 

 

Elegemos para cálculo do tamanho amostral o estudo desenvolvido por Saibeni 

et al.52 por não haver estudo na literatura voltado para coagulação e atividade 

endoscópica na DC, e por considerarmos o potencial de geração de trombina como o 

teste atual mais global para avaliação da coagulação. Nesse estudo, o ETP de pacientes 

com DII foi categorizado em doença ativa ou remissão baseado no valor do PCR e 

comparados com controles. O tamanho da amostra para que fosse alcançada diferença 

estatística entre os grupos foi calculado em 75 pacientes por grupo (com atividade 

endoscópica e sem atividade endoscópica), totalizando 150 pacientes, considerando a 

probabilidade de erro alfa de 0,05 e poder de 0,9.  

 

 

3.2.5 Amostragem 

 

A inclusão no estudo foi realizada após a leitura, compreensão, assinatura do 

TCLE, e explanação do procedimento e objetivo da pesquisa. A população do estudo 

foi definida de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, constituída por 

indivíduos selecionados sucessivamente por meio do adequado preenchimento do 

CDAI e da realização da colonoscopia, sendo considerados como fatores 

determinantes para inclusão no estudo os pacientes com CDAI menor que 150, SES-

CD menor ou igual a dois e SES-CD maior ou igual a sete.  
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Um grupo-controle com 50 indivíduos saudáveis sem DC, pareados por sexo e 

idade, foi utilizado como referência para comparação dos parâmetros da coagulação. 

Esses indivíduos responderam um questionário de avaliação de risco de trombofilia e 

doaram 20ml de sangue periférico. Essa população não realizou colonoscopia 

tampouco teve algum seguimento durante o estudo. 

 

Determinação dos grupos: 

a) grupo de remissão endoscópica: SES-CD<=2; 

b) grupo de atividade endoscópica: SES-CD>=7; 

c) grupo-controle: indivíduos saudáveis, sem fatores de risco conhecidos para 

trombose. 

 

Os 10 pacientes que apresentaram trombose prévia participaram também de um 

estudo recém-publicado por nós, possibilitando uma análise mais pormenorizada do 

perfil trombofílico de cada paciente.  

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do Comitê de Ética do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPESQ), Projeto número 1.076.648 (Anexos A e B). Todos os participantes foram 

voluntários e incluídos somente após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. O estudo foi realizado com recursos fornecidos pela FAPESP, 

Projeto 2015/06196-0, baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração de 

Helsinki 2013. Todos os pacientes e voluntários sadios tiveram pleno conhecimento 

dos objetivos e métodos do experimento, e deram seu consentimento por escrito (termo 

de consentimento livre e esclarecido). Foram devidamente avisados de que todas as 

informações fornecidas são estritamente sigilosas. Os dados obtidos foram utilizados 

exclusivamente para fins de obtenção das informações concernentes à pesquisa. 
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3.3 Avaliação da atividade da doença na DII 

 

 

3.3.1 Avaliação da atividade clínica 

 

O CDAI (Tabela 1) é composto de oito variáveis com pesos diferentes, incluindo 

o número de evacuações líquidas ou pastosas, dor abdominal (0=nenhuma, 1=leve, 

2=moderada, 3=severa) e bem-estar (0=nenhum, 1=comprometimento leve, 

2=comprometimento moderado, 3=comprometimento importante, 

4=comprometimento muito importante) na última semana, número de complicações 

(artrite ou artralgia, irite ou uveíte, eritema nodoso ou pioderma gangrenoso ou aftas 

orais, fissura anal, fístula ou abscesso, febre acima de 37,8 graus). É uma escala de 

pontuação que vai de 0 a 600 e pode ser assim classificada: 

 

a) valor total ≤ 150 pontos: sugere remissão; 

b) valores entre 150 a 250: sugerem atividade leve; 

c) valores > 250 pontos: sugerem atividade moderada. 

 

Esse escore foi rigorosamente validado e serve de referência ou gold standard 

para os outros escores em estudos de correlação. No entanto, apresenta muitos pontos 

negativos como: (a) necessidade de um diário de sintomas a ser preenchido por sete 

dias consecutivos; (b) não tem boa correlação com atividade endoscópica; (c) utiliza 

dados subjetivos, como dor abdominal e bem-estar; (d) não é muito utilizado na prática 

médica; e (e) não leva em consideração a presença de complicações como a formação 

de fístulas ou estenoses. O escore varia de 0 a 600, sendo que valores abaixo de 150 

estão associados à doença quiescente, maior que 220 em atividade clínica moderada e 

acima de 450 são interpretados como atividade clínica severa1. O termo recaída é 

quando o paciente estava em remissão clínica e apresenta um surto da doença. 

O escore de HBI é um índice também numérico, reprodutível, independente dos 

achados laboratoriais e baseado em cinco itens que devem ser lembrados pelos 

pacientes nas últimas 24h: (a) bem-estar, (b) dor abdominal, (c) número de fezes 

líquidas por dia, (d) massa abdominal, (e) complicações: artralgia, uveíte, eritema 
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nodoso, úlceras aftosas, pioderma gangrenoso, fissura anal, fístula nova ou abscesso. 

Por ser um escore mais objetivo, pode ser mais aplicado, mas também não é utilizado 

na prática clínica.  

No ambulatório de DII, a partir de um paciente com DC em possível remissão 

clínica, era entregue um diário de sintomas para preenchimento 10 dias antes da data 

agendada da colonoscopia. No dia da colonoscopia, antes da oferta do manitol, os 

pacientes tinham seu sangue colhido, entre outras finalidades, para cálculo completo 

do CDAI (que necessita dos valores de hematócrito).  

Após a colonoscopia realizada e os dados dos questionários respondidos 

lançados no RedCap, apenas pacientes com CDAI menor que 150 foram incluídos. 

 

Tabela 1 - Índice de atividade na Doença de Crohn 

 Multiplicado por 

Número de evacuações líquidas na última semana 2 

Dor abdominal (nos últimos 7 dias) 

Nenhuma = 0 

Leve = 1 

Moderada = 2 

Intensa = 3 

5 

Estado geral (nos últimos 7 dias) 

Ótimo = 0 

Bom = 1 

Regular = 2 

Ruim = 3 

Péssimo = 4 

7 

Número de complicações (nos últimos 7 dias) 

Artralgia/artrite 
Irite/uveíte 

Eritema nodoso/pioderma gangrenoso/aftas orais 

Fissura anal, fístula ou abscesso anal 

Outras fístulas 

Febre 37,8ºC 

20 

(Multiplicar cada complicação que tiver 

por 20. O valor máximo aqui é 120) 

Uso de antidiarreico 

Não = 0 

Sim =1 

30 

Massa abdominal 

Ausente = 0 

Duvidosa = 2 

Bem definida = 5 

10 

Déficit do hematócrito: 

Homem: 47 – Ht% 
Mulher: 42 – Ht% 

6 

Peso: 1 –        Peso      x    100 

               Peso padrão 

(Adicionar ou subtrair segundo o sinal) 

1 
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A classificação de Montreal na DC53 não avalia diretamente a atividade clínica, 

entretanto foi utilizada nesta tese a fim de categorizar os pacientes segundo suas 

características fenotípicas como a idade do diagnóstico, localização e perfil da doença.  

 

Tabela 2 - Classificação de Montreal 

Idade (A) 

A1 ≤ 16 anos 

A2 Entre 17-40 anos 

A3 ≥ 40 anos 

Localização (L) 

L1 Ileal 

L2 Colônico 

L3 Ileocolônico 

L4 TGI alto  

Comportamento (B) 

B1 Inflamatório 

B2 Estenosante 

B3 Penetrante 

p Perianal 

TGI: Trato Gastrointestinal   
 

 

3.3.2 Avaliação da atividade endoscópica 

 

Endoscopicamente, para avaliação dos pacientes com DC ileal e/ou colônica, a 

colonoscopia configura exame essencial, na medida em que visualiza diretamente o 

padrão de úlceras, se profundas ou superficiais, edema, hiperemia, perda do padrão 

vascular, estenoses, entre outros achados. A aplicação de escores endoscópicos ajuda 

a uniformizar esses achados e, assim, auxiliar no seguimento e na resposta terapêutica 

desses pacientes. Na avaliação dos achados endoscópicos na DC que acomete íleo 

terminal e/ou cólon, o principal score endoscópico utilizado é o SES-CD, por meio da 

pontuação dos seguimentos avaliados (íleo, cólon direito, cólon transverso, cólon 

esquerdo, sigmoide e reto), superfície inflamatória acometida, superfície acometida 

por úlceras, tamanho das úlceras, presença ou não de estenose. Após a soma 

proporcional é gerado um número que varia de (a) menor ou igual a 2: remissão 

endoscópica; (b) entre 3 e 6: atividade leve; (c) maior que 7: atividade moderada; (d) 

atividade intensa: > 15. A correlação interobservador para todos os parâmetros 

avaliados foi excelente (kappa entre 0,79 e 1,0).  
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O SES-CD (Tabela 2) é também um escore reprodutível e validado, baseado na 

pontuação do tamanho das úlceras, superfície ulcerada, superfície afetada e presença 

de estenose. É calculado de forma setorizada no íleo terminal, ceco, transverso, 

ascendente e reto, mas o resultado final representa a avaliação global do intestino 

avaliado.   

Durante seu processo de validação, o SES-CD demonstrou excelente correlação 

com o escore de referência, o Crohn’s Disease Index of Severity (CDEIS) com r=0,92. 

Uma redução de 50% no SES-CD tem sido proposta como boa resposta ao 

tratamento54. 

 

Tabela 3 - Escore Endoscópico Simplificado para Doença de Crohn 

 0 1 2 3 

Tamanho das úlceras Nenhuma Aftoides até 2,0 cm > 2 cm 

Superfície ulcerada Nenhuma < 10% 10-30% > 30% 

Superfície afetada Nenhuma <50% 50-75% > 75% 

Presença de estenose Nenhuma 
única, 

transponível 

múltiplas, 

transponíveis 
não transponível 

FONTE: Daperno et al. (2004)55 

 

Para avaliação da recidiva endoscópica após ressecção ileocolônica foi utilizado 

o escore de Rutgeerts (tabela 4)56. As lesões endoscópicas são graduadas em 5 

categorias de i0-i4 após observação do tamanho e quantidade de úlceras presentes na 

anastomose e no íleo neoterminal, sendo os pacientes com escore i3 e i4 aqueles com 

perfil endoscópico mais severos, em que a probabilidade de recidiva clínica é alta. Nos 

últimos anos, há uma tentativa de subclassificar o grupo i2 após observação de que os 

pacientes com úlceras no íleo neoterminal (i2b) apresentavam mais recidiva clínica 

aos pacientes com úlceras restritas à anastomose (i2a) (Tabela 5). Entretanto, estudo 

recente conduzido por Bayart et al. demonstrou que não há diferença na taxa de 

recidiva clínica entre i2a e i2b57. Apesar de ainda não haver consenso na literatura 

sobre o benefício dessa subclassificação, utilizamos em nossos pacientes. 
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Tabela 4 - Escore de Rutgeerts 

Grau Achados endoscópicos 

i0 Ausência de lesões 

i1 ≤ 5 erosões/úlceras aftóides 

i2 

> 5 úlceras aftóides intercaladas por mucosa normal ou úlceras 

maiores em áreas isoladas ou úlceras maiores confinadas à 

anastomose 

i3 Inflamação difusa com erosões/úlceras aftóides 

i4 Inflamação difusa com úlceras maiores, nódulos ou estenoses 

 

Tabela 5 - Escore de Rutgeerts modificado 

Grau Achados endoscópicos 

i0 Ausência de lesões 

i1 ≤ 5 erosões/úlceras aftóides 

i2a Lesões confinadas a anastomose 

i2b 

> 5 úlceras aftóides ou úlceras maiores, entremeadas por mucosa 

normal, no íleo neoterminal 

i3 Inflamação difusa com erosões/úlceras aftóides 

i4 Inflamação difusa com úlceras maiores, nódulos ou estenoses 

 

 

3.3.3 Avaliação da qualidade de vida 

 

Embora a qualidade de vida seja um parâmetro subjetivo, ela pode ser medida 

de forma objetiva com a utilização de questionários específicos. O IBDQ 

(Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) foi desenvolvido em 1988 por Guyatt et 

al.58, por meio de entrevistas com pacientes com DC e RCU. Após a sua criação, o 

questionário já passou por diversas reestruturações, com o objetivo de reduzir o 

número de perguntas, finalizando em 32 itens, e, hoje, é utilizado na avaliação da 

qualidade de vida na DII, já foi validado e mostrou-se reprodutível. Em 2004, ele foi 

traduzido e validado para Língua Portuguesa59.  

Compreendem quatro domínios do indivíduo: sintomas intestinais (fezes moles, 

dor abdominal, etc.), funções sistêmicas (fadiga, padrão de sono, etc.), função social 

(capacidade de trabalhar, ir a eventos sociais, etc.) e, por fim, estado emocional 

(depressão, raiva, irritabilidade, etc.). As respostas são pontuadas segundo a escala de 

Likert, variando de 1 (prejuízo significativo) a 7 (nenhum prejuízo). A pontuação final 

do IBDQ se dá pela soma dos pontos de cada resposta, podendo ser de 32 (qualidade 
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de vida relacionada à saúde muito fraca) até 224 (qualidade de vida relacionada à saúde 

perfeita). Apresenta uma boa correlação com o CDAI (r = -0,67, P < 0,001) e uma 

pobre correlação com o Physician Global Assessment (r = 0,35, P = 0.001)60.  

O questionário para avaliação da qualidade de vida (IBDQ), conforme já 

apresentado anteriormente, é um questionário validado, reprodutível e traduzido para 

a Língua Portuguesa (Anexo D). Ele foi entregue no dia do recrutamento, o paciente 

preenchia o formulário em casa e entregava no dia da colonoscopia, junto com demais 

formulários.  

Cada questão dentro de cada um dos domínios aferidos tem sete alternativas de 

respostas. Cada opção de resposta vale seu próprio número em pontos, sendo 1 pior 

qualidade de vida e 7 a melhor, somando-se o total de pontos obtidos em cada domínio. 

A soma simples de todos os domínios resultará no escore total obtido pelo paciente. 

 

 

3.3.4 Avaliação da atividade laboratorial: papel da calprotectina fecal 

 

A calprotectina fecal (CF) é uma proteína ligadora de cálcio e zinco encontrada 

no citoplasma dos neutrófilos, liberada quando há dano à mucosa do trato 

gastrointestinal. É um teste não invasivo, fidedigno e de baixo custo, que pode ser 

utilizado no seguimento desses pacientes. Existe boa correlação da CF com o grau de 

atividade endoscópica por meio do escore de atividade endoscópica tanto na DC (SES-

CD) quanto na RCU (Mayo Score).  

Na literatura, há evidência da superioridade da calprotectina em relação à 

proteína C reativa, velocidade de hemosedimentação ou fibrinogênio na avaliação da 

atividade inflamatória dos pacientes com DII61–63.  

Para avaliação dos valores de calprotectina fecal, foi utilizado o kit sanduíche 

ELISA da Bühlmman (Suíça). O anticorpo monoclonal de captura específico para 

complexos da calprotectina fecal heterodiméricos e poliméricos é revestido na placa 

de microtitulação. Os pacientes recebiam os tubos extratores (Calex Cap Device) para 

coleta domiciliar 2 dias antes da colonoscopia e os mantinham em temperatura 

ambiente, seguindo as orientações do fornecedor. No LIM-07 da Faculdade de 

Medicina da FM-USP, essas amostras eram congeladas e armazenadas em freezer a -
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20 graus C até a realização do teste. Resultados de calprotectina disponíveis com 

intervalo de até 30 dias da colonoscopia não eram repetidos. Essas análises eram 

realizadas no laboratório Álvaro, em Cascavel, utilizando o mesmo kit utilizado por 

nós.  

Controles, calibradores e amostras, diluídas em 1:50, foram incubados à 

temperatura ambiente por 30 minutos. Depois de uma etapa de lavagem, um anticorpo 

de detecção (Ab) conjugado com peroxidase de raiz-forte (HRP) detectou moléculas 

de calprotectina ligadas ao anticorpo monoclonal recoberto na placa. Depois de nova 

incubação e lavagem, a tetrametilbenzina (TMB) foi acrescentada formando a cor azul 

seguida de uma reação de interrupção (solução stop de ácido sulfúrico), formando a 

cor amarela. A absorção foi medida a 450 nm com Bio-tek Instruments, Inc. ELX 800 

(EUA) e interpolados com a curva padrão de cinco pontos. Os valores da calprotectina 

foram expressos em μg/g de fezes e valores acima Ude 200 μg/g foram considerados 

como indicativos de inflamação do trato gastrointestinal. 

 

 

3.3.5 Marcadores laboratoriais de atividade 

 

Análise bioquímica: hemograma (automatizado, microscopia coloração 

panóptica) e proteína C reativa (imunoturbidimétrico). 

 

 

3.4 Parâmetros relacionados à hemostasia 

 

As amostras foram colhidas no dia da colonoscopia, antes do uso do manitol, 

administrado aos pacientes no Centro Diagnóstico em Gastroenterologia HC-FMUSP. 

Foi coletada amostra de 20 ml de sangue venoso periférico por punção de veia 

periférica com scalpe a vácuo de 21G. Na intenção de diminuir a variabilidade pré-

analítica, a coleta das amostras foi realizada com atenção especial para a redução do 

tempo de garroteamento e de lesão tecidual, com agulha de 21 gauge, 

preferencialmente realizada pelo mesmo profissional. As amostras foram 

encaminhadas para realização de: 
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Pesquisa de trombofilia e de parâmetros habituais da hemostasia: Esses testes 

foram realizados pelo laboratório central, seguindo a padronização pré-estabelecida da 

rotina do laboratório central do HCFMUSP. As técnicas utilizadas foram: avaliação da 

concentração plasmática de proteína S livre (imunoturbidimétrico, HemosIL® Free 

Protein S), proteína C (cromogênico automatizado, HemosIl® Protein C), 

antitrombina (cromogênico, Liquid Antithrombin, reagentes IL, Instrumentation 

Laboratory, Bedford, USA), teste de resistência à Proteína C Ativada 

(coagulorimétrico, Kit Factor V Leiden, APC™Resistence V, marca IL), fibrinogênio 

(Clauss modificado), anticoagulante lúpico (coagulométrico funcional), pesquisa do 

anticorpo anticardiolipina IGG e IGM (Elisa, QuantaLite ACA Inova IGIII), pesquisa 

do F2 G20210A (Mutação do gene da Protrombina), FV R506Q (Mutação do fator V 

de Leiden, reação de polimerização em cadeia – PCR), tempo de protrombina (Quick 

modificado, ISI ~ 1,2), tempo de tromboplastina parcial ativada (Proctos & Rapaport 

modificado) e determinação do D-dímero (imunoturbidimétrico, reagentes IL, 

Instrumentation Laboratory, Bedford, USA). 

 

Testes específicos relacionados à hemostasia: As amostras (2 tubos a vácuo, com 

citrato de sódio a 3,2%) foram submetidas à centrifugação por 20 minutos a 3.000 G, 

em centrífuga refrigerada a 18°C. Todas as amostras foram processadas no mesmo 

laboratório, pela mesma equipe, até o seu congelamento, que não foi superior a dois 

anos.  

Com o auxílio de uma pipeta, foi transferido um volume de plasma sem 

plaquetas, leucócitos ou hemácias para 2 tubos cônicos plásticos com tampa (1,5 ml 

em cada tubo). Em seguida, todas as amostras foram criopreservadas em temperaturas 

iguais ou inferiores a -80ºC para realização dos testes específicos, a seguir (em 

duplicata): 

 

a) potencial de trombina endógeno ou ETP (aferido pelo método 

fluorogênico mais conhecido como CAT – The Calibrated Automated 

Thrombogram – Thrombinoscope TM, SinaoseBV, Masdtrich, Holanda) 

com e sem trombomodulina (Thrombomodulin, rabbit lung, Sekisui); 

b) determinação da atividade do Fator Tecidual (método cromogênico); 
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c) determinação quantitativa do FVW (FVW:Ag; imunoturbidimétrico); 

d) determinação da atividade do FVW (FVW:RCo; imunoturbidimétrico); 

e) ADAMTS-13 (ELISA); 

f) determinação da trombomodulina (ELISA); 

g) atividade coagulante do FVIII (coagulométrico funcional). 

 

Os exames realizados por meio do método ELISA tiveram seus gráficos de 5 

pontos gerados com auxílio do site elisaanalysis.com.  

 

 

3.4.1 Potencial de geração de trombina 

 

Composição dos reagentes utilizados (Thrombinoscope BV, Maastricht, 

Holanda): 

 

a) PPP reagent 5pM: é uma mistura de fosfolípides e fator tecidual. Após a 

reconstituição com 20 μL do reagente, 80 μL de plasma e 20 μL de FluCa, 

a mistura final contém 5pM de fator tecidual e 4μM de fosfolípides; 

b) FluCa-Kit: mistura de substrato fluorogênico e tampão (que contém 

cloreto de cálcio). O substrato fluorogênico sofre a ação da trombina 

gerada na amostra, e emite um sinal fluorogênico que é diretamente 

relacionado à concentração de trombina gerada ao longo do tempo. Ele é 

adicionado pelo distribuidor do aparelho, que determina o tempo zero da 

reação; 

c) Thrombin Calibrator: possui atividade similar à trombina. Age no 

substrato fluorogênico e funciona como um padrão de concentração 

conhecida de trombina, que é comparada à trombina gerada na amostra 

teste. Não sofre a ação de substratos ou inibidores plasmáticos; 

d) Trombomodulina (Sekisui Diagnosis): derivada de pulmão de coelho. A 

concentração utilizada foi aquela que reduziu em 50% o ETP de indivíduos 

normais. 
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Parâmetros do trombograma (Figura 4): 

 

a) tempo de latência (lagtime): momento inicial da formação de trombina (a 

concentração de trombina atinge 1/6 do pico da concentração máxima de 

trombina). Unidade: minutos; 

b) ETP: área sob a curva de geração de trombina, expressa em concentração 

de trombina. Unidade: nM x minuto; 

c) pico (peak): concentração máxima de trombina. Unidade: nM de trombina; 

d) tempo para o pico (time to peak, ttpeak): tempo para atingir a concentração 

máxima de trombina, em minutos. 

 

Análise da geração de trombina 

 

A análise foi realizada de acordo com a descrição de Hemker et al.31. Utilizando 

uma placa de microtitulação de polipropileno, com poços arredondados (Immulon 

2HB, Thermo Labsystems, Helsinque, Finlândia), após descongelamento das amostras 

em banho-maria, a 37° C, no período de cinco minutos. Para cada placa utilizada, eram 

descongeladas 15 amostras, e cada amostra ocupava seis poços da placa, sendo feita a 

leitura em duplicata, ou seja, dois poços preenchidos com plasma e reagente (80 μL de 

PPP, 20 μL de PPP-Reagent 5pM), dois poços adicionais com plasma e 

trombomodulina na concentração de 6nM (volume 3 μL), além de dois poços 

adicionais para controles, preenchidos com o mesmo plasma e o calibrador de trombina 

(total de seis poços por paciente). A geração de trombina foi desencadeada utilizando 

FT 5pM e 4μM de fosfolípides sintéticos (PPP-reagent 5pM) sem e com a adição de 

trombomodulina (PPP-reagent 5pM + TM). Inicialmente, o PPP-reagent 5pM, o 

calibrador e a trombomodulina eram preparados e pipetados na placa (pipetagem 

reversa).  

Após 15 minutos de incubação a 37°C, 20 μL de substrato fluorogênico diluído 

em tampão mais cálcio (FluCa) foram dispensados automaticamente em cada poço. A 

reação é monitorizada utilizando-se um fluorímetro (Fluoroskan Ascent, Thermo 

Labsystems, Helsinque, Finlândia), com um filtro de excitação de 390 nM e de emissão 

de 460 nM, a 37°C. O sinal fluorescente é convertido em concentração de trombina, 
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por meio de comparação contínua ao sinal gerado pelo calibrador de trombina. Um 

trombograma (curva de geração de trombina) com os seus parâmetros são gerados 

automaticamente pelo software (Thrombinoscope TM, Sinapse BV, Maastricht, 

Holanda). O ETP foi derivado do cálculo da área sob a curva de geração de trombina, 

ajustada para a atividade trombina-α2 macroglobulina. Quatro parâmetros foram 

avaliados: o ETP, pico máximo de concentração de trombina, tempo para o pico e 

tempo de latência. A redução do ETP na presença de trombomodulina foi avaliada em 

cada amostra. 

Todos os testes foram realizados pelo mesmo operador, acompanhados por 

farmacêutica-bioquímica com experiência em laboratório de hemostasia. Todos os 

experimentos foram interrompidos após 40 minutos do seu início, período suficiente 

para o término da reação. 

 

 
Figura 4 - Curva gerada a partir da análise do CAT e seus principais parâmetros 

 

 

3.4.2 Determinação da atividade do fator tecidual plasmático 

 

A atividade do fator tecidual plasmático foi avaliada por meio do kit Tissue 

Factor Human Chrommogenic Activity Assay Kit – ab108906, da Abcam. Esse kit foi 

desenvolvido para testar a atividade do FT no plasma, no soro, na urina, nos tecidos e 

na cultura celular. Ele avalia a habilidade do complexo FT/FVIIa em ativar o FX em 
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FXa, medido pela quantidade de FXa produzida por uma reação cromogênica, lida 

numa faixa de absorbância de 405 nm. A mudança da absorbância de 405 nm é 

diretamente proporcional à atividade enzimática do FT. 

Após preparo dos reagentes (Mix de FVII, FX), do padrão para curva (P1 250pM 

de FT, P2 125pM, P3 62.5pM, P4 31.25 pM, P5 15.63 pM, P6 7.81pM e P7 0pM) e 

do FX, foram pipetados 70 μl de Mix, seguidos de 10 μl do FT e do plasma em cada 

well, incubados a 37oC por 30 minutos, em duplicata. Foram adicionados 20 μl de 

substrato com FXa em cada well seguidos da leitura das absorbâncias na faixa de 405 

nm a cada 5 minutos por 25 minutos. A variação da OD de cada amostra em relação à 

curva padrão dividido pelos minutos da observação gera o ΔOD/min. A partir desses 

dados, foi construído um gráfico com a concentração do FT em pM no eixo x e a 

OD405 em nm no eixo y e uma curva de 4 pontos, a partir dos dados ajustados, 

permitindo a extrapolação da concentração em pM de FT em cada amostra.´ 

 

 

3.4.3 Determinação do antígeno do FVW (FVW:Ag) e da atividade do FVW 

(Cofator de Ristocetina ou FVW:RCo) 

 

Tanto a determinação do FVW:Ag quanto do FVW:RCo foram feitas por meio 

de um sistema de leitura turbidimétrica automatizada, possibilitando o uso de 

partículas de látex sensibilizadas com anticorpos específicos, com sensibilidade e 

especificidade comparáveis ao método ELISA. Os resultados de ambos os testes são 

expressos em %. 

Para avaliação do FVW:Ag no plasma citratado, foi utilizado o imunoensaio de 

látex, HemosIL VWF:Ag, que consiste de dois reagentes principais: o látex e o tampão. 

Quando o plasma contendo o FVW:Ag se mistura com o látex e o tampão, as partículas 

de látex se aglutinam e o grau de aglutinação é diretamente proporcional à 

concentração de FVW:Ag na amostra, medida por meio do decréscimo da luz 

transmitida. 

Para avaliação quantitativa da atividade do FVW no plasma citratado, foi 

utilizado o imunoensaio de látex, HemosIL VWF:RCo, mais bem ilustrado na Figura 

5. Nesse kit, as partículas de látex são revestidas com um fragmento recombinante do 

receptor plaquetário de FVW, do complexo de glicoproteínas GP1b-IX-V, que se 
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ligam ao FVW presente no soro dos pacientes analisados, na presença de ristocetina 

(antibiótico que tem a propriedade de aglutinar plaquetas na presença do FVW), 

resultando em aglutinação. A atividade do FVW é determinada pela medição do 

aumento da turvação e decréscimo da luz causados pela aglutinação do reagente látex. 

Reflete a atividade funcional do fator de FVW, avaliando em várias diluições do 

plasma do paciente sua capacidade de induzir a aglutinação de plaquetas normais, 

lavadas e formalizadas, na presença de uma concentração final de ristocetina. 

 

 
Figura 5 - Kit HemosIL - aglutinação em látex do FVW na presença da ristocetina 
Modificado de material ilustrativo da Werfen. 

 

 

3.4.4 Determinação da atividade do ADAMTS-13 

 

A atividade do ADAMTS-13 foi medida pelo kit 5450701 da empresa 

Technoclone, pelo método ELISA cromogênico, de acordo com as especificações do 

fabricante. A placa de Elisa é recoberta pelo anticorpo Anti-GST (ligante do FVW73) 

que, após incubação com o substrato, retém o FVW73 ligado à placa. O soro do 

paciente com a ADAMTS-13 adicionado à placa cliva o FVW73 e emite luz visível, 

alterando a cor da reação. Sua intensidade pode ser lida na faixa de densidade óptica 

de 450 nm. A densidade óptica é interposta à curva padrão para obtenção da atividade 

da ADAMTS-13. A absorção foi medida a 450 nm com Bio-tek Instruments, Inc. ELX 
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800 (EUA), e interpolados com a curva padrão de cinco pontos. Os resultados foram 

expressos em %. Esse processo está mais bem ilustrado na Figura 6 abaixo. 

 

 
Figura 6 - Determinação das concentrações de ADAMTS-13 por ELISA 
Modificado de material ilustrativo da Technozym. 

 

 

3.4.5 Determinação da trombomodulina 

 

A determinação quantitativa da trombomodulina humana (CD 141) sérica foi 

avaliada por meio do kit ab46508 da Abcam pelo método sanduíche ELISA. A placa 

de ELISA, recoberta pelo anticorpo monoclonal específico antitrombomodulina, 

recebeu as devidas quantidades de amostras, padrões e controles, seguindo as 

especificações do fabricante. Após incubação e lavagem, foi adicionado o anticorpo 

biotinilado, que se liga à trombomodulina de cada amostra, seguido da adição da 

enzima Streptavidin-HRP em cada weel. Para leitura da reação, foi adicionada uma 

solução com substrato TMB, seguido de uma solução stop. A intensidade da reação, 

por meio da cor formada, foi medida na faixa de DO de 450nm, com o leitor Bio-tek 

Instruments, Inc. ELX 800 (EUA), e interpolados com a curva padrão de cinco pontos. 

Os resultados foram expressos em ng/mL. Segundo o fabricante, a faixa de 

normalidade da trombomodulina sérica varia entre 2,9-7,6 ng/mL. 
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3.4.6 Determinação do fator VIII coagulante  

 

Determinado pelo método coagulométrico funcional da marca Hemosil-IL, o 

teste baseia-se na determinação da atividade do fator VIII por meio do tempo de 

tromboplastina parcial ativada (TTPa). A um volume de plasma comercial contendo 

menos de 1% de fator VIII e acima de 50% dos outros fatores de coagulação (plasma 

deficitário em FVIII), é adicionado o mesmo volume do plasma-teste diluído. A 

correção do tempo de coagulação prolongado do plasma deficitário é proporcional à 

concentração (expressa em % de atividade) do fator específico no plasma do doente, 

que se obtém a partir de uma curva de calibração. Quanto maior atividade de fator do 

plasma teste, menor será o tempo de coagulação da mistura de plasmas. Valor de 

referência: 50-150%.  

 

 

3.5 Delineamento da pesquisa 

 

Inicialmente, foi descrita a população basal do estudo, composta por todos os 

pacientes que realizaram colonoscopia. Ainda com essa população basal, utilizando o 

SES-CD como variável contínua, foram feitas correlações com parâmetros 

laboratoriais em geral. Após categorização de acordo com o SES-CD e exclusão 

principalmente dos indivíduos com SES-CD intermediário e com CDAI>150, os 

grupos foram comparados de acordo com as características demográficas, clínicas e 

laboratoriais. Apenas os testes específicos relacionados à hemostasia (ETP sem 

trombomodulina, ETP com trombomodulina, relação ETP com TM/ETP sem TM, 

atividade do FT, FVW:Ag, FVW:RCo, ADAMTS-13, Trombomodulina e FVIII) 

foram comparados entre os grupos de atividade endoscópica, remissão endoscópica e 

grupo-controle. Esses pacientes foram seguidos a cada 3 a fim de avaliar a presença de 

episódios tromboembólicos, além de exames laboratoriais para o cálculo do CDAI e 

preenchimento do IBDQ no final do estudo. 
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3.6 Análise estatística 

 

Na análise estatística descritiva, para variáveis quantitativas, a avaliação da 

normalidade foi feita por meio do teste Shapiro e do gráfico de histograma. Para a 

distribuição paramétrica, foram utilizados média e desvio padrão. Para distribuição 

não paramétrica, foram utilizados mediana e intervalos interquartis. Para análise 

estatística bivariada, foi utilizado o Teste qui-quadrado ou Fisher para variáveis 

categóricas, o Teste t de Students, nas variáveis com distribuição paramétrica, e o 

Wilcox, nas variáveis com distribuição não paramétrica. Os dados dos principais testes 

avaliados foram apresentados em Boxplots representando a mediana, os percentis 25% 

e 75%, e os valores extremos das concentrações séricas. 

Para correlação entre atividade endoscópica e o potencial de geração de 

trombina, foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Todas as conclusões foram 

consideradas significativas com valor de p < 0,05. O teste de Kruskal Wallis foi 

utilizado para avaliar se havia diferença estatística entre os testes específicos da 

hemostasia nos 3 grupos. Os cálculos foram realizados pelo programa estatístico 

RStudio, versão 1.1.383. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização da amostra  

 

Entre os dias 22/05/2015 e 26/04/2017, foram triados 261 pacientes com DC em 

possível remissão clínica, do ambulatório de gastroenterologia clínica ou do 

ambulatório de coloproctologia, sendo realizadas ao todo 236 colonoscopias. Houve 

inclusão de 164 pacientes, sendo 75 pacientes alocados no grupo de atividade 

endoscópica e 89 pacientes no grupo de remissão endoscópica, conforme organograma 

abaixo. Todos os pacientes incluídos foram do Hospital das Clínicas da FMUSP. Os 

indivíduos do grupo-controle (n=50) foram selecionados de forma voluntária, sendo 

que nenhum deles apresentava fatores de risco para trombose ou estavam em uso de 

drogas que poderiam interferir na coagulação. Esses indivíduos apenas doaram uma 

amostra de 20ml de sangue que foram utilizados como referência na análise dos 

parâmetros de coagulação. 

 

261  pacientes 
triados

236 colonoscopias 
realizadas

72 excluídos

45 SES-CD entre 3 e 6, 19 
CDAI > 150, 2 com amostra 
hemolisada, 3 não colheram 
sangue no dia da colono, 2 

evoluíram com 
adenocarcinoma, 1 retirada 
do consentimento durante o 

estudo;

164 pacientes 
incluídos

75 em atividade 
endoscópica

89 em remissão 
endoscópica
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4.2  Dados demográficos dos pacientes incluídos 

 

Em relação aos pacientes incluídos (Tabela 6), os grupos foram homogêneos na 

maioria das variáveis. Os grupos não diferem em relação à idade, ao índice de massa 

corpórea, à cor da pele, ao tabagismo, ao sexo, à idade do diagnóstico, ao tempo de 

doença e ao IBDQ. Em relação ao Montreal, houve diferença apenas no subitem 

comportamento, com maior porcentagem de doença estenosante no grupo atividade 

endoscópica (43% vs. 18%; p=0,001). Não houve diferença em relação aos parâmetros 

idade, localização da doença ou cirurgia intestinal prévia. Como esperado, a 

porcentagem de recidiva endoscópica pós-operatória, definida pela classificação de 

Rutgeerts, foi significativamente maior no grupo em atividade endoscópica, 

principalmente nos subgrupos i2 e i4.  

Outros parâmetros que avaliam inflamação também foram diferentes entre os 

grupos, como valores de calprotectina fecal acima de 200 mcg/g e de PCR acima de 5 

mg/L também foram maiores no grupo de atividade (59% vs. 41%; P=0,001 e 59% vs. 

40%; P=0,04, respectivamente). Os resultados dos exames laboratoriais realizados, 

encontra-se como material suplementar no Anexo G. 

A correlação entre o CDAI e o HB, e entre o CDAI e o IBDQ foi significativa 

(p<0,001), com r de 0,79 e -0,62, respectivamente, indicando congruência na coleta de 

dados (Figuras 7 e 8). Como esperado, não houve boa correlação entre o CDAI e o 

SES-CD (r=0,1, P=0,112) (Figura 9). 
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Figura 7 - Correlação entre CDAI e HB; p<0,001; r=0,79 

 

 
Figura 8 -  Correlação entre CDAI e IBDQ, p<0,001; r=-0,59 
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Figura 9 - Correlação SES-CD vs. CDAI, r=0,09; p=0,136 
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Tabela 6 - Características basais e demográficas dos participantes incluídos no estudo 
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Os grupos também foram semelhantes em relação às medicações em uso, com 

exceção de uma diferença limítrofe, porém significativa, em relação ao uso de 

biológico. Uma porcentagem maior de pacientes no grupo de atividade (54% vs. 46%; 

P=0,041) utilizavam terapia biológica. Quando se analisa cada uma das drogas em 

separado, esta diferença aumenta em relação ao Adalimumabe (63% vs. 37%; 

P=0,008), refletindo, provavelmente, sua introdução posterior na nossa prática clínica, 

algumas vezes, em pacientes já refratários ao Infliximabe (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Tratamento prévio e atual dos participantes incluídos no estudo 

Variável 

Atividade 

endoscópica 

N=75 

Remissão 

endoscópica 

N=89 

P Valor 

Tratamento prévio    

Salicilatos 45 (60) 60 (67,4) 0,320 

Imunossupressor 17 (22,7) 11 (12,3) 0,080 

Biológico 3 (4) 7 (8) 0,302 

Corticóide 43 (57,3) 51 (57,3) 0,996 

Tratamento    

Salicilatos 14 (50) 14 (50) 0,618 

Imunossupressor 47 (42) 65 (58) 0,155 

Biológico 44 (53,7) 38 (46,3) 0,041 

IFX 17 (43,6) 22 (56,4) 0,758 

Otimização IFX 6 (35,3) 7 (31,8) 0,745 

ADA 27 (62,8) 16 (37,2) 0,008 

Otimização ADA 17 (62,9) 12 (75) 0,51 

Corticóide 1 (50) 1 (50) 0,896 

Nunca tratou 4 (33,3) 8 (66,7) 0,381 

IFX, infliximabe; ADA, adalimumabe 

 

 

4.3  Fatores de risco para trombose venosa profunda  

 

Também não houve diferença entre os grupos em relação aos fatores de risco 

para TEV (Tabela 8), incluindo história prévia de TVP, uso de anticoncepcional entre 

as mulheres, antecedente de TVP em familiares de primeiro grau, tabagismo e uso de 

corticoide.  

Em relação às principais trombofilias (Tabela 8), considerando os 236 pacientes 

com DC a prevalência de deficiência de antitrombina foi de 10% (21/206), deficiência 
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de proteína C de 3% (7/206), deficiência de proteína S de 3% (8/214), resistência à 

proteína C de 5% (4/81), anticoagulante lúpico 4% (7/191), anticardiolipina IgM 10% 

(11/109), anticardiolipina IgG 6% (7/109), mutação do gene da protrombina em 6% 

(4/67) e o Fator V de Leiden, dos 8 pacientes testados, 1 apresentou a mutação.  

O único fator diferente entre os dois grupos foi a prevalência de anticoagulante 

lúpico positivo (testado em 141 pacientes), maior no grupo com atividade endoscópica 

(8% vs. 1%; P=0,047), entretanto, dois dos cinco pacientes com anticoagulante lúpico 

positivo não realizaram um segundo teste confirmatório. Os demais fatores, quando 

apresentados de forma categórica, não apresentaram diferença entre os dois grupos, 

como deficiência de antitrombina, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, 

resistência à proteína C, anticorpo anticardiolipina IgM e IgG, mutação do gene da 

protrombina, mutação do Fator V de Leiden. Também não houve diferença entre os 

grupos quando analisadas as concentrações séricas elevadas de fibrinogênio e D-

dímero.  

 

Tabela 8 – Fatores associados à trombose dos pacientes incluídos no estudo 

Variável 

Atividade  

endoscópica 

N=75 

Remissão  

endoscópica 

N=89 

P Valor 

TVP prévia 1 (1,3) 5 (5,6) 0,149 

TVP na família 3 (4) 8 (8,9) 0,209 

Aborto espontâneo 5 (6,6) 7 (7,8) 0,784 

Tabagismo prévio 16 (21,3) 20 (22,4) 0,962 

Tabagismo atual 8 (10,6) 7 (7,8) 0,364 

Uso de ACO 4 (5,3) 4 (4,5) 0,663 

Fib (> 400) (n=141) 17 (27) 13 (16,7) 0,136 

FVIII (>150) (n=148) 34 (51,5) 37 (45,1) 0,439 

D-dímero (>500) (n=147) 20 (30,8) 19 (23,2) 0,3 

Deficiência Antitrombina (<79) (n=148) 8 (12,3) 9 (10,8) 0,781 

Deficiência proteína C (<64) (n=148) 1 (1,5) 4 (4,8) 0,272 

Deficiência proteína S (<55) (n=154) 3 (4,4) 2 (2,3) 0,468 

RPCA (n=50) 2 (10) 1 (0,3) 0,333 

Anticoagulante lúpico (n=141) 5/62 (8,1) 1/79 (1,3) 0,047 

Anticardiolipina IgM (n=70) 3 (10,7) 4 (9,5) 0,997 

Anticardiolipina IgG (n=71) 3 (10,3) 4 (9,5) 0,651 

Mutação protrombina (n=46) 1 (5,6) 2 (7,1) 0,831 

Mutação Fator V Leiden (n=6) 0 1 (3,3) 0,273 

TVP, trombose venosa profunda; AVC, acidente vascular cerebral; ACO, anticoncepcional oral; Fib, 

Fibrinogênio; RPCA, Resistência à Proteína C Ativada 
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4.4  Testes específicos da hemostasia 

 

4.4.1 Avaliação dos fatores pró-coagulantes 

 

4.4.1.1 Avaliação da atividade do fator tecidual 

 

A atividade do fator tecidual (Figura 10) diferiu significativamente entre os 3 

grupos (atividade 127 vs. remissão 103 vs. controles 84; P=0,001). Após avaliação 

entre o grau de atividade endoscópica e os níveis de marcadores laboratoriais, o FT foi 

o que expressou o maior r=0,266 com p<0,0001 (Figura 11). Interessante notar que 

82% no grupo de atividade e 55% no grupo de remissão apresentavam valores de FT 

acima do 3o quartil do grupo-controle. 

Esses dados mostram que mesmo pacientes com DC em remissão endoscópica 

apresentam algum grau de lesão endotelial, que resulta no aumento do fator tecidual, 

compensada por outros mecanismos e insuficiente, isoladamente, para desencadear a 

ativação da cascata de coagulação. 

 

 
Figura 10 - Comparação entre os valores de fator tecidual entre os grupos de atividade 

endoscópica vs. remissão endoscópica vs. controles 
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Figura 11 - Correlação entre a atividade endoscópica e a atividade do fator tecidual, 

r=0,266; p<0,0001 

 

 
 

4.4.1.2 Fator de Von Willebrand (antígeno e cofator) e Fator VIII 

 

A correlação entre o FVW e sua atividade medida pelo cofator de ristocetina foi 

excelente, demonstrando a congruência dos dados (Figura 12). Tanto o FVW:Ag 

quanto o cofator de ristocetina (Figuras 13 e 14, respectivamente) assim como o Fator 

VIII (Figura 15) apresentaram diferença entre o grupo de atividade vs. controles e 

remissão vs. controles (160 vs. 168 vs. 110, P=0,001; 150 vs. 144 vs. 90, P=0,001 e 

5,13 vs. 4,91 vs. 3,81, P=0,001, respectivamente). Ainda na tentativa de corroborar a 

congruência dos dados, foi realizada a correlação entre o FVIII e a atividade do FVW 

(Figura 16) com uma correlação moderada (p<0,001; r=0,60). O FVIII circula 

associado ao FVW, desta forma, a boa correlação entre o FVIII e o FVW corrobora a 

qualidade dos dados. Segundo esses dados, a própria doença e sua inflamação 

sistêmica, independentemente da atividade endoscópica, parece estar associada à 

disfunção endotelial, não visualizada macroscopicamente por meio das úlceras 

intestinais. 
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Figura 12 - Correlação entre o Fator de Von Willebrand (FVW:Ag) vs. Cofator 

ristocetina (FVW:RCo); p<0,001; r=0,92 

 

 
Figura 13 - Comparação entre os valores de Fator de Von Willebrand (FVW:Ag) entre 

os grupos de atividade endoscópica vs. remissão endoscópica vs. controles 
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Figura 14 - Comparação entre os valores de Fator de Von Willebrand atividade 

(FVW:RCo) entre os grupos de atividade endoscópica vs. remissão endoscópica vs. 

controles 

 

 
Figura 15 - Comparação entre os valores de Fator VIII entre os grupos de atividade 

endoscópica vs. remissão endoscópica vs. controles 
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Figura 16 -  Correlação do FVIII e do Cofator FVW; p<0,001; r=0,60 

 

 

4.4.1.3 ADAMTS 13 

 

As concentrações de ADAMTS-13 foram semelhantes entre os grupos DC com 

atividade endoscópica, DC com remissão endoscópica e controles (0,87% vs. 0,72% 

vs. 0,68%, p=0,077) (Figura 17). Quando observada a relação FVW/ADAMTS-13, há 

diferença estatística entre os grupos (191 vs. 219 vs. 138, p=0,003) (Figura 18), 

caracterizando uma redução relativa da enzima em pacientes com DC. Essa relação já 

foi considerada como um fator pró-coagulante em estudos prévios 42,64.  
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Figura 17 - Comparação entre os valores de ADAMTS-13 entre os grupos de atividade 

endoscópica vs. remissão endoscópica vs. controles 

 

 
Figura 18 – Comparação entre a relação FVW:Ag/ADAMTS-13 entre os grupos de 

atividade endoscópica vs. remissão endoscópica vs. controles 
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4.4.1.4 Avaliação da Trombomodulina 

 

A (Figura 19) mostra os resultados da dosagem da trombomodulina sérica nos 

pacientes com DC com e sem atividade endoscópica, comparados com os controles. 

Como pode ser observado, pacientes com DC, independente da atividade inflamatória, 

apresentam concentração sérica significativamente maior que os controles (5,13 vs. 

4,91 vs. 3,81 ng/mL, p<0,001). Esse aumento poderia ser um mecanismo 

compensatório, a um aumento dos fatores pró-coagulantes como o FT – por ser um 

dos principais anticoagulantes endógenos – ou uma compensação a uma eventual 

resistência à trombomodulina, presente nesses pacientes. 

 

 
Figura 19 – Comparação entre os valores de Trombomodulina entre os grupos de 

atividade endoscópica vs. remissão endoscópica vs. controles 

 

 
 

 

4.4.1.5 Avaliação da balança da hemostasia sob a ótica do potencial de geração de 

 trombina 

 

Não foi observada diferença estatística entre os grupos DC com atividade 

endoscópica, DC com remissão endoscópica e controles em relação ao ETP sem 

trombomodulina (1674 vs. 1680 vs. 1654, respectivamente, p=0,378) e com 
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trombomodulina (609 vs. 539 vs. 650, respectivamente, p=0,15) (Figuras 20 e 21). A 

relação do ETP com e sem trombomodulina (0,37 vs. 0,31 vs. 0,43, respectivamente, 

p=0,052) (Figura 22) também não apresentou diferença entre os grupos.  

 

 
Figura 20 – ETP sem TM nos grupos de atividade endoscópica vs. remissão 

endoscópica vs. Controles 

 

 
Figura 21 – ETP com TM nos grupos de atividade endoscópica vs. remissão 

endoscópica vs. controles 
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Figura 22 – Comparação entre os valores da relação do potencial de geração de 

trombina com e sem trombomodulina entre os grupos de atividade endoscópica vs. 

remissão endoscópica vs. controles 

 

Em relação aos demais parâmetros do potencial de geração de trombina não foi 

observada diferença estatística entre os grupos DC com atividade endoscópica, DC 

com remissão endoscópica e controles em relação ao Lag Time sem trombomodulina 

(3,67 vs. 3,67 vs. 3,33, respectivamente, p=0,073) ou com trombomodulina (4,67 vs. 

4,83 vs. 4,5, respectivamente, p=0,124) (Figuras 23 e 24). Quando observamos o pico 

sem trombomodulina houve diferença entre os pacientes com DC com e sem atividade 

endoscópica vs. controles (295 vs. 298 vs. 277, respectivamente, p=0,001), diferença 

não observada quando adicionada a trombomodulina (127 vs. 112 vs. 130, 

respectivamente, p=0,54) (Figuras 25 e 26). Este parâmetro, considerado como a 

máxima concentração de trombina em determinado tempo, já foi demonstrado como 

um possível fator de hipercoagulabilidade sugerindo risco aumentado para TEV 

recorrente65.   

A Figura 27 ilustra um resumo dos principais resultados desta tese.  
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Figura 23 - Lag Time sem TM nos grupos de atividade endoscópica vs. remissão 

endoscópica vs. controles 

 

 

Figura 24 – Lag Time com TM nos grupos de atividade endoscópica vs. remissão 

endoscópica vs. controles 
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Figura 25 – Peak sem TM nos grupos de atividade endoscópica vs. remissão 

endoscópica vs. controles 

 

 

Figura 26 – Peak com TM nos grupos de atividade endoscópica vs. remissão 

endoscópica vs. controles 
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Figura 27 – Resumo dos resultados da tese 

 

 

4.5  Seguimento dos pacientes 

 

Boa parte desses pacientes foi seguida a cada 3 meses por 1 ano, de modo a 

acompanhar a evolução de alguns parâmetros. Na Figura 30, observa-se a evolução do 

CDAI, que permaneceu estável durante o período estudado, com a grande maioria 

mantendo-se em remissão clínica. Em relação ao IBQQ, não houve grande 

variabilidade, tanto nos pacientes com atividade endoscópica como no grupo sem 

inflamação na colonoscopia inicial (Figuras 31 e 32). Apesar da análise laboratorial 

ter sido realizada apenas no início do estudo, os dados de seguimento não sugerem que 

esses dados se alterem a curto prazo, uma vez que houve pouca variabilidade entre o 

CDAI e o IBDQ, independente da atividade endoscópica. 
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Durante o curso do estudo, houve apenas 1 caso de trombose em veia cava 

inferior numa paciente que apresentava atividade endoscópica intensa (SES-CD de 

23). Houve redução de apenas 19% no ETP após adição de TM (Figura 33). A Figura 

34 ilustra o comportamento do ETP em controle saudável, com redução de mais de 

45% no ETP. 

 

 
Figura 28 – Comportamento do CDAI durante 1 ano entre os pacientes com atividade 

e remissão endoscópica 
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Figura 29 – Evolução do IBDQ no grupo de atividade endoscópica ao longo de 1 

ano 

 

 

Figura 30 – Evolução do IBDQ no grupo de remissão endoscópica ao longo de 1 ano 
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Figura 31 – Redução de apenas 19% no ETP após adição de TM em paciente com 

atividade endoscópica intensa que evoluiu com trombose venosa profunda. (ETP sem 

trombomodulina: 1723; ETP com trombomodulina: 1264) 

 

 
Figura 32 – ETP sem e com trombomodulina em controle saudável; redução de 47% 

do ETP após adição de trombomodulina ao teste (1866-> 999) 
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4.6  Pacientes com trombose prévia  

 

Na Tabela 9, encontram-se características clínicas e laboratoriais dos 10 

pacientes que já tiveram trombose nesta casuística. A mediana da idade do diagnóstico 

e da duração da doença foi de 41 e 8 anos, respectivamente. Apresentavam 

comprometimento ileocolônico 40% e 30%, perfil estenosante. A TVP foi sintomática 

em 70% dos casos e a localização mais prevalente foi em MMII (5), seguida de tronco 

braquiocefálico (3) e TEP (1). A grande maioria apresentou outros fatores de risco para 

trombose, alguns com mais de 1 fator associado à trombose, como TVP na família (3), 

cateter central (1), uso prévio de corticoide (4), tabagismo (2), mutação do gene da 

protrombina (1) e anticardiolipina (1). Uma das dez pacientes evoluiu ao óbito, sendo 

este sem relação com a trombose. Apenas 2 desses 10 pacientes apresentam-se em 

atividade endoscópica na ocasião da coleta do sangue, não sendo possível inferir 

nenhuma conclusão sobre o perfil laboratorial desses pacientes. 
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Tabela 9 - Característica dos pacientes com episódio prévio de trombose nessa 

casuística 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Apesar da importância atribuída ao processo inflamatório sobre a coagulação na 

DC, esse é o primeiro estudo a avaliar a interferência da atividade endoscópica na 

hemostasia dos pacientes com DC. Esse detalhe é de suma importância, pois existe 

uma fraca correlação (r=0,32) entre a atividade clínica e endoscópica, embora, ainda 

assim, o CDAI66 é o parâmetro mais utilizado nos estudos clínicos para definição de 

atividade da doença, e, por esse motivo, passível de uma interpretação equivocada da 

real importância do processo inflamatório sobre a coagulação. Essa imprecisão que 

ocorre com o CDAI se dá por uma alta pontuação do escore atribuída a critérios 

subjetivos, que nem sempre correspondem à atividade inflamatória da doença. Desta 

forma, a utilização da atividade endoscópica como principal método classificatório e 

em um subgrupo específico de pacientes, em remissão clínica, torna nosso estudo mais 

homogêneo e único. 

Nossos dados mostram que pacientes com DC em remissão clínica mantêm 

concentração sérica de FT superior aos controles, e, na presença do processo 

inflamatório no intestino, esse aumento foi ainda maior. Dados semelhantes, porém de 

forma indireta, já haviam sido sugeridos por Edwards et al.67, em 1987, por meio da 

dosagem do fibrinopeptídeo A (peptídeo derivado do fibrinogênio, após clivagem pela 

trombina) e da atividade do FT em cultura celular de monócitos circulantes, advindos 

do plasma de 36 pacientes com DC. Eles verificaram que a concentração de 

fibrinopeptídeo A estava aumentada principalmente em pacientes com atividade 

clínica, porém grande parte dos pacientes com CDAI < 150, mas não necessariamente 

em remissão endoscópica, também apresentava níveis aumentados. Havia uma forte 

correlação (r=0,89) entre fibrinopeptídeo A e o FT nos pacientes em remissão clínica. 

As concentrações desses marcadores diminuíram após tratamento com corticoide, 

sugerindo que estes pacientes considerados em remissão apresentavam processo 

inflamatório ativo. Foi um dos primeiros estudos em que os autores alertam para um 

estado pró-coagulante mesmo em pacientes com DC em remissão clínica, embora falte 

nesse trabalho uma avaliação mais objetiva do processo inflamatório. 
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Poucos anos depois, Carty et al.68 avaliaram a atividade do FT em pacientes com 

câncer colorretal (CCR) (n=70), DII (n=19), artrite reumatoide com doença ativa 

(n=8), em pacientes submetidos à colonoscopia (n=50) e em controles (n=79), mas, ao 

contrário dos outros trabalhos, os autores utilizaram um método cromogênico na urina. 

Os autores observaram que a concentração do FT estava aumentada nos pacientes com 

CCR e DII comparados com controles. Na subpopulação dos pacientes que fizeram 

colonoscopia, 24% dos pacientes com exame normal vs. 88% dos pacientes com exame 

alterado (DII e CCR) apresentaram valores elevados de FT (p<0,001). 

Complementando a importância do FT, Undas et al. mostraram que, em 80 

pacientes com DII, a detecção do FT no sangue estava presente em 2/3 e 1/3 dos 

pacientes com DC e RCU, estando associado a uma maior ativação da coagulação, 

avaliada pela maior quantidade de complexos TAT. No entanto, o estudo não avaliou 

a relação dos achados com a presença de inflamação no intestino. Posteriormente, 

Palkovits et al.69 observaram maiores concentrações de micropartículas de 

FT/plaquetas em pacientes com DII comparado aos controles, mas salientaram que 

40% desses pacientes estavam em remissão clínica, sugerindo que mesmo pacientes 

em remissão podem apresentar processo inflamatório residual suficiente para a 

liberação do FT e ativação plaquetária. Estes dados foram semelhantes aos do nosso 

trabalho, porém a melhor estratificação realizada por nós permite melhor caracterizar 

que esse aumento do FT está relacionado à presença do processo inflamatório no 

intestino, independente das manifestações clínicas da doença. 

Anthoni et al.70 contribuíram para o melhor entendimento do papel do FT no 

binômio inflamação x coagulação ao avaliarem o FT em fragmentos de biópsias de 

cólon em murinos com colite experimental. Os autores observaram maiores 

concentrações do complexo trombina-antitrombina, além de microtrombos na 

microvasculatura de murinos com colite vs. controles, sendo atribuído a uma maior 

exposição do FT diante da ruptura endotelial. Em 2011, Palkovits et al.69 observaram 

maiores concentrações de micropartículas de FT/plaquetas em pacientes com DII vs. 

controles e que, em até 40% desses pacientes, apresentavam-se em remissão clínica, 

sugerindo uma possível ativação plaquetária intestinal, mesmo sem doença 

clinicamente manifesta. 
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Sharma et al.71 avaliaram, também em estudo experimental, a expressão do FT. 

Eles observaram que, em murinos que não expressavam o domínio citoplasmático do 

FT, havia um desenvolvimento normal, sem ativação da coagulação. Quando expostos 

à LPS bacteriana, eles sobreviveram mais, produziram menos TNF, IL-1β e IL-6, além 

de uma menor ativação do NF-Kβ (após avaliação de extratos nucleares) com menos 

migração celular (visualizada por microscopia intravital) quando comparados com 

murinos que expressavam adequadamente o domínio citoplasmático do FT.  

Seguindo essa mesma linha de investigação, Nawroth et al., estudando coelhos, 

mostraram que a IL-1β estimulava a formação de FT mais de 10 vezes, além de 

diminuir a ativação da proteína C e do complexo C e S, tornando o ambiente mais 

hipercoagulável29, reforçando a ligação do processo inflamatório com a 

hipercoagulabilidade. Dados semelhantes também já foram observados na DC, em que 

o alto grau de inflamação, demonstrado por uma maior quantidade de IL-1β e o TNF-

α, estimula tanto a formação de micropartículas de FT quanto a formação de 

complexos catalíticos da coagulação, via complexo TF/VIIa69. Esses dados em 

conjunto corroboram com nosso achado de aumento da concentração do FT na DC, 

em especial, na presença de inflamação intestinal. 

Com o desenvolvimento das técnicas de biologia molecular e a melhor 

compreensão das vias de ativação, os mecanismos envolvidos na interação da 

inflamação com a coagulação ficaram mais claros, sendo a via da ativação dos 

receptores de proteases (PAR) no endotélio uma das principais vias envolvidas. O FT 

exposto ativa, principalmente, o receptor de protease tipo 2 (PAR-2), já a trombina 

formada ativa, em especial, o receptor de protease tipo 1 (PAR-1). Ambos promoverão 

migração celular por meio da ativação de TNF, IL-6 e IL-872–74 , contribuindo para 

interação entre o binômio inflamação e coagulação.  

No entanto, mesmo sem lesão tecidual e exposição do FT, o próprio processo 

inflamatório pode ativar as células endoteliais, favorecendo um estado pró-trombótico 

por meio da secreção de polímeros de FVW. O primeiro estudo a suscitar a associação 

do FVW e a disfunção endotelial na DII foi o estudo de Gaffney et al. publicado na 

Gastroenterology em 199575. Por meio de um inquérito com especialistas 

referenciados em hemofilia e Doença de von Willebrand, na Inglaterra, eles calcularam 

a prevalência de DII e compararam com a prevalência estimada nessa subpopulação. 
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Eles verificaram que, entre 6.433 casos de hemofilia e 3.129 casos de Doença de von 

Willebrand, havia apenas 4 casos de DC e 9 casos de RCU, com n esperado de 11.97-

16.58 e 11.97-16.58, respectivamente, ambos com razão de morbidade protetora em 

torno de 20-40% com p significativo. Esses dados foram estimados por meio de 

prevalências de DII reportadas anteriormente na região76. 

Em 1999, Meucci et al.77 avaliaram as concentrações do FVW por ELISA em 32 

pacientes om RCU, – destes, 10 com atividade clínica e com proteínas de fase aguda 

(PFA) aumentadas, 6 com doença ativa e PFA normal e 16 em remissão clínica – 27 

pacientes com DC – 10 com doença ativa e PFA aumentadas, 12 em remissão clínica 

e 5 em remissão clínica e PFA aumentados – e 31 controles saudáveis. Foi verificado 

que não havia diferença estatística entre as concentrações do FVW na DII quando 

comparado aos controles, mas, quando os pacientes foram estratificados pelas PFA, as 

concentrações de FVW eram maiores no grupo com PFA aumentadas, sugerindo a 

importância do processo inflamatório sistêmico na modulação do FVW, mas também 

que pode ter havido falha na avaliação da atividade inflamatória nos pacientes com 

DII. Esses dados divergem daqueles observados por nós, uma vez que o FVW estava 

aumentado nos pacientes com DC, independente da atividade endoscópica. Apenas 1 

estudo comparou o FVW com atividade endoscópica na DII, mais precisamente, em 

pacientes com RCU, que também diverge dos nossos resultados. 

Nesse estudo, Zezos et al.35 observaram que as concentrações de FVW eram 

maiores na RCU em atividade (avaliada de forma clínica, laboratorial e endoscópica) 

vs. RCU inativa ou controles (143% vs. 100% vs. 98% com p< 0,05, respectivamente), 

mas sem diferença entre os produtos da geração de trombina entre os grupos de doença 

ativa e inativa. Os autores discutem que as concentrações elevadas de FVW poderiam 

estar relacionadas, principalmente, com a resposta inflamatória, semelhante às demais 

proteínas de fase aguda77,78. Como adiantado no parágrafo anterior, a expressão e a 

atividade do FVW em pacientes com DC estavam aumentadas, independente da 

atividade endoscópica quando comparado ao grupo-controle. Uma clara diferença 

entre o nosso estudo e ambos apresentados anteriormente se dá pela própria diferença 

na população estudada (DC vs. RCU), uma vez que a repercussão inflamatória 

sistêmica, presente na DC, mesmo em remissão clínica, é superior à observada na 

RCU. Nossos dados são muito semelhantes aos encontrados por Cibor et al., que 
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mostraram que as concentrações de FVW-Ag e de sua atividade estavam aumentadas 

tanto na DC quanto na RCU, independente da atividade, quando comparados aos 

controles. 

Nesse mesmo estudo de Cibor et al.64, as concentrações de ADAMTS-13 foram 

semelhantes na DC ativa e inativa, bem próximo aos resultados encontrados nesse 

estudo e no estudo de Feys et al.79. No entanto, como os pacientes com DC 

apresentaram maiores níveis de FVW (atividade e antígeno), ao observarmos a relação 

FVW/ADAMTS-13, percebemos que existe diferença estatística dessa relação nos 

pacientes com DC quando comparados aos controles. Essa diferença na relação do 

FVW e a ADAMTS-13 também foi encontrado por Cibor et al.64. 

É possível que, durante a inflamação, essa alteração da relação entre FVW e 

ADAMTS-13 seja proporcional ao grau e à intensidade da inflamação e possa 

contribuir com o estado de hipercoagulabilidade nesses pacientes. Baixos níveis de 

ADAMTS-13 podem ser explicados tanto por consumo em excesso diante dos 

multímeros de FVW liberados pelo endotélio ativado quanto por uma maior clivagem 

por proteases liberadas por neutrófilos ativados, tornando a enzima inativa. Na doença 

com inflamação sistêmica mais grave há uma inibição da síntese de ADAMTS-13 por 

citocinas inflamatórias, principalmente TNF e a IL-6, não havendo, desta forma, 

quantidade suficiente da enzima para quebrar os multímeros de VW de alto peso 

molecular80,81. Além disso, a IL-6 também tem a habilidade de degradar a ADAMTS-

1342. Esses dados sugerem que o processo inflamatório ao mesmo tempo em que 

aumenta o FVW, bloqueia o aumento de ADAMTS-13, alterando a sua relação e 

favorecendo o estado de hipercoagulabilidade. 

Déficits congênitos ou adquiridos de ADAMTS-13 podem cursar com trombose, 

como na Púrpura Trombocitopênica Trombótica, embora a relação 

FVW:Ag/ADAMTS-13 parece inferir com mais precisão o risco de trombose e 

coagulopatia nesses pacientes79. Ainda traçando um paralelo com a sepse, Claus et al.42 

avaliaram os níveis de FVW:Ag e ADAMTS-13 no plasma de pacientes no pós-

operatório de cirurgia cardíaca, na sepse grave e em controles. Os autores encontraram 

maiores níveis de FVW:Ag e uma deficiência de ADAMTS-13 proporcional ao grau 

de inflamação. Os autores defendem que relação FVW:Ag/ADAMTS-13 seja utilizada 

como um índice, na estratificação do risco de trombose. No nosso estudo, observamos 
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uma redução relativa, mas não uma redução absoluta da concentração de ADAMTS-

13, talvez por uma seleção de pacientes menos graves do ponto de vista inflamatório.  

A TM também é uma das proteínas que interage diretamente com a inflamação 

e a coagulação na DII82,83. Em 2004, Faioni et al.83 demonstraram uma perda da 

expressão da TM e do EPCR em biópsias de intestino de pacientes com DII, mas não 

nos controles. Em contrapartida, as concentrações séricas a TM e do EPCR solúveis 

estavam aumentados nos pacientes com DII, comparados aos controles. Nossos dados 

corroboram esse achado. Os autores concluem que isso poderia resultar em uma 

resistência à ação da proteína C na microvasculatura da mucosa inflamada. No entanto, 

outra explicação possível seria que o processo inflamatório favoreceria um maior 

desligamento da TM do endotélio e consequente aumento da TM solúvel, resultando 

em uma menor ativação da via da proteína C. Essa hipótese é corroborada pelo estudo 

de Tanaka et al.84. Eles mostraram que o fator de crescimento do fibroblasto-23 reduz 

a expressão da TM no endotélio, mas aumenta sua concentração no sobrenadante de 

cultura de células endoteliais provenientes de cordão umbilical humano. No entanto, 

Scaldaferri et al.38 verificaram que, em cultura de células endoteliais (HIMECS), as 

citocinas inflamatórias, como o TNF e a IL-1B, suprimem diretamente a expressão do 

RNAm da TM e do EPCR com subsequente aumento do EPCR solúvel no 

sobrenadante, mas sem aumento da TM solúvel. Portanto, é possível que, na DC, 

ocorra tanto uma redução da expressão como uma mobilização da TM ligada ao 

endotélio. 

Reichman-Waemusz et al.85 avaliaram tanto o FT quanto o TFPI e a TM por 

meio de anticorpos específicos como o anti-FT, anti-TFPI e anti-TM, respectivamente,  

em espécimes de biópsias em 26 pacientes com DII, comparando com fragmentos de 

áreas peritumorais, utilizados como controles. Eles verificaram que havia uma maior 

expressão do FT na DII, principalmente em miofibroblastos ao redor das criptas 

intestinais e o inverso acontecia com o TFPI, apresentando uma menor expressão na 

microvasculatura dos pacientes com DII. Além disso, notaram que a expressão da 

trombomodulina nos pacientes com DII se dava, principalmente, na superfície das 

células inflamatórias (mononucleares) ao invés do endotélio como nos controles. 

Em relação à geração de trombina, Bernhard et al.86 avaliaram o potencial de 

geração de trombina em 22 pacientes pediátricos com DC ativa e inativa, e 
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compararam com 61 controles saudáveis, utilizando metodologia semelhante à 

utilizada por nós, entretanto, eles não utilizaram a trombomodulina. Os autores 

verificaram que as concentrações de ETP foram maiores na doença clinicamente ativa 

(2135.48 ± 550.72 nM x min) vs. doença inativa e controles (1555 ± 375.08 nM x min), 

não havendo diferença estatística entre doença inativa e controles. Esses dados não 

diferem dos nossos, uma vez que só estudamos pacientes em remissão clínica. É 

interessante notar que houve uma correlação interessante entre o PCDAI e o ETP 

(r=0.662), mas, apesar do PCDAI ser o equivalente ao CDAI em adultos, o índice 

pediátrico é muito menos subjetivo e apresenta uma melhor correlação com o SES-

CD, apesar de ainda insatisfatória. Mesmo subdividindo o grupo remissão em 

atividade endoscópica e remissão endoscópica, nossos resultados sugerem que seja 

necessário um maior processo inflamatório sistêmico para ser observada uma 

diferença na geração de trombina.  

Em adultos, Saibeni et al. avaliaram o ETP com e sem trombomodulina em 37 

pacientes com RCU vs. 37 pacientes com DC vs. controles, através de uma 

metodologia semelhante ao nosso estudo, porém utilizando concentrações diferentes 

de fosfolipídeos e FT, 1 pM/L e 1 μmol/L, respectivamente (nós utilizamos 5 pM/L de 

FT e 4 μmol/L de fosfolipídeos). Eles observaram que a média do ETP foi maior no 

grupo DII vs. controles (1499 vs. 1261 nM x min), assim como a relação com/sem 

trombomodulina também foi maior (0.69 vs. 0.62 nM x min). O ETP esteve aumentado 

em até 35% nos pacientes com DII, principalmente naqueles com proteína C reativa 

(PCR) elevada quando comparado ao grupo com DC e PCR normal vs. grupo-controle 

sem DII, sugerindo uma relação com atividade da doença. Os autores descrevem que 

o ETP nos pacientes com DII se apresentava mais elevado mesmo após a adição de 

TM, condição que não acontecia no plasma dos controles saudáveis. Essa resistência 

à ação da TM poderia se traduzir num estado de hipercoagulabilidade. Porém, esse 

estudo não avaliou a TM sérica e, como a atividade da Proteína C não foi diferente 

entre DII e controles, eles suscitam a hipótese de que essa resistência advém de fatores 

pró-coagulantes mais elevados no grupo de DII em atividade clínica, como o FVIII 

mais aumentado. Nosso trabalho diverge em um ponto importante desse trabalho, que 

é a resposta à trombomodulina in vitro, atribuída a resistência à proteína C. A inclusão 

da dosagem da TM em nosso trabalho permite aventar uma hipótese mais coerente 
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com os dados da literatura38,83, no qual o processo inflamatório reduziria a ativação da 

proteína C em decorrência de uma modulação da TM no endotélio e não 

especificamente por uma resistência primária da proteína C. Outra crítica ao trabalho 

de Saibeni et al. é o número de pacientes e a inclusão de pacientes com DC e RCU no 

mesmo grupo tornando o estudo heterogêneo, além da não utilização da avaliação 

endoscópica.  

Apesar dos valores semelhantes do ETP entre os 3 grupos, o fato de termos 

encontrado maiores valores do pico de geração de trombina entre pacientes com DC 

vs. controles, este pode ser mais um parâmetro que indica uma certa 

hipercoagulabilidade nesse grupo de pacientes. Um dos estudos mais importantes 

sobre a avaliação específica desse parâmetro foi desenvolvido por Lutsey et al. Nesse 

estudo prospectivo, eles relacionaram o pico basal da geração de trombina com o risco 

de TEV numa amostra multicêntrica caso-controle (434 casos e 1004 controles) 65.  

Através do método de regressão logística ajustado por idade, sexo, raça, centro de 

estudo e IMC foi encontrado um OR para TEV de 1,74 (1,28-2,37) nos pacientes com 

valores acima da mediana do primeiro quartil do pico de geração de trombina, 

principalmente em relação aos pacientes com TEV idiopática. 

Em se tratando do rastreio de trombofilias já conhecidas, sejam elas adquiridas 

ou não, nosso estudo identificou prevalências consideráveis de deficiência de AT 

(10%), anticardiolipina IgM 10%, anticardiolipina IgG 6%,, proteína C (3%), proteína 

S (3%), mutação do gene da protrombina em 6%, resistência à proteína C ativada de 

5%, anticoagulante lúpico 4%, e o Fator V de Leiden mutado em apenas 1 paciente 

dos 8 testados (12,5%), sendo o único fator mais prevalente no grupo de AE vs RE, a 

presença do anticoagulante lúpico (8% vs 1%, p=0,047). Entretanto, não foi possível 

a comparação desses resultados com nosso grupo controle. Embora os estudos não 

evidenciem que haja uma maior prevalência de trombofilia nos pacientes com DII vs 

controles 9,13, nesta tese observamos uma alta prevalência principalmente de 

deficiência de antitrombina, anticardiolipina IgM e Proteínas C e S nos pacientes com 

DC, quando comparado com dados da literatura (Tabela 10), extraída do estudo de 

Saskia Middeldorp87. 
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Tabela 10 -  Tabela extraída do artigo de Saskia Middeldorp87 com valores sobre a 

prevalência das principais trombofilias na população geral 

 

 

Estudos que avaliaram a coagulação na DII reportam que parte desses pacientes 

apresentam concentrações reduzidas de antitrombina sérica quando comparados a 

controles saudáveis88,89, questionando a indicação de heparina como a principal droga 

para profilaxia de TEV nesses pacientes, uma vez que a heparina necessita da 

antitrombina para exercer seus efeitos anticoagulantes (inativação dos fatores II, IX e 

X). Em nosso estudo retrospectivo6, boa parte dos pacientes internados desenvolveram 

trombose mesmo com profilaxia com heparina.  
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Por outro lado, a deficiência de Proteína C e/ou S, além da resistência da proteína 

C ativada, podem sugerir certo grau de resistência à ação da trombomodulina nesses 

pacientes, e, esta pode ser uma explicação tanto para os maiores níveis da 

trombomodulina sérica, por mecanismo compensatório, quanto pelos maiores níveis 

de FVIII, pela inabilidade em bloquear sua atividade. Já a maior prevalência de 

anticorpos antifosfolípides pode ser explicada pela alta reatividade na DC com a 

formação de um grande número de autoanticorpos contra antígenos da microbiota 

intestinal. O mais relevante deles na DC é o ASCA (anti-Saccharomyces cerevisiae 

antibody). Estudos têm demonstrado que há reatividade cruzada entre epítopos do 

ASCA e de anticorpos antifosfolípides, e que isso perpetuaria processos inflamatórios 

microvasculares90.  

Outro ponto relevante é a avaliação da fibrinólise, abordado apenas 

indiretamente nesse ou em outros trabalhos da literatura. Zhang et al. 45 demonstraram 

que, em 108 pacientes com CD, as concentrações de D-dímero e fibrinogênio eram 

significativamente maiores que 108 controles saudáveis (335 vs. 140 mcg/L e 3,5 vs. 

2,5 mg/dl, respectivamente), mas sem relação com a atividade clínica. Em nosso 

estudo, os dois marcadores estudados da fibrinólise, fibrinogênio e D-dímero, não 

foram diferentes entre os grupos de atividade vs. remissão, achados alinhados com o 

estudo supracitado, entretanto, não avaliamos as concentrações de fibrinogênio e D-

dímero no grupo-controle.  

O presente estudo apresenta como limitação a avaliação de forma transversal dos 

principais parâmetros da coagulação, sem permitir avaliar o impacto da resolução do 

processo inflamatório sobre esses fatores, em especial, o FT. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Esse é o primeiro estudo a avaliar a interferência da atividade endoscópica na 

hemostasia dos pacientes com DC, com o principal achado de que mesmo na DC 

subclínica, os pacientes esboçam um perfil mais hipercoagulável quando comparados 

a controles saudáveis, sendo que aqueles com atividade endoscópica podem ativar 

mais a cascata, por apresentar mais lesão endotelial e exposição do fator tecidual. Em 

geral, o balanço da coagulação, demonstrado pelo potencial de geração de trombina, 

parece não estar alterado na DC subclínica. A necessiade de recursos compensatórios 

pode limitar a capaciade de compensação durante um evento agudo e favorecer um 

episódio tromboembólico. 
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7  ANEXOS  

 

 

7.1 Anexo A – Aprovação CAPPESP 

 



7 Anexos   80 

7.2  Anexo B - Termo de Outorga - FAPESP 
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7.3  Anexo C – Critérios de Eligibilidade 
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7.4  Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  

1. NOME: .:........................................................................................... ............................... ............................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................ C PF: : ..................... ..........................  

SEXO :    .Masculino □    Feminino  □     DATA NASCIMENTO: ......../......../ ......  

ENDEREÇO .................................................................................................................... ..................... ..........  

Nº ...........................  APTO: ..................  BAIRRO:  ...................... .................................................  

CIDADE  ....................... ......................................  CEP:................................ .........   

TELEFONE: DDD (............) ......................................................................  

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA :   

Correlação do potencial de geração de trombina e atividade endoscópica na doença de Crohn  
 

PESQUISADOR : André Zonetti de Arruda Leite 

CARGO/FUNÇÃO: Médico  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 77910 

UNIDADE DO HCFMUSP: Gastroenterologia 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □  

 RISCO BAIXO □   RISCO MAIOR □  

 

3. .DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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7.5  Anexo E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (grupo-controle) 
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7.6  Anexo F – Formulário de avaliação da atividade clínica pelo CDAI e HB 
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7.7  Anexo G – Características laboratoriais dos pacientes incluídos no estudo, 

incluindo grupo controle 

 

Variável 

Atividade 

endoscópica 

N=75 

Remissão 

endoscópica 

N=89 

Controles 

N=50 
P Valor 

Hemoglobina 14 ± 1,49 14,5 ± 1,56  0,047 

Leuco 6.950 [5.810-8.125] 6.160 [5.190-7.982]  0,157 

Plaquetas  276 [231-326] 242 [210-304]  0,012 

Dímero 350 [236-565] 340 [193-487]  0,222 

Fibrinogênio 339 [289-401] 305 [231-360]  0,012 

Proteína C 119 [100-128] 118 [103-128]  0,911 

Proteína S 95 [81-105] 92 [80-109]  0,768 

Fator VIII (%) 150 [118-181]* 144 [114-189]+ 90 [66-101]*+ 0,001 

FVW (%) 160 [119-198]* 168 [137-209]+ 110 [95-140]*+ 0,001 

Atividade FVW (cofator de 

ristocetina) (%) 
150 [125-190]* 145 [117-183]+ 108 [90-136]*+ 0,001 

ADAMTS-13 (%) 0,87 [0,74-0,95] 0,72 [0,63-0,96] 0,68 [0,54-1,25] 0,077 

Relação FVW/ADAMTS-13 191 [127-254] 219 [156-291] 138 [81-232] 0,003 

Trombomodulina (ng/mL) 5,13 [3,87-7,51]* 4,91 [3,4-6,53]+ 3,81 [2,62-4,43]*+ 0,001 

Fator tecidual (pM) 127 [101-165]* 103 [77-137]* 84 [71-98]* 0,001 

ETP sem trombo  

(nM x minuto) 
1674 [1412-1913] 1680 [1450-1823] 1654 [1407-1858] 0,378 

ETP com trombo  

(nM x minuto) 
609 [367-870] 539 [319-820] 650 [459-924] 0,150 

Relação com/sem 0,37 [0,23-0,46] 0,31 [0,19-0,51]* 0,43 [0,28-0,59]* 0,052 

*/+ p<0,001 é considerado significativo    
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanaka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salunya%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motomiya%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motomiya%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oyama%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamakuchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maruyama%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernhard%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deutschmann%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leschnik%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schweintzger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hauer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muntean%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21287673
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9.1 Apêndice A – Artigo publicado. 
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9.1 Apêndice B – Paper enviado para publicação. 
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