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RESUMO

Franco JB. Avaliação do sangramento pós-exodôntico em paciente no pré-transplante
de fígado [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2020. Versão Corrigida.

A realização de procedimentos odontológicos cruentos em pacientes cirróticos sempre
causou muito receio ao cirurgião-dentista pelo risco de sangramento no intra e pósoperatório. Devido a falta de compreensão sobre cirrose, hemostasia, e correlação
entre exames laboratoriais muitas exodontias deixaram de ser realizadas e outras
foram realizadas com a infusão de hemoderivados profilaticamente. Com novos
estudos sobre hemostasia em pacientes cirróticos, nos quais ocorre a diminuição dos
fatores de coagulação e anticoagulação, e o melhor entendimento sobre hemostasia
rebalanceada, a comunidade odontológica começou a avaliar a necessidade real de
infusão de hemoderivados para a realização de exodontias. O objetivo deste trabalho
foi identificar a existência de eventos hemorrágicos durante e após exodontias de
pacientes cirróticos, em fila de transplante de fígado, correlacionando o sangramento
com exames de coagulação e quantificando o sangramento intra-operatório. Para isso
foi realizado um estudo observacional, de caso-controle e de caráter quantitativo. A
amostra foi composta por um grupo de estudo (GE), com 74 de pacientes cirróticos
em fila de transplante de fígado e um grupo controle (GC), com 74 pacientes
normorreativos. Todos os pacientes foram submetidos a exames pré-operatórios de
coagulação imediatamente antes dos procedimentos cirúrgicos. Foram estabelecidos
os critérios propostos por Lockhart et al. (2003), para a definição de eventos
hemorrágicos pós-operatórios e foi considerado sangramento anormal no intraoperatório perdas acima de 0,6 mL/min, de acordo com o trabalho de Buhatem
Medeiros et al. (2017). Durante as exodontias o sangue perdido pelos pacientes era
aspirado para posterior mensuração. Também foi contabilizado o tempo de duração
do procedimento cirúrgico. O GE apresentou alterações em quase todos os exames
de coagulação realizados (TP/INR, TTPa, TT, contagem de plaquetas, fator e
atividade de von Willebrand, fibrinogênio, proteína C, antitrombina III). As médias do
volume de sangramento intra-operatório e de sangramento por minuto no GE (5,36mL
e 0,19mL/min, respectivamente) foram maiores do que as do GC (3,054mL e

0,11mL/min, respectivamente) (p<0,05). O sangramento no GE foi correlacionado com
características clínicas e com os exames laboratoriais de coagulação. Com relação às
características clínicas a ascite (p=0,012) e a presença de lesão periapical (p=0,034)
se correlacionaram positivamente com o sangramento (mL/min). Com relação aos
exames de coagulação, além de uma correlação positiva moderada no teste de
agregação plaquetária com ácido araquidônico, não observamos correlação com o
sangramento intra-operatório. Ainda que os pacientes do GE tenham apresentado
uma quantidade maior de sangramento que o GC, esse sangramento não foi
considerado anormal. Nenhum paciente apresentou eventos hemorrágicos intra ou
pós-operatórios e não foi possível correlacionar o maior sangramento do GE com os
exames de coagulação.

Palavras-chave: Cirrose hepática. Extração dentária. Hemorragia bucal. Hemostasia
cirúrgica.

ABSTRACT

Franco JB. Evaluation of post-exodontic bleeding on liver pretransplant patients
[thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020.
Versão Corrigida.

The performance of crude dental procedures in cirrhotic patients has always caused
great concern for dentists in terms of intra and post-operative bleeding risks. Due to
the lack of understanding about cirrhosis, hemostasis and the correlation between
bleeding and laboratory exams, a number of tooth extractions have not been
performed or performed with the infusion of prophylactic hemoderivatives. With new
studies about hemostasis on cirrhotic patients – in which there is a decrease in
coagulation and anticoagulation factors – and a better understanding of rebalanced
hemostasis, the dental community started to evaluate the real need for infusion of
hemoderivatives to perform exodontia. The objective of this study was to identify the
existence of hemorrhagic events during and after tooth extraction on cirrhotic patients
in a liver transplant list, correlating the bleeding with coagulation tests and quantifying
intraoperative bleeding. For this, observational, case-controlled and quantitative
analysis were performed. The sample consisted of a study group (SG) with 74 cirrhotic
patients in the liver transplant waiting list and a control group (CG) with 74
normoreactive patients. All patients underwent preoperative coagulation exams
immediately before the surgical procedures. The criteria adopted for the definition of
postoperative bleeding events was based on the criteria proposed by Lockhart et al.
(2003). The abnormal bleeding in the intraoperative period was considered for losses
above 0.6 mL/min – based on the work of Buhatem Medeiros et al. (2017). During the
tooth extractions, the blood lost by the patients was aspirated for subsequent
measurement. The duration of the surgical procedure was also taken into
consideration. The SG presented alterations in almost all coagulation tests performed
(TP/INR, TTPa, TT, platelet count, von Willebrand factor and activity, fibrinogen,
protein C, protein S, antithrombin III, platelet aggregation). The average volume of
intraoperative bleeding and bleeding per minute in the SG (5.36 mL and 0.19 mL/min,
respectively) was greater than in the CG (3.054 mL and 0.11 mL/min, respectively)
(p<0.05). Bleeding in the SG was correlated with clinical characteristics and with

laboratory coagulation tests. Regarding clinical characteristics, only ascites (p=0.012)
and the presence of periapical lesion (p=0.034) correlated positively with bleeding
(mL/min). Regarding the coagulation tests, besides a moderate positive correlation in
the platelet aggregation test with arachidonic acid, we did not observe any correlation
with intraoperative bleeding. Although the patients of the SG presented a greater
amount of bleeding than the CG, this bleeding was not considered abnormal. None of
the patients presented intra or postoperative bleeding events and it was not possible
to correlate the higher amount of bleeding from the SG with the coagulation tests.

Keywords: Liver Cirrhosis. Tooth Extraction. Oral Hemorrhage. Hemostasis, Surgical.
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1

INTRODUÇÃO

O fígado, o maior órgão do corpo humano, está relacionado a muitas funções
vitais que promovem o funcionamento do metabolismo de modo equilibrado,
garantindo a homeostasia (Guyton,1992; Castro, 1994; Mies et al., 1998).
Destacam-se como principais funções hepáticas, a função excretora
(mecanismo de desintoxicação de drogas, toxinas, produtos do metabolismo da
hemoglobina), o metabolismo de hormônios (inativação de hormônios esteroidais), a
regulação do metabolismo de nutrientes (metabolismo energético e de carboidratos,
metabolismo lipídico, metabolismo protéico), o armazenamento de substâncias
(cobre, ferro, vitaminas lipossolúveis – A, D, E, K, vitamina B12, ácido fólico), a função
endócrina (hidroxilação inicial da vitamina D, desiodinização da tiroxina em
triiodotironina, síntese de IGF-1) e a formação e secreção da bile (Mies et al., 1998).
A renovação celular desse órgão acontece lentamente, porém, caso a lesão
seja contínua ou se repita com frequência, ocorre a substituição do parênquima
hepático por fibrose. Esse processo patológico, chamado de cirrose hepática, resulta
em dois grandes eventos: a insuficiência hepática (IH) e a hipertensão portal (HP)
(Mies et al., 1998).
A IH é responsável por sinais e sintomas característicos do comprometimento
fisiológico do órgão como icterícia, hipercolesterolemia, desnutrição, desregulação do
mecanismo glicídico, edemas, coagulopatias e anormalidades metabólicas que
podem compreender impotência, diminuição da libido, diminuição de fâneros,
ginecomastia, telangiectasias, aranhas vasculares e eritema palmar (Nunes; Moreira,
2006).
Associa-se à HP a formação de colaterais portossistêmicos (varizes) e a
esplenomegalia, ocasionando hiperesplenismo e trombocitopenia (Nunes; Moreira,
2006).
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Algumas complicações da cirrose podem ser dependentes de diversos
mecanismos, como no caso da ascite, da encefalopatia hepática e das alterações
hemorrágicas. No paciente cirrótico também se somam a todas essas complicações
a possibilidade de acometimento de outros órgãos (síndrome hepatorrenal, síndrome
hepato-pulmonar e a cardiomiopatia cirrótica) e da instalação de processos
infecciosos potencialmente fatais (peritonite bacteriana espontânea) (Nunes; Moreira,
2006).
Os processos hemorrágicos são de particular interesse já que aumentam de
sobremaneira a morbimortalidade de pacientes em fila de transplante hepático. Os
mecanismos envolvidos em eventos hemorrágicos incluem a deficiência de produção
de fatores de coagulação e anticoagulação, a dilatação e o relaxamento da parede
dos vasos causados pelo acúmulo de compostos nitrogenados (particularmente óxido
nítrico – NO), a diminuição de plaquetas circulantes (em decorrência do sequestro
hiperesplênico e da diminuição da produção de trombopoetina produzida no fígado)
(Amitrano et al., 2002) e a alteração da função (adesão) plaquetária (vinculada a ação
do NO e da amônia) (Shinya et al., 1996; Emerson et al., 1999). Soma-se a estes
fatores a possibilidade de infecções bacterianas que serviriam de gatilho para liberar
heparinóides endógenos (Kujovich, 2015).
Ainda que exista uma quantidade muito pequena de trabalhos publicados na
literatura odontológica, os cirurgiões dentistas também se mostram particularmente
preocupados com a possibilidade de eventos hemorrágicos durante cirurgias orais em
pacientes cirróticos. As recomendações são para que sejam executados exames
laboratoriais como tempo de protrombina (TP) e relação normatizada internacional
(INR), tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPa) e contagem de
plaquetas, e que, procedimentos invasivos, em pacientes com menos de 50.000/ mm3
plaquetas e/ou INR>3, somente sejam executados após transfusões (Douglas et al.,
1998; Golla et al., 2004; Radmand et al., 2013). Cabe lembrar que essas
recomendações refletem apenas as opiniões destes autores que se remeteram a
antigos trabalhos publicados na área médica sobre intervenções cirúrgicas de grande
porte.
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Alguns estudos foram realizados em pacientes cirróticos no pré transplante
hepático com a finalidade de verificar o sangramento pós-operatório em odontologia,
mas ainda sem consenso na literatura a respeito de preparos específicos, como a
transfusão de plasma fresco ou plaquetas, ou quais seriam os exames laboratoriais a
serem avaliados para melhor predizer risco de sangramento nestes pacientes (Medina
et al., 2018).
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2

REVISÃO DA LITERATURA

O risco de sangramento e a abordagem de pacientes com patologias
sanguíneas adquiridas, como a cirrose, tem sido abordados por vários autores, tanto
na odontologia como na medicina, que vão desde revisões da literatura a estudos
clínicos, abordando exames laboratoriais, infusões profiláticas de hemoderivados na
prevenção de sangramentos e meios hemostáticos locais. O entendimento deste
contexto proporciona melhor manejo e redução das intercorrências hemorrágicas
após procedimentos odontológicos cruentos (Perdigão et al., 2012; Medina et al.,
2018).

2.1 Saúde bucal no paciente cirrótico em fila de transplante hepático

Atualmente, temos uma preocupação em relação a saúde bucal de pacientes
que apresentam comprometimento sistêmico ou que se encontram em fila de
transplante de órgãos sólidos, ou de células tronco hematopoiéticas, pela relação
entre saúde bucal, saúde sistêmica, resposta a tratamentos médicos e terapia
imunossupressora após o transplante. Existe baixa evidência na literatura que
correlacione as doenças da cavidade oral e complicações do transplante ou rejeição
do órgão transplantado. Apesar disso, estudos afirmaram que é importante a
avaliação odontológica prévia ao transplante para remoção de focos infecciosos,
assim como os pacientes transplantados devem ser acompanhados frequentemente
em relação a saúde bucal (Silva Santos et al., 2012; Radmand et al., 2013).
Independentemente da etiologia da doença hepática, uma condição bucal
deficiente é observada em indivíduos que estão aguardando o transplante de fígado.
Periodontite severa generalizada e abcesso periapical são as manifestações clínicas
mais encontradas neste grupo de pacientes (Hicks, 2015).
Guggenheimer et al. (2005) realizaram um questionário de 8 perguntas sobre
avaliação odontológica e incidência de infecção dentária no pré e pós-transplante, e
necessidade de antibioticoterapia para a realização do procedimento odontológico, e
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enviaram para centros transplantadores americanos. Foram enviados 768
questionários, sendo devolvidos 294 questionários preenchidos (38%). A maioria
destes centros (80%) solicitavam rotineiramente a avaliação odontológica prévia aos
transplantes, sendo 74% para transplante cardíaco. A presença de infecção dentária
que levou ao cancelamento do transplante foi relatada por 101 centros (38%).
Quadros de sepse de provável causa odontogênica foi relatado por 27% dos centros.
Os cuidados bucais antes e depois do transplante de fígado são essenciais
para um melhor prognóstico e qualidade de vida dos pacientes. A principal
preocupação, antes do transplante, é eliminar os focos orais de infecção, de origem
dentária ou periodontal, sendo a exodontia o procedimento de escolha para a remoção
mais efetiva para este momento de fase de doença (Ward; Weideman, 2006; Silva
Santos et al., 2012; Pereira et al., 2016; Cocero et al., 2017). Esses procedimentos
cirúrgicos devem ser precedidos de anamnese detalhada, avaliação de exames
hematológicos e radiográficos (Hicks, 2015)
A realização de procedimentos odontológicos invasivos, como exodontias
podem ser realizadas 24 a 48 horas antes do transplante hepático, desde que não
apresentem intercorrências. Em casos de risco de complicações, o tratamento
odontológico deve ser postergado de 1 a 2 semanas após o transplante (Radmand et
al., 2013).

2.2 Etiologia da cirrose e características demográficas dos pacientes

Guggenheimer et al. (2007), avaliaram entre 2004 a 2005, 300 pacientes em
fila de transplante hepático sendo que 57,7% eram do sexo masculino, com 48,8%
com faixa etária variando entre 50 a 64 anos, sendo a infecção por vírus da hepatite
B (VHB) ou C (VHC) responsável por 31,7%, seguido pelo uso crônico de álcool etílico
em 26,7% (80 pacientes) dos quadros de cirrose.
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Silva Santos et al. (2012) avaliaram 16 pacientes cirróticos em fila de
transplante hepático, tendo como etiologias a infecção do VHC e uso crônico de álcool
em 31,25%, VHC em 31,25%, uso crônico de álcool em 18,75%, e VHB e uso crônico
de álcool em 12,5% e Doença de Wilson em 6,25%.
Hicks (2015) avaliaram retrospectivamente 500 prontuários de pacientes que
se encontravam em fila de transplante de fígado e que foram submetidos a tratamento
odontológico, sendo 214 pacientes com diagnóstico de cirrose não alcoólica, 170
pacientes por VHC e 94 pacientes pelo uso crônico de álcool. Os pacientes
apresentaram idade média de 51,60 anos, sendo que os do sexo masculino
representavam 63,4% dos pacientes.

2.3 Exames Laboratoriais

Os exames pré-operatórios apontados pela literatura como essenciais para
verificar a hemostasia em pacientes cirróticos são contagem de plaquetas e TP/INR
(Ward; Weideman, 2006; Perdigão et al., 2012; Helenius-Hietala et al., 2016; Pereira
et al., 2016; Cocero et al., 2017; Medina et al., 2018).
Afdhal

et

al.

(2008)

e

Peck-Radosavljevic

(2017)

explicaram

que

trombocitopenia foi observada entre 15 a 70% dos pacientes cirróticos, e que a mesma
é devida a hipertensão portal e esplenomegalia, o que ocasiona o sequestro e
destruição das plaquetas pelo baço, associado com a redução da produção de
eritropoietina pela insuficiência hepática.
Ward e Weideman (2006) relataram que o valor do MELD (Model for End-Stage
Liver Disease), exames de coagulação convencionais (TP/INR e TTPa) e contagem
de plaquetas não são estatisticamente significantes para predizer sangramento pósoperatório em pacientes cirróticos.
Apesar de algumas diretrizes que recomendaram o uso dos valores de INR na
avaliação pré-operatória, Tripodi et al. (2006) relataram que seu uso leva a
inconsistência na avaliação de deficiências na cascata de coagulação porque fatores
anticoagulantes, que não são avaliados por esses testes, também podem estar
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diminuídos. Afirmaram que testes alternativos devem ser desenvolvidos para predizer
o sangramento em pacientes hepatopatas.
Hong et al. (2012) citaram que o valor de INR não pode predizer sangramento
em paciente cirrótico em fila de transplante de fígado, pois o INR serve para avaliar
progressão da doença hepática e não risco de sangramento.
Hicks (2015) afirmou que os valores de INR e contagem de plaquetas estarão
alterados em pacientes cirróticos, mas que estes exames apresentam baixo valor
preditivo em relação ao sangramento trans e pós-operatório. Mesmo assim, os testes
laboratoriais essenciais para o paciente com insuficiência hepática antes de
procedimentos odontológicos cruentos continuam sendo TP/INR, TTPa e contagem
de plaquetas.
Segal et al. (2005), Rodríguez Martínez et al. (2016), Leonardi et al. (2017),
Tripodi et al. (2017) e Labidi et al. (2019) ressaltaram que exames convencionais do
coagulograma apresentam baixo valor preditivo de avaliação do risco de sangramento
por avaliarem apenas os fatores de coagulação sanguínea, excluindo os fatores de
anti-coagulação.
Perdigão et al. (2012) descreveram que alguns estudos fazem a relação entre
baixos níveis de hematócrito (Ht) e o risco de sangramento, devido a uma deficiência
da formação do tampão plaquetário, mas que no estudo não foi observado
sangramento nos pacientes submetidos a extração dentária e Ht diminuído.
Ressaltaram a importância do desenvolvimento de novos estudos que ajudem o
dentista no entendimento de como realizar procedimentos cruentos neste grupo de
pacientes e os limites da intervenção cirúrgica sem a administração de
hemoderivados. Enfatizaram que os procedimentos podem ser realizados em nível
ambulatorial, desde que se tenha um serviço de emergência médica/ odontológica
como referência, e que meios hemostáticos locais são importantes no controle de
sangramento pós-operatório.
Song et al. (2014) alertaram que testes convencionais da coagulação refletem
tardiamente a hemostasia in vivo, pois se alteram quando os fatores de coagulação
apresentam redução maior que 50%. Deste modo, alterações hemostáticas
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complexas e multifatoriais, como as observadas na cirrose, são difíceis de serem
analisadas com os testes convencionais da coagulação.
Hicks (2015) relatou que é essencial estimar o risco de sangramento antes de
realizar qualquer procedimento invasivo, incluindo sondagem periodontal, em
pacientes cirróticos. Os meios mais utilizados para avaliar o risco de sangramento
incluem os testes TP, TTPa e contagem de plaquetas. Neste estudo, descobrimos que
na insuficiência hepática os pacientes raramente excederam valores aceitáveis para
esses testes, e que raramente são necessários intervenções incluindo novas
transfusões de plasma ou plaquetas congeladas.
Helenius-Hietala et al. (2016) e Leonardi et al. (2017) citaram que evidências
recentes mostram que, mesmo em doença hepática terminal, concomitante com a
redução da produção dos anticoagulantes, ocorre a produção de níveis elevados de
fator VIII e fator de von Willebrand, preservando a produção de trombina e fibrina
gerando um quadro de hemostasia rebalanceada.
Patel et al. (2016) afirmaram que ainda é incerto que um aumento do TP/INR
pode prever sangramento em procedimentos médicos e odontológicos.
Cocero et al. (2017) relataram que em pacientes cirróticos em fila de transplante
de fígado ocorre uma redução do fator VII o que leva um aumento do TP/ INR.
O’Leary et al. (2019) relataram que o risco cirúrgico de pacientes com INR>1,5
e contagem de plaquetas inferior a 50.000/mm3 é ainda incerto.

2.4 Coagulopatia na doença hepática crônica

Amitrano et al. (2002) descreveram que a baixa interação entre as plaquetas,
superfície endotelial e fatores da coagulação, implicam no prejuízo da agregação com
ADP, adrenalina, colágeno, trombina e ristocetina, mas que esta associação ainda
precisa ser mais bem estudada.
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Tripodi et al. (2011) relataram que juntamente com a trombocitopenia grave
outros fatores como hipertensão portal, disfunção epitelial, infecções bacterianas e
disfunção renal podem comprometer o equilíbrio hemodinâmico e propiciar
sangramento. O tratamento com agentes coagulantes ou plasma fresco congelado
pode ser ineficaz no controle do sangramento, mas também prejudicial porque pode
causar sobrecarga de fluido elevando a hipertensão portal. Ressaltaram que o
aumento do risco de trombose associada a essas intervenções terapêuticas deve ser
motivo de preocupação.
Lisman e Porte (2010) descreveram que as alterações hemostáticas
observadas no paciente cirrótico têm relação com a trombocitopenia, redução dos
fatores de coagulação e de anticoagulação, redução das proteínas fibrinolíticas,
aumento dos níveis do fator VIII e do fator de von Willebrand.
Levi et al. (2011) citaram que testes convencionais de coagulação são
realizados em amostra de plasma, e que não levam em consideração a interação dos
fatores da coagulação com as plaquetas, os elementos celulares do sangue e o
endotélio vascular.
Tripodi e Mannucci (2011) concluíram, que por conta da diminuição dos
agentes coagulantes e anticoagulantes em pacientes cirróticos, o risco de eventos
trombóticos é muito mais elevado que o risco de sangramento.
Weeder et al. (2014) salientaram que as novas diretrizes médicas para
transplante ou biópsia hepática desaconselham as transfusões profiláticas, baseadas
na contagem de INR e plaquetas. As orientações são no sentido de que se maneje,
com transfusões ou antifibrinolíticos, apenas hemorragias ativas (no trans ou pósoperatório) e que, no pré-operatório, sejam tratadas infecções e otimizado o status
renal do paciente. Os autores concluíram que em decorrência da magnitude do trauma
cirúrgico e da duração do processo, seria difícil imaginar um desafio hemostático maior
para o paciente do que o transplante hepático e, consequentemente, afirmaram que
pequenos procedimentos invasivos não deveriam ser precedidos de transfusões
sanguíneas profiláticas para corrigir INR e plaquetas.
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Lisman e Stravitz (2015) sugeriram que hemostasia é uma interação dinâmica
entre as plaquetas, fatores de coagulação e anticoagulação, e proteínas fibrinolíticas.
A ocorrência de complicações hemorrágicas pode ser explicada pela redução do
número de plaquetas, diminuição dos níveis de fatores de coagulação e dos inibidores
da fibrinólise. A trombose tem sido atribuída a diminuição dos níveis plasmáticos dos
anticoagulantes (proteína C e S e antitrombina).
Helenius-Hietala et al. (2016) e Leonardi et al. (2017) citaram que evidências
recentes mostram que, mesmo em doença hepática terminal, concomitante com
deficiências nos anticoagulantes naturais, o corpo pode produzir níveis elevados de
fator VIII e fator de von Willebrand, preservando a produção de trombina e fibrina
gerando um quadro de hemostasia rebalanceada.
Pereira et al. (2016) afirmaram que apesar da baixa contagem de plaquetas
observadas nos pacientes cirróticos, estas apresentam alta funcionalidade devido ao
aumento do fator de von Willebrand, e que o estado de hemostasia rebalanceada
desencoraja a transfusão de plaquetas e plasma fresco apenas guiados pelo valor de
TP/INR e contagem de plaquetas.
Stravitz et al. (2018) estudaram 1770 pacientes cirróticos adultos em relação
ao

sangramento,

avaliando

complicações

hemorrágicas

e

transfusão

de

hemocomponentes por 7 dias após a admissão hospitalar. Estes pacientes
apresentaram INR médio de 2,7 e contagem de plaquetas médio de 96.000/mm3. O
sangramento advindo do trato gastrointestinal alto foi o mais encontrado. O
sangramento foi relacionado a trombocitopenia do que ao valor de INR. Os autores
colocaram que os episódios de sangramento não estão relacionados a coagulopatias,
e sim a marcadores de inflamação sistêmica, configurando assim um prognóstico pior
da doença e, estudos futuros, devem responder a uma importante pergunta: a
transfusão pró-hemostática de componentes sanguíneos diminui as complicações
hemorrágicas ou prejudica os pacientes cirróticos.
Labidi et al. (2019) citaram que apesar do paciente apresentar exames de TP/
INR e TTPa alterados, ou seja, fatores de coagulação, que os fatores de
anticoagulação também se encontravam diminuídos, e que os sangramentos no
paciente cirrótico ocorrem a partir das alterações hemodinâmicas relacionadas a
hipertensão portal, como doença avançada do fígado, ruptura de varizes de grande
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calibre, aumento da tensão na parede do vaso, e a presença de infecções bacterianas,
insuficiência renal e disfunções epiteliais.
Liu et al. (2020) estudaram estratégias de transfusão no paciente cirrótico, e
relataram que o valor do INR/TP não deve ser parâmetro para a realização de
transfusão de plasma fresco no paciente cirrótico. Observaram que a transfusão de
plasma fresco ocasiona a diminuição da geração de trombina após a transfusão,
aumento da hipertensão portal e hipervolemia. Em relação ao fibrinogênio,
glicoproteína sintetizada no fígado, os autores relataram que em pacientes com
cirrose pode ser encontrado fibrinogênio em uma concentração normal ou um pouco
aumentada. Em pacientes cirróticos graves podem ser encontrados valores reduzidos,
aumentando o risco de sangramento, e que, em alguns casos é preferível transfundir
o fibrinogênio com o crioprecipitado do que plasma fresco, por este ser em volume
maior. Os autores ressaltaram que ainda não existe protocolo definido em relação a
transfusão do fibrinogênio. Ainda descreveram os possíveis risco das transfusões de
hemoderivados como: processos inflamatórios, falência múltipla de órgãos,
tromboembolismo venoso, infecções, aumento da hipertensão portal e risco maior de
novo sangramento.
Em pacientes com doença hepática descompensada, anormalidades existem
na hemostasia primária, coagulação e fibrinólise devido a alterações quantitativas e
qualitativas das plaquetas, diminuição dos fatores coagulantes e anticoagulantes, e
proteínas antifibrinolíticas. Embora algumas dessas mudanças resultem em
capacidade de coagulação reduzida, elas são compensadas pela diminuição dos
anticoagulantes. Parâmetros tradicionais de testes de laboratório como INR e
contagem de plaquetas refletem apenas pequenas partes de componentes individuais
do sistema de hemostasia e não refletem diretamente a coagulação ou estado de
sangramento de um paciente específico (Northup; Reutemann, 2018).
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2.5 Sangramento trans e pós-operatório em odontologia

Baudo et al. (1985) realizaram 62 exodontias em 33 pacientes cirróticos com
contagem de plaquetas entre 30.000 e 90.000/mm3, assim como a realização de
Normotest (marca comercial para análise do TP) com o valor médio de 24%, em que
utilizaram como meio hemostático local o selante de fibrina (Tissucol®), não
realizando reposição de hemoderivados, e não tiveram complicações hemorrágicas
no pós-operatório.
Niederhagen et al. (2003) realizaram o atendimento de 39 pacientes com a
realização de extração dentária, sendo realizado a infusão de plaquetas e plasma
fresco em 8 pacientes, com sangramento importante no pós-operatório em 9
pacientes, com necessidade de hospitalização de 3 destes. Os autores concluíram
que a demanda por tratamento odontológico cruento deve ser reconsiderada no prétransplante devido a complicações na cicatrização e sangramento secundário,
independentemente do manejo perioperatório. Propuseram que apenas extrações
absolutamente necessárias sejam realizadas antes do transplante, e que as demais
sejam realizadas após o transplante quando o fígado apresentar função estabilizada.
Ward e Weideman (2006) realizaram um estudo retrospectivo avaliando risco
de sangramento em 30 pacientes em fila de transplante de fígado, nos quais foram
realizados 35 exodontias. Esses pacientes foram divididos em três grupos de risco
(baixo, médio e alto) de acordo com a quantidade e complexidade de dentes a serem
extraídos. No pré-operatório eram administrados plaquetas e plasma fresco
congelado, de acordo com o grupo de risco cirúrgico, contagem de plaquetas e o valor
de INR. De acordo com esse protocolo, eram infundidos os pacientes de baixo risco
cirúrgico com plaquetas <50.000/mm3 ou INR>4; de médio risco cirúrgico com
plaquetas <50.000/mm3 ou INR>3, e de alto risco cirúrgico com plaquetas
<80.000/mm3 ou INR>2. Como meio hemostático locais foi realizado a remoção de
tecido de granulação, sutura em massa e compressão local com gaze. Controle de
uma semana de pós-operatório foi realizado para todos os pacientes, presencial ou
por telefone. Dos 35 procedimentos, 17 foram incluídos como de baixo risco, sendo
que para 8 (47%) procedimentos foram infundidos plaquetas, e em 1 paciente foi
realizado infusão de plasma fresco. Somente 1 paciente deste grupo teve
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sangramento pós-operatório, com necessidade de internação e transfusão. O grupo
de médio risco contou com 8 pacientes, com infusão de plaquetas em 2 pacientes, e
1 complicação hemorrágica no pós-operatório. No grupo de alto risco tiveram alocados
10 pacientes, sendo 4 infundidos com plaquetas, e 5 pacientes evoluíram com
sangramento importante no pós-operatório, sendo necessário hospitalização, com
tempo médio de internação de 4 dias. Os pacientes com sangramento oral tiveram
que ser reabordados. Neste estudo, os pacientes receberam a infusão de plasma
fresco e/ ou plaquetas no pré-operatório, sendo que não houve correlação entre a
presença de sangramento com a administração profilática dos hemoderivados.
Valerin et al. (2007) estudaram a correlação entre o índice Child-Pugh
associado ao risco de complicações hemorrágicas em pacientes cirróticos em fila de
transplante de fígado. Estudo retrospectivo que avaliou 52 pacientes, com média de
46 anos de idade, sendo 77% do sexo masculino, com a realização de 45 exodontias
e 7 tratamentos periodontais, nos quais 15 pacientes receberam infusão de
hemoderivados no pré-operatório para a realização dos procedimentos, e 13
pacientes receberam infusão no pós-operatório por complicações hemorrágicas. Os
autores concluíram que o grupo que precisou da infusão de hemoderivados
apresentou maior score Child-Pugh, maior valor de bilirrubina e TP/INR, e menor
contagem de plaquetas. Ascite foi um achado clínico comum no grupo que necessitou
reposição de hemoderivado. Juntamente com exames convencionais para avaliar o
risco de sangramento, o índice Child-Pugh pode ser associado ao risco de
complicações hemorrágicas.
Lisman e Porte (2010) afirmaram a necessidade da realização de estudos
randomizados controlados para a avaliação da eficácia e segurança para a realização
de exodontia sem a necessidade de transfusão de hemoderivados, visto que
atualmente esta correção ocorre através da análise de exames laboratoriais.
Hong et al. (2012) avaliaram retrospectivamente o prontuário de 90 pacientes
em fila de transplante de fígado submetidos a extração dentária, com a realização de
69 exodontias. Os valores de INR pré-operatórios variaram de 0,8 até 2,5, com média
de 1,2, sendo que 9 pacientes apresentaram valor de INR entre 1,5 e 2. A principal
medida hemostática local empregada foi a sutura isoladamente podendo ser
associada a esponja de fibrina. Não foram observadas complicações hemorrágicas no
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pós-operatório, e nenhum paciente necessitou de transfusões prévias aos
procedimentos

cirúrgicos.

Os

autores

ressaltaram

que

é

seguro

realizar

procedimentos cirúrgicos orais em pacientes com doença hepática com valores de
INR < 2,0.
Perdigão et al. (2012) realizaram um estudo prospectivo para avaliação do
sangramento após exodontias em 23 pacientes cirróticos em fila de transplante
hepático, e para verificar a eficácia de duas manobras hemostáticos locais (grupo1:
pressão local com uso de gaze embebida em ácido tranexâmico e grupo 2: pressão
local com uso de gaze sem ácido tranexâmico). Foram realizados 35 procedimentos
de exodontia, com idade média de 43,17 anos. Foram incluídos apenas pacientes que
apresentavam contagem de plaquetas maior ou igual a 30.000/mm³ e INR igual ou
inferior a 3,0. Foram realizadas 84 extrações simples. Além disso, em ambos os
grupos foram utilizadas esponjas hemostáticas absorvíveis e suturas transversais
como manobras hemostáticas padrão. Todos os pacientes foram reavaliados dentro
de sete dias para controle pós-operatório. Complicação hemorrágica foi verificada em
apenas 1 paciente (2,9%) (INR=2,5 e plaquetas 50.000/mm3), com controle do
sangramento com a realização de compressão com gaze no local. Os autores afirmam
ser seguro realizar extrações dentais em pacientes cirróticos que apresentem
contagem de plaquetas maior ou igual a 30.000/mm³ e INR igual ou inferior a 3,0 no
pré-operatório sem a necessidade de transfusão profilática de hemoderivados.
Hicks (2015) avaliou, retrospectivamente, exodontias realizadas em 364
pacientes cirróticos, com valor de INR entre 0,9 e 3,6, TTPa entre 13 a 70 segundos,
e contagem de plaquetas de 16.000 a 391.000 (média de 92.000mil/ mm3). Em 65
pacientes foram realizadas a infusão de plaquetas para a realização de exodontia
devido a contagem de plaquetas ser inferior a 50.000/ mm3. Foi utilizado esponja de
celulose como meio hemostático local. Não foi necessário a infusão de plasma fresco.
Autor não relatou o número de sangramento no pós-operatório.
Helenius-Hietala et al. (2016) avaliaram, retrospectivamente, prontuários de
134 pacientes cirróticos que necessitavam de extração dentária, sendo que 12
pacientes tiveram complicações hemorrágicas no pós-operatório. Comparando estes
pacientes com os que não sangraram, foi observado valor de MELD maior (19 vs 14),
valor de INR maior (2,0 vs 1,4) e menor quantidade de plaquetas (114.000 vs
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136.000/mm3). Transfusões foram administradas a 61 pacientes de acordo com
valores de INR (>2,0) e contagem de plaquetas pré-operatórias (< 100.000/mm3).
Sangramento importante foi observado nos pacientes com contagem de plaquetas
inferior a 50.000/mm3 e valor de INR>1,5. As medidas hemostáticas locais utilizadas
foram a sutura e gaze embebida em ácido tranexâmico líquido. Os pacientes foram
orientados a entrar em contato em caso de sangramento, e o controle pós-operatório
foi realizado dentro de sete dias. Doze pacientes retornaram com sangramento pósoperatório, porém de fácil manejo (alvéolo foi resuturado, aplicação de esponja de
fibrina, ácido tranexâmico foi aplicado em gazes e/ou bochechos e compressão com
gaze). Concluíram que o uso de infusão de hemoderivados profilaticamente são
ineficazes para o controle de sangramento. Não correlacionam dente extraído, ou
dificuldade de extração com os episódios de sangramento.
Pereira et al. (2016) avaliaram prontuários de 43 pacientes cirróticos em fila de
transplante hepático nos quais foram realizados 116 exodontias, sendo 31 pacientes
do sexo masculino, com média de 50,9 anos de idade. Infusão de plaquetas foi
realizado em 7 pacientes devido a contagem de plaquetas abaixo de 50.000/mm3.
Complicações hemorrágicas foram observados em um paciente, com complicações
em dois momentos diferentes, um durante e outro após a exodontia, sendo realizado
infusão de plaquetas prévia aos dois procedimentos. Os autores concluem que devido
aos baixos índices de complicações pós-operatórias, os procedimentos odontológicos
cruentos podem ser considerados seguros, neste grupo de pacientes.
Patel et al. (2016) realizaram extrações dentárias múltiplas e instalação de
próteses imediatas, em uma paciente em fila de transplante de fígado, devido a
infecção do VHC, com contagem de plaquetas de 32.000/mm3, e infundiram plaquetas
para a realização dos procedimentos. Os autores reforçam que a infusão de plaquetas
foi realizada devido a extensão dos procedimentos, mas que não seria uma rotina para
procedimentos odontológicos menores. Paciente evoluiu sem complicações
hemorrágicas. Os autores afirmaram que alguns fatores devem ser avaliados em
relação ao risco de sangramento como a extensão do procedimento a ser realizado,
sítio cirúrgico, planejamento do procedimento e fatores sistêmicos. Ainda ressaltaram
que exames laboratoriais de rotina devem ser avaliados como hemograma completo,
contagem de plaquetas, TP/INR e TTPa.
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Cocero et al. (2017) realizaram um estudo retrospectivo com 318 pacientes em
fila de transplante de fígado nos quais foram realizados um total de 1183 exodontias
(358 simples e 825 múltiplas, sendo realizado extração de 542 molares, 254
exodontias simples e 288 exodontias múltiplas). Os autores categorizaram os
pacientes do estudo de acordo com a etiologia cirrose em três grupos: grupo 1 (cirrose
alcoólica), grupo 2 (hepatites virais) e grupo 3 (outras etiologias). Os pacientes
também foram categorizados de acordo com os valores laboratoriais pré-operatórios
de INR e contagem de plaquetas em: procedimento eletivo (INR < 2,5 e plaquetas >
40.000/mm3) e procedimento de urgência (INR>2,5 e plaquetas < 40.000/mm3). Os
pacientes do grupo procedimento de urgência receberam plaquetas e/ou plasma
fresco congelado antes dos procedimentos cirúrgicos. A idade média foi 55 (48-60)
anos para pacientes do grupo 1 e 2, e 52 (43–59) anos para o grupo 3. Manobras
hemostáticas locais como esponja de fibrina e ácido tranexâmico foram utilizadas. Os
pacientes foram acompanhados no pós-operatório por um, três e sete dias. Foram
observados 12 episódios de intenso sangramento em 10 (3,1%) pacientes de ambos
os grupos (eletivo e urgência). Todas essas complicações hemorrágicas foram
manejadas dentro de ambiente ambulatorial sem necessidade de intervenção
hospitalar. O sangramento não estava correlacionado com a etiologia da cirrose e nem
exodontia de dentes molares. Os autores ressaltaram que pacientes cirróticos com
contagem de plaquetas acima de 40.000/ mm3 e INR < 2,5 podem ser considerados
como pacientes de baixo risco para eventos hemorrágicos. Pacientes com INR>2,5 e
contagem de plaquetas inferior a 40.000/mm3, apresentam alto risco para
sangramento. Os autores não correlacionaram o uso de transfusões e a ocorrência de
sangrento pós-operatório.
Medina et al. (2018) realizaram um estudo retrospectivo, avaliando o prontuário
de 190 pacientes com cirrose em fila de transplante hepático, com média de 51,27
anos de idade. Uma semana antes da cirurgia todos os pacientes executavam exames
pré-operatórios obrigatórios (hemograma e INR) e alguns também fizeram TTPa, uréia
e creatinina (que não eram obrigatórios). Grande parte dos pacientes apresentou
alterações nos exames laboratoriais, sendo a trombocitopenia (contagem de
plaquetas <150.000/mm3) constatada em 183 pacientes (95,80%), anemia em 129
(67,90%), alterações de leucócitos em 110 (57,80%) e INR em 145 (76,31%). Nenhum
paciente recebeu hemoderivados antes dos procedimentos cirúrgicos. Foram
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extraídos 333 dentes de 190 pacientes que apresentavam contagem de plaquetas
variando de 16.000/ mm3 a 216.000/mm3, e INR de 1 a 3. Os pacientes foram
reavaliados dentro de uma semana pós-operatória. Doze pacientes (6,31%)
apresentaram alguma complicação hemorrágica intra-operatório e 12 apresentaram
complicação hemorrágica pós-operatória. Como medidas hemostáticas locais foram
empregadas: sutura, compressão com gaze e esponja de fibrina. Em todos os casos
o sangramento foi controlado apenas com medidas hemostáticas locais (cola cirúrgica
de n-butil cianoacrilato e pasta de ácido tranexâmico intra-alveolar e sobre a sutura) e
sutura. Os autores afirmaram que é seguro realizar extrações dentais em pacientes
cirróticos com contagem de plaquetas >16.000/mm3 e INR < 3,0 sem a necessidade
de transfusão de hemoderivados prévia ao procedimento cirúrgico.
Efeoğlu et al. (2019) estudaram 50 pacientes cirróticos com o objetivo de
comparar qual seria o melhor meio hemostático local (quitosana ou surgicel) após as
exodontias, e se o valor de MELD e o tipo de dente extraído poderiam ter relação com
sangramento também. Foi infundido plasma fresco em 32 pacientes devido ao INR
com valor superior a 1,4. Não foi infundido plaquetas. Não ocorreu nenhuma
complicação no pós-operatório, e não houve correlação entre os dados estudados. Os
autores afirmaram que o protocolo utilizado na abordagem do paciente cirrótico deve
ser seguido por todos os colegas quando forem realizar a abordagem neste grupo de
pacientes.

2.6 Transfusão de hemoderivados para procedimento odontológico cruento no
paciente cirrótico

Patel et al. (2016) relataram os efeitos adversos relacionados a transfusão de
hemoderivados como aloimunização, infecção, infecção pulmonar aguda, lesão
circulatória associada a sobrecarga, doença do enxerto versus hospedeiro, reações
alérgicas e pirogênicas e sobrecarga de ferro.
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Helenius-Hietala

et

al.

(2016)

citaram

que

transfusões

profiláticas

hemoderivados (plaquetas e plasma fresco) são frequentemente ineficazes, podendo
até ser prejudicial pelos riscos biológicos e de alteração da hemostasia rebalanceada,
além do dano ocasionado pela sobrecarga de fluido associada ao aumentar do risco
de sangramento pelo aumento hipertensão portal.
Em relação a transfusão de hemoderivados para a realização de procedimentos
odontológicos cruentos, ou autores preconizaram infusão de plaquetas para contagem
inferior a 100.000/mm3, Pereira et al. (2016) para contagem inferior a 50.000/mm3 e
Cocero et al. (2017) para contagem inferior a 40.000/mm3.
Medina et al. (2018) citaram que a transfusão de hemoderivados não deve ser
realizado devido ao baixo risco de sangramento proveniente de procedimento
odontológico cruento, além do risco biológico de contaminação, custo elevado e o
desequilíbrio em relação a hemostasia rebalanceada.
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3

PROPOSIÇÃO

Objetivo principal
Identificar a existência de eventos hemorrágicos durante e após exodontias de
pacientes cirróticos em fila de transplante de fígado.
Objetivos secundários
• Quantificar o sangramento intra-operatório de pacientes cirróticos em fila
de transplante de fígado e compará-lo ao sangramento de pacientes
normorreativos.
• Correlacionar exames laboratoriais de coagulação com a existência de
eventos hemorrágicos intra e pós-operatórios, e com a quantidade do
sangramento apresentada pelos pacientes cirróticos em fila de transplante
de fígado.
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4

CASUÍSTICA-MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho consistiu em uma investigação observacional, de casocontrole, de caráter quantitativo.

4.1 Aspectos éticos

Os pacientes convidados a participar da pesquisa foram esclarecidos
verbalmente quanto aos objetivos, métodos, benefícios e possíveis intercorrências.
Todos os esclarecimentos também constaram da parte do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices A e B), que o paciente leu, compreendeu e
assinou.
O TCLE foi elaborado de acordo com a Resolução n0 466 de 12 de dezembro
de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2013).
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) (n0 de
parecer: 2.181.425) (Anexo A) e pelo CEP da Faculdade de Odontologia da USP
(FOUSP) (n0 de parecer: 2.201.779) (Anexo B).

4.2 Desenho do estudo

Foi baseado na aplicação de questionários para caracterização sócio
demográfica da amostra, na avaliação do volume de sangramento intra-operatório e
complicações hemorrágicas no intra e pós-operatório.
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4.3 Casuística
Cálculo amostral
A amostra foi dimensionada utilizando o software EpiinfoTM® versão 7.2.0.1 e
os resultados obtidos por Lillis et al. (2011) e Medina et al. (2018) na avaliação de
sangramento prolongado imediato após exodontias em pacientes normorreativos e
em hepatopatas crônicos, respectivamente. Para um poder de amostra de 80%, um
nível de significância de 5%, a probabilidade para o grupo controle de 0,4% e a
probabilidade para o grupo de estudo de 12,5%, obteve-se uma amostra de 64
indivíduos para cada grupo. A fim de minimizar possíveis perdas, o tamanho da
amostra foi acrescido em 10%, resultando em uma amostra ideal de 71 indivíduos no
grupo de estudo e 71 no controle.
Grupos da pesquisa
A amostra foi composta por dois grupos de pacientes, sendo um grupo de
estudo e um grupo controle.
Grupo estudo (GE)
Pacientes cirróticos em fila de transplante de fígado do Serviço de Transplante
de Fígado do HCFMUSP, no período de maio de 2018 a dezembro de 2019.
Grupo controle (GC)
Pacientes normorreativos, que procuraram a Divisão de Odontologia do
Instituto Central do HCFMUSP e que apresentaram indicação de exodontias. Para
este estudo foram considerados pacientes normorreativos os que, na anamnese, não
relataram nenhuma doença sistêmica crônica que ocasionasse alteração de
coagulação ou uso de medicações anticoagulantes ou antiplaquetárias.
Critérios de inclusão
Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos
de idade e que consentiram e assinaram o TCLE.
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A) Grupo de estudo
Os pacientes inscritos na Lista Única do Sistema Informatizado de
Gerenciamento (SIG) do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), e que
apresentaram indicação de exodontias.
B) Grupo Controle
Grupo composto por colaboradores do HCFMUSP encaminhados pelo serviço
médico do hospital, por queixa odontológica, e que necessitaram de exodontias.
Critérios de não inclusão
A) Grupo estudo
Foram excluídos da pesquisa pacientes que apresentaram, a critério médico,
importante instabilidade em sua condição sistêmica que impossibilitasse a realização
de procedimentos cruentos ou pacientes que estivessem fazendo uso de fármacos
anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários.
B) Grupo controle
Foram excluídos os pacientes que apresentaram exames laboratoriais com
alterações de coagulação ou que estavam fazendo uso de fármacos anticoagulantes
ou antiagregantes plaquetários.

4.4 Métodos

Exame clínico
Após a assinatura do TCLE os pacientes foram submetidos a exame clínico
completo, constando de anamnese e exame físico. Nos pacientes do GE foram
colhidos dados que fazem parte de um questionário elaborado exclusivamente para
este estudo (Apêndice C), constando de anamnese e exame físico. Os pacientes do
GC foram submetidos ao procedimento usual de exame clínico da Divisão de
Odontologia do HCFMUSP, composto de identificação geral, antecedentes de saúde
e odontograma (Apêndice D).
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A anamnese foi composta pelas seguintes informações: sexo, idade,
morbidades, causa provável da cirrose, MELD e complicações da cirrose (hipertensão
portal, colaterais porto-sistêmicos, ascite, encefalopatia hepática, hemorragia
digestiva alta, síndrome hepato-renal, esplenomagalia, hiperesplenismo, peritonite
bacteriana espontânea (PBE), hepatocarcinoma). As informações foram colhidas do
paciente, do acompanhante ou do prontuário médico do paciente.
O exame físico extra oral constou da identificação de sinais clínicos de ascite.
Exames complementares
Como a avaliação odontológica faz parte do preparo prévio ao transplante de
fígado, todos os pacientes realizaram radiografia panorâmica. Os pacientes que
apresentavam indicação para a realização de exodontias eram orientados a
comparecerem para a coleta de exames laboratoriais de sangue pouco antes de
serem submetidos ao procedimento cirúrgico.
Exames hematológicos e bioquímicos
Os pacientes do GE e do GC foram encaminhados à Divisão de Laboratório
Central do Instituto Central do HCFMUSP para a coleta de sangue e posterior
realização de exames laboratoriais.
Nos pacientes do GE foram realizados:
a) hemograma completo (com plaquetas),
b) Tempo de Protrombina (TP) em porcentagem, segundos, razão e razão
normalizada internacional (INR),
c) tempo de trombina (TT),
d) tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPa),
e) agregação plaquetária (ADP, adrenalina, ácido araquidônico e
ristocetina),
f)

fibrinogênio,

g) proteína C,
h) proteína S,
i)

antitrombina,

j)

quantidade e atividade do fator de von Willebrand,
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k) uréia
l)

creatinina.

Nos pacientes do GC foram realizados apenas exames pré-operatórios
convencionais (hemograma completo, TP, TTPa, TT).
Todos os exames laboratoriais foram realizados imediatamente antes do
procedimento cirúrgico. A realização destes exames seguiu a rotina da Divisão de
Laboratório Central do Instituto Central do HCFMUSP.

Procedimentos cirúrgicos
As exodontias foram realizadas no mesmo dia da coleta dos exames
laboratoriais, sendo todas realizadas pelo mesmo cirurgião-dentista, tanto no GE
quanto no GC. Antes do procedimento cirúrgico, foram realizadas a aferição da
pressão arterial e da glicemia capilar.
A anestesia foi executada através de técnica intrabucal, por bloqueio regional
e complementação infiltrativa local (no caso de dentes inferiores) ou por infiltração
local (no caso de dentes superiores), com cloridrato de prilocaína, 30 mg e
Felipressina (octapressin), 0,03 UI (no máximo 8 tubetes de 1,8 ml cada um).
A exodontia foi realizada por meio de técnica cirúrgica minimamente traumática,
de acordo com os procedimentos preconizados por Medeiros et al. (2011), que
incluem sindesmotomia, luxação, avulsão dentária, curetagem periapical, irrigação
abundante com soro fisiológico 0,9% (SF) e sutura com fio de seda ou nylon 3-0
O tempo cirúrgico foi aferido em minutos e foi contabilizado desde a
sindesmotomia até não ser observado mais sangramento no local da exodontia.
Durante o procedimento o leito cirúrgico foi irrigado com SF 0,9% e o sangue e
o soro fisiológico intra-alveolares foram aspirados por meio de um sistema coletor de
secreção de vias aéreas composto por: frasco coletor transparente graduado (Figura
4.1); tampa com vias para conexão dos tubos, rosca e anel de vedação interna; tubo
de extensão para conexão com a sonda de aspiração; conector cônico para conexão
com o tubo de aspiração do vácuo hospitalar. A quantidade de sangue perdido pelo
paciente foi determinada subtraindo-se a quantidade de líquido presente no sistema
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coletor da quantidade de SF 0,9% utilizado para a irrigação intra-alveolar. O aspirador
do equipo odontológico foi utilizado apenas para aspirar a saliva, sendo esta
descartada e não contabilizada. Foi considerado sangramento anormal a perda de
mais de 0,6mL/min de sangue no intra-operatório (Buhatem Medeiros et al., 2017).

Figura 4.1- 1A- Frasco coletor transparente graduado; 1B- Aspiração do sangue após o procedimento
de extração dentária; 1C- Mensuração do volume de sangue com seringa graduada

Fonte: A autora.

Caso os pacientes apresentassem sangramento muito intenso seriam
submetidos a manobras hemostáticas locais com a utilização, a critério do operador,
de ácido tranexâmico (pasta de ácido tranexâmico macerado com soro fisiológico intra
e/ou extra-alveolar), adesivo tissular (n-butil-2-cianoacrilato – HistoacrylÒ), selante de
fibrina (BeriplastÒ, EvicelÒ, TissucolÒ), esponja hemostática (HemosponÒ,
GelfoamÒ), hemostático absorvível de celulose oxidada regenerada (SurgicelÒ,
EmosistÒ, CuracelÒ).
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O procedimento cirúrgico foi considerado concluído após a observação de que
não havia nenhum sangramento.
Recomendações pós-operatórias padrão foram fornecidas aos pacientes após
o procedimento cirúrgico e todos os pacientes foram medicados com analgésicos
(dipirona ou paracetamol por, no máximo 3 dias).
Os pacientes que apresentassem sinais clínicos de infecção seriam medicados
com amoxicilina 500 mg, de 8 em 8 horas por 7 dias. Para pacientes alérgicos seria
utilizada clindamicina.
Foi utilizado como definição de complicações hemorrágicas pós-operatórias os
critérios propostos por Lockhart et al. (2003): a) mais de 12 horas de sangramento; b)
necessidade de retorno do paciente ao serviço; c) presença de grandes hematomas
ou equimoses; d) necessidade de transfusão sanguínea.
Todos os pacientes foram reavaliados após uma semana, sendo orientados a
retornar imediatamente em caso de sangramento. Caso os pacientes apresentassem
sangramento tardio seriam submetidos às mesmas manobras locais para cessar o
sangramento. No caso de impossibilidade de conter o sangramento os pacientes
seriam internados no HCFMUSP e seriam administrados sangue total, plasma fresco
congelado ou concentrado de plaquetas, a critério médico.

4.5 Financiamento

Esta pesquisa foi realizada com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (n0 2017/18938-6).
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4.6 Análise Estatística

Os dados foram analisados no software Statistical Package for the Social
Science (SPSS® for Windows, versão 22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Previamente às análises, foi aplicado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov
com correção de Lilliefors, que atestou distribuição não-paramétrica dos dados. Foi
realizada análise descritiva para obtenção de frequências, medidas de tendência
central e dispersão. Foi aplicado o teste de Mann-Whitney para comparação entre os
grupos quanto ao volume de sangramento e exames laboratoriais. Foi aplicado o teste
de Qui-quadrado e o teste de Fisher para comparação entre os grupos e morbidades,
e entre os grupos e condição local adjacente ao dente extraído. Foi A correlação de
Spearman foi utilizada para relacionar o volume de sangramento e dados laboratoriais.
Foram considerados estatisticamente significativos valores p≤0,05.
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5

RESULTADOS

Para compor o GE (n=74) avaliamos 204 pacientes cirróticos em fila de
transplante hepático, no período de maio de 2018 a dezembro de 2019. Dentre esses,
96 pacientes apresentavam indicação de extração dentária. Foram operados 84
pacientes, sendo 10 pacientes excluídos da pesquisa por não terem realizado todos
os exames laboratoriais necessários. No GE, composto por 74 pacientes, foram
realizadas 95 exodontias (Fluxograma 5.1).
Fluxograma 5.1- Formação do grupo de estudo (GE)

Fonte: A autora.

O GC foi formado por 74 pacientes normorreativos que apresentavam indicação
de exodontia. Para compor o GC foi necessário avaliar 280 pacientes, sendo que
destes, 145 apresentavam indicação de exodontias. Após a aplicação dos critérios de
exclusão, obtivemos 74 pacientes, sendo realizadas 83 exodontias (Fluxograma 5.2).
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Fluxograma 5.2- Formação do grupo de controle (GC)

Fonte: A autora.

5.1 Dados demográficos e de anamnese

Como podemos observar na tabela 5.1, temos para o GE o valor de idade média
de 55,03 anos, e em relação ao sexo 19 pacientes (25,67%) do sexo feminino e 55
(74,33%) do sexo masculino. Para o GC obtivemos idade média de 36 anos, sendo
58 pacientes (78,37%) do sexo feminino e 16 pacientes (21,63%) do sexo masculino.

Tabela 5.1- Distribuição dos pacientes do GE e GC em relação a idade e ao sexo

Variável
Sexo

GE (n=74) (%)

GC (n=74) (%)

Feminino

19 (25,67%)

58 (78,37%)

Masculino

55 (74,33%)

16 (21,63%)

55,03

36

Mediana

57

34

Mínimo

27

18

Máximo

71

68

Média
Idade (anos)

Fonte: A autora.

57

O valor médio do MELD dos pacientes do GE foi de 18,58 (mínimo=7;
máximo=40; mediana=18). A principal etiologia para a cirrose foi o VHC em 26
pacientes (35,13%) e o etilismo em 23 pacientes (31,08%) (Tabela 5.2).

Tabela 5.2- Distribuição dos pacientes do GE em relação a etiologia da cirrose
Etiologia da Cirrose

Número de Pacientes

VHC

26

OH

23

CRIPTOGÊNICA

5

HEPATITE AUTOIMUNE

4

CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA

3

VHB

2

ESTEATOSE HEPÁTICA

2

MEDICAMENTOSA

2

NASH

2

ESQUITOSSOMOSE

1

COLANGITE ESTENOSANTE PRIMÁRIA

1

DOENÇA DE WILSON

1

AMILOIDOSE

1

POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA

1

Total Geral

74

Legenda: VHC (vírus da hepatite C); OH (álcoolica); VHB (vírus da hepatite B); NASH
(esteato-hepatite não álcoolica).
Fonte: A autora.

As complicações advindas da cirrose foram coletadas do prontuário médico,
com a presença de 100% de hipertensão portal, varizes esofágicas, e
hiperesplenismo. Outras complicações no GE foram encontradas como ascite
(59,5%), halitose hepática (36,48%) hemorragia digestiva alta (27%), encefalopatia
(9,5%) e PBE (6,8%) (Gráfico 5.1).
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Gráfico 5.1- Distribuição dos pacientes do GE em relação as complicações decorrentes da cirrose
observadas nos prontuários médicos dos pacientes avaliados pelo serviço de odontologia
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Legenda: PBE (peritonite bacteriana espontânea).
Fonte: A autora.

Em relação as morbidades secundárias avaliadas através do prontuário médico
dos pacientes dos GE e GC, temos como condição mais prevalente no GE a
plaquetopenia (plaquetas < 150.000/mm3), seguida por anemia, Diabetes mellitus
(DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), osteoporose/ osteopenia e nefropatias. No
GC temos como alteração sistêmica mais prevalente a HAS seguida por DM (Tabela
5.3).
Quando comparadas as alterações sistêmicas observamos que hipertensão
arterial sistêmica, nefropatias, diabetes, anemia e plaquetopenia são estatisticamente
mais prevalentes no GE (Tabela 5.3).
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Tabela 5.3- Distribuição dos pacientes avaliados do GE e do GC em relação a morbidades

GE (n=74)
GC (n=74)
Morbidades
Sim
Não
Sim
Não
HAS
24
50
12
62
Nefropatias
7
67
0
74
DM
20
54
5
69
Anemia
51
23
1
73
Osteopenia/Osteoporose
4
70
0
74
Plaquetopenia
66
8
0
74
(1)
Teste Qui-Quadrado; (2) Teste Exato de Fischer; *Significância estatística
Legenda: HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabetes mellitus.

p
0,035(1)*
0,013(2)*
0,002(2)*
<0,001(2)*
0,120(2)
<0,001(2)*

Fonte: A autora.

5.2 Dados dos exames laboratoriais

Para os pacientes do GE que apresentavam a indicação de extração dentária
foram solicitados exames laboratoriais de rotina e específicos para a avaliação da
coagulação sanguínea. Para o GC foram solicitados exames hematológicos de rotina
para o pré-operatório de exodontias, os quais não apresentaram alterações em
relação as referências dos exames.
Avaliando a média e mediana dos exames laboratoriais do GE observamos
diminuição de série vermelha, plaquetas, antitrombina III e proteína C, e aumento de
TP/INR, TTPa, TT, fator e da atividade von Willebrand, quando comparados aos
valores de referência (Tabela 5.4).
Para o GE, observamos desde os valores de série vermelha e plaquetas dentro
da sua normalidade até valores muito reduzidos, chamando a atenção para valor de
eritrócito de 2,49 milhões/mm3 e plaquetas de 21.000/mm3. Para os exames que
compuseram o coagulograma temos: valores de TP/INR, TTPa e TT variando desde
a normalidade até um valor máximo como TP de 27,6 segs, INR de 2,44, TTPa de
48,8 segs e TT de 29,5 segs (Tabela 5.4).
Para o GE foi realizado o exame de agregação plaquetária, o qual possui uma
limitação técnica que inviabiliza a sua execução quando a quantidade de plaquetas é
inferior a 90.000/mm3. Assim, o exame de agregação plaquetária com ADP,
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adrenalina, colágeno e ácido araquidônico foi executado em 16 pacientes, e com
ristocetina em 13 pacientes (Tabela 5.4).
Em relação aos exames laboratoriais pré-operatórios de rotina solicitados
(hemograma e coagulograma completo) para ambos os grupos, observamos que os
valores do GE apresentaram diferença estatisticamente significante quando
comparados ao GC (Tabela 5.4).

Tabela 5.4 - Distribuição dos exames laboratoriais pré-operatórios solicitados para a realização das
extrações dentárias

(1)

Teste de Mann-Whitney; *Significância estatística.
Valores de referência: Hemoglobina (Hb): 11,5-17,5g/dl; Plaquetas: 140.000-450.000/ mm3; Tempo
de Protrombina (TP): 9,4-12,5 Segs; Índice Internacional Normalizado (INR): 0,95-1,20; Tempo de
Tromboplastina Parcialmente Ativado (TTPa): 25,1-36,5 Segs; Tempo de Trombina (TT): 10,3-16,6
Segs; Fator de von Willebrand (FvW): Tipo O: 42% - 140%; Tipo A+B+AB: 66%-176%; Atividade do
fator de von Willebrand: Tipo O: 126%; Tipo A+B+AB: 50-165%; Agregação plaquetária com ADP (%
aos 10 minutos): 70 a 100%; Agregação Plaquetária Adrenalina (% aos 10 minutos): 70-100%;
Agregação plaquetária com ácido araquidônico (% aos 10 minutos): 70-100%; Agregação plaquetária
colágeno (% aos 10 minutos): 70-100%; Antitrombina III: 83% - 128%; Fibrinogênio: 200 a 393mg/dL;
Proteína C: 70% a 140%; Proteína S: 54,7-146,1%; Uréia: 10-50mg/dL; Creatinina: 0,50-1,20mg/dL.
Fonte: A autora.
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5.3 Dados do procedimento cirúrgico

Não foi necessário o uso de antibiótico no pós-operatório em ambos os grupos,
com também não observamos nenhuma complicação pós-cirúrgica infecciosa. Os
pacientes foram medicados com para dor com analgésicos por via oral, sendo a
escolha realizada pelo paciente entre dipirona ou paracetamol.
No GE obtivemos um volume médio de sangramento no intra-operatório de
5,36mL, com valor mínimo de 3mL e máximo de 30mL de sangue. Em relação ao
tempo de duração do procedimento tivemos uma média de 28,14 minutos, com
mínimo de 10 minutos e máximo de 50 minutos. Quando foi realizada a contagem do
volume de sangue pelo tempo de duração do procedimento obtivemos uma média de
0,19mL/min, com mínimo de 0,08mL/min e máximo de 0,67mL/min (Tabela 5.5).
No GC também observamos baixo volume de sangramento no intra-operatório
com valor médio de 3,054mL, valor mínimo de 1 mL e máximo de 10mL. O valor médio
do tempo de duração do procedimento foi de 26,62 minutos, com tempo mínimo de
15 minutos e máximo de 40 minutos. Em relação ao volume de sangue aspirado no
intra-operatório e o tempo de procedimento tivemos um valor médio de 0,11mL/ min,
valor mínimo de 0,04mL/ min e máximo de 0,26mL/ min (Tabela 5.5).
Analisando o GE em relação as complicações hemorrágicas obtivemos 2
episódios de sangramento no trans-operatório (sangramento local de 30mL), os quais
foram controlados com o uso de meios hemostáticos locais (ácido tranexâmico
macerado e embebido em SF 0,9%), o qual foi inserido dentro do alvéolo.
Para o GC ocorreu 1 episódio de sangramento no pós-operatório, o qual foi
descrito como um sangramento que ocorreu após 4 horas do fim do procedimento,
sendo controlado com compressão local com gaze.
Quando comparamos esses dados entre os dois grupos (GE e GC) houve uma
diferença significativa na distribuição dos valores de volume de sangramento total e
em ml/min (p<0,001) (Tabela 5.5).
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Tabela 5.5 – Distribuição do volume de sangramento total, tempo de procedimento e volume de
sangramento por minuto, observados nos GE e GC

Média
Volume
Sangramento
(mL)
Tempo total do
procedimento
(min)
Volume
(mL)/min
(1)

Grupo Estudo (n=74)
Mediana
Mínimo

Máximo

Média

Grupo Controle (n=74)
Mediana
Mínimo
Máximo

p(1)

5,36

4,00

3,00

30,00

3,054

3,00

1,00

10,00

<0,001*

28,14

27,50

10

50

26,62

25,50

15

40

0,319

0,19

0,16

0,08

0,67

0,11

0,10

0,04

0,26

<0,001*

Teste de Mann-Whitney; *Significância estatística

Fonte: A autora.

Avaliando a presença de gengivite, lesão periapical e tecido de granulação no
tecido gengival ao redor do dente extraído, observou-se uma frequência
significativamente maior de gengivite, lesão periapical e tecido de granulação no GE
comparativamente ao GC (Tabela 5.6).

Tabela 5.6 - Distribuição dos pacientes do GE e GC em relação a presença de gengivite, lesão
periapical, e presença de tecido de granulação

Grupo Estudo (n=74)
Sim
Não
38
36
35
39

Presença de Gengivite
Presença de lesão
periapical
Presença de tec.
22
52
Granulação
(1)
Teste Qui-quadrado/ *Significância estatística

Grupo Controle (n=74)
Sim
Não
9
65
6
68
12
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p(1)
<0,001*
<0,001*
<0,039*

Fonte: A autora.

Nenhum paciente do GE ou do GC apresentou complicações hemorrágicas
quando aplicado os critérios de Lockhart et al. (2003).
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5.4 Correlações com o volume de sangramento apresentado pelo GE com as
variáveis do estudo

Não observamos correlação entre os valores de volume total de sangramento
intra-operatório (mL) e volume de sangramento por minuto (mL/ min) em relação aos
exames laboratoriais do GE. Apenas para o teste de agregação plaquetária do ácido
araquidônico, foi observada uma correlação positiva moderada em ambos os
indicadores de sangramento intra-operatório (Tabela 5.7).

Tabela 5.7- Distribuição dos exames laboratoriais do GE em relação ao volume de sangramento total
e volume de sangramento por minuto quando aplicado o teste de correlação de Spearman

*Correlação de Spearman
Valores de referência: Hemoglobina (Hb): 11,5-17,5 g/dl; Plaquetas: 140.000-450.000/ mm3; Tempo de
Protrombina (TP): 9,4-12,5 Segs; Índice Internacional Normalizado (INR): 0,95-1,20; Tempo de
Tromboplastina Parcialmente Ativado (TTPa): 25,1-36,5 Segs; Tempo de Trombina (TT): 10,3-16,6
Segs; Fator de von Willebrand (FvW): Tipo O: 42%-140%; Tipo A+B+AB: 66%-176%; Atividade do fator
de von Willebrand: Tipo O: 126%; Tipo A+B+AB: 50-165%; Agregação plaquetária com ADP (% aos 10
minutos): 70 a 100%; Agregação Plaquetária Adrenalina (% aos 10 minutos): 70-100%; Agregação
plaquetária com ácido araquidônico (% aos 10 minutos): 70-100%; Agregação plaquetária colágeno (%
aos 10 minutos): 70-100%; Antitrombina III: 83%-128%; Fibrinogênio: 200 a 393mg/dL; Proteína C: 70%
a 140%; Proteína S: 54,7-146,1%; Uréia: 10-50mg/dL; Creatinina: 0,50-1,20mg/dL.
Fonte: A autora.
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O volume de sangramento foi significativamente maior em pacientes que
apresentavam foco de infecção local (p=0,028) e nos que apresentavam lesão
periapical (p = 0,034) (Tabela 5.8).
Já o volume de sangramento por minuto (mL/min) foi maior em pacientes com
ascite (p=0,012) e em pacientes com lesão periapical (p = 0,034) (Tabela 5.8).

Tabela 5.8 - Distribuição das variáveis em relação a saúde bucal e complicações sistêmicas da cirrose,
em relação ao volume de sangramento total (mL) e volume de sangramento por minuto
(mL/min), no GE, em relação ao teste de Mann-Whitney
Volume de
sangramento (mL)
mediana (intervalo)
Encefalopatia
Sim
5,0 (7,0)
Não
4,0 (27,0)
Ascite
Sim
4,0 (7,0)
Não
3,0 (27,0)
Hemorragia
Sim
5,0 (7,0)
digestiva
Não
4,0 (27,0)
Presença de foco de Sim
5,0 (27,0)
infecção oral
Não
3,0 (7,0)
Presença de
Sim
5,0 (28,0)
gengivite
Não
3,0 (19,0)
Presença de lesão
Sim
5,0 (7,0)
periapical
Não
3,0 (29,0)
Presença de tecido
Sim
3,0 (8,0)
de granulação
Não
3,0 (29,0)
(1)
Teste de Mann-Whitney; *Significância estatística
Fonte: A autora.

p(1)
0,508
0,177
0,380
0,028*
0,209
0,034*
0,100

Volume de sangramento
por minuto (mL/min)
mediana (intervalo)
0,121 (0,234)
0,167 (0,581)
0,142 (0,588)
0,123 (0,514)
0,150 (0,214)
0,163 (0,588)
0,167 (0,521)
0,150 (0,581)
0,167 (0,588)
0,120 (0,530)
0,189 (0,592)
0,120 (0,558)
0,150 (0,325)
0,120 (0,625)

p(1)
0,287
0,012*
0,807
0,202
0,106
0,034*
0,191

5.5 Estudo dos pacientes que apresentaram maior quantidade de sangramento
no GE

As variáveis que expressam os valores de sangramento total (mL) e
sangramento por minuto (mL/min) foram categorizadas dicotomicamente utilizando o
último quartil (p75), pois essa medida possibilita pontos de corte na escala da variável
de tal forma que, uma das variáveis-reposta formada teve um quarto dos casos com
maior sangramento, ou seja, 25% do tamanho total da amostra. Essa medida
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representou mais fielmente aqueles pacientes do GE com maior volume de
sangramento durante os procedimentos de extração dentária.
Para o volume de sangramento total (mL) durante as extrações dentárias no
GE, através dos valores determinados pelo último quartil identificamos 58 pacientes
com volume de sangramento abaixo de 6,0mL e 16 pacientes com volume acima de
6,0mL. Nesta avaliação, em decorrência da pequena quantidade de exames
realizados, não foram incluídos os testes de agregação plaquetária. Não foram
observadas associações estatísticas entre os volumes de sangramento e os valores
medianos dos exames laboratoriais (Tabela 5.9).
Tabela 5.9 - Distribuição dos pacientes do GE em relação ao volume de sangramento total e os valores
dos exames laboratoriais, aferição de pressão arterial, glicemia e valor de MELD

Volume de sangramento ≤
6,0mL
(n=58)
11,9 (8,8)
83.500 (242.000)
15,3 (16,8)
1,30 (1,49)
33,1 (25,3)
20,6 (12,8)
339 (715)
246 (454)
55 (102)
207 (371)
48 (115)
66 (90)
32 (129)
0,84 (2,53)
120 (60)
70 (50)
109,5 (480,0)

Volume de sangramento >
6,0mL
(n=16)
12,6 (6,9)
67.000 (129.000)
15,5 (6,7)
1,32 (0,58)
32,9 (16,4)
20,8 (13,5)
279 (600)
248 (410)
54 (84)
170 (177)
46 (68)
66 (60)
24 (49)
0,85 (2,41)
120 (50)
70 (40)
112,5 (269,0)

p(1)

HB (g/dL)
0,077
3
Plaquetas (mm )
0,102
TP (Segs)
0,870
INR
1,000
TTPA (Segs)
0,763
TT (Segs)
0,953
Fator de vW (%)
0,222
Atividade do FvW (%)
0,636
Antitrombina III (%)
0,454
Fibrinogênio (mg/dL)
0,168
Proteína C (%)
0,613
Proteína S (%)
0,963
Uréia (mg/dL)
0,053
Creatinina (mg/dL)
0,431
PA sistólica (mmHg)
0,681
PA diastólica (mmHg)
0,891
Glicemia pós-prandial
0,655
(mg/dL)
MELD
18 (40)
17 (16)
0,162
Resultados expressos em mediana e intervalo para cada variável; (1) Teste de Mann-Whitney
Valores de referência: Hemoglobina (Hb): 11,5-17,5 g/dl; Plaquetas: 140.000-450.000/ mm3; Tempo de
Protrombina (TP): 9,4-12,5 Segs; Índice Internacional Normalizado (INR): 0,95-1,20; Tempo de
Tromboplastina Parcialmente Ativado (TTPa): 25,1-36,5 Segs; Tempo de Trombina (TT): 10,3-16,6
Segs; Fator de von Willebrand (FvW): Tipo O: 42%-140%; Tipo A+B+AB: 66%-176%; Atividade do fator
de von Willebrand: Tipo O: 126%; Tipo A+B+AB: 50-165%; Antitrombina III: 83%-128%; Fibrinogênio:
200 a 393mg/dL; Proteína C: 70% a 140%; Proteína S: 54,7-146,1%; Uréia: 10-50mg/dL; Creatinina:
0,50-1,20mg/dL.
Fonte: A autora.
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A mesma estratégia foi utilizada para o volume de sangramento por minuto
(mL/min), sendo que 61 pacientes apresentaram valor inferior a 0,250mL/min e 13
pacientes sangramento superior a 0,250mL/min. Para as variáveis relacionadas ao
volume de sangramento por minuto e os valores de exames laboratoriais, observouse uma diferença significativa na distribuição dos valores de HB e fator de von
Willebrand (Tabela 5.10).

Tabela 5.10 - Distribuição dos pacientes em relação ao último quartil do volume de sangramento (mL)
por minuto em relação aos valores dos exames laboratoriais, e aplicação do Teste de
Mann-Whitney
Volume de sangramento
≤ 0,250mL/min
(n=61)
11,9 (8,3)
77.000 (242.000)
15,5 (16,8)
1,30 (1,49)
33,3 (25,3)
20,7 (12,8)
337 (715)
247 (454)
53 (102)
196 (371)
46 (115)
64 (90)
32 (129)
0,83 (2,53)
120 (60)
70 (50)
115 (480)

Volume de sangramento
> 0,250mL/min
(n=13)
12,8 (6,9)
73.000 (120.000)
14,3 (6,7)
1,21 (0,58)
32,2 (16,4)
20,0 (13,5)
224 (600)
214 (410)
60 (79)
196 (186)
52 (74)
70 (57)
23 (42)
0,86 (1,63)
120 (50)
80 (40)
95 (113)

p(1)

HB (g/dL)
0,020*
Plaquetas (mm3)
0,410
TP (Segs)
0,198
INR
0,219
TTPA (Segs)
0,330
TT (Segs)
0,820
Fator de vW (%)
0,034*
Atividade do FvW (%)
0,158
Antitrombina III (%)
0,532
Fibrinogênio (mg/dL)
0,707
Proteína C (%)
0,551
Proteína S (%)
0,580
Uréia (mg/dL)
0,093
Creatinina (mg/dL)
0,320
PA sistólica (mmHg)
0,930
PA diastólica (mmHg)
0,751
Glicemia pós-prandial
0,059
(mg/dL)
MELD
18 (40)
18 (21)
0,781
Resultados expressos em mediana e intervalo para cada variável;
(1)
Teste de Mann-Whitney; *Significância estatística.
Valores de referência: Hemoglobina (Hb): 11,5-17,5 g/dl; Plaquetas: 140.000-450.000/ mm3; Tempo de
Protrombina (TP): 9,4-12,5 Segs; Índice Internacional Normalizado (INR): 0,95-1,20; Tempo de
Tromboplastina Parcialmente Ativado (TTPa): 25,1-36,5 Segs; Tempo de Trombina (TT): 10,3-16,6
Segs; Fator de von Willebrand (FvW): Tipo O: 42%-140%; Tipo A+B+AB: 66%-176%; Atividade do fator
de von Willebrand: Tipo O: 126%; Tipo A+B+AB: 50-165%; Antitrombina III: 83%-128%; Fibrinogênio:
200 a 393mg/dL; Proteína C: 70% a 140%; Proteína S: 54,7-146,1%; Uréia: 10-50mg/dL; Creatinina:
0,50-1,20mg/dL.
Fonte: A autora.
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6

DISCUSSÃO

A cirrose é uma doença crônica do fígado que é caracterizada pela perda
progressiva de função do órgão e cujo tratamento definitivo é o transplante hepático.
O Brasil é o segundo país no mundo em número absoluto de transplantes
hepáticos sendo o fígado o segundo órgão sólido mais transplantado. O HCFMUSP
faz parte dessa história por ser o centro que mais realizou esse tipo de transplante no
país até hoje (ABTO, 2020). A questão de incluir a avaliação odontológica na equipe
multidisciplinar para a realização do transplante de órgãos é uma realidade em todos
os grandes centros transplantadores (Guggenheimer et al., 2005).
Um dos maiores problemas que o cirurgião-dentista encontra no tratamento do
paciente cirrótico em fila de transplante é a possibilidade de eventos hemorrágicos.
As alterações de coagulação têm sido cada vez mais estudadas, principalmente em
relação ao comportamento clínico da doença e a correlação entre sangramento e
exames hematológicos laboratoriais. O presente estudo propôs-se a participar da
construção desse conhecimento para contribuir com colegas e com pacientes que
necessitam de tratamento odontológico prévio ao transplante hepático.
Para a composição do GE foi necessário avaliar 204 pacientes cirróticos em fila
de transplante de fígado, para identificar 96 (47,05%) que tinham necessidade de
realização de exodontias. Esperava-se uma quantidade maior de pacientes com
necessidade de exodontia, mas por estarem em seguimento odontológico dentro do
próprio Serviço de Odontologia do HCFMUSP, devido a rotina já existente com o
Serviço de Transplante do HCFMUSP, os pacientes apresentavam uma melhor
condição da saúde bucal e redução da presença de focos de infecção oral no
momento dessa avaliação.
Ocorreu uma maior frequência de pacientes do sexo masculino no GE (74,33%)
com idade média de 55,03 anos, o que está de acordo com a literatura sobre pacientes
cirróticos em fila transplante hepático (Guggenheimer et al., 2007; Silva Santos et al.,
2012; Hicks 2015). A idade média mais elevada do GE foi relacionada as possíveis
etiologias, como o VHC e o etilismo, e à grande capacidade de regeneração do órgão.
O VHC pode ficar por anos no organismo sem apresentar sinal e sintoma específico,
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e o diagnóstico geralmente é realizado quando o paciente apresenta um quadro
irreversível de insuficiência hepática (Heidelbaugh; Bruderly, 2006; Reggiardo et al.,
2012). O etilismo é outra etiologia muito observada, ocorrendo pelo uso crônico de
álcool etílico por muitos anos, o que justificaria essa idade média mais elevada
(Heidelbaugh; Bruderly, 2006; Yi et al., 2017).
Por conta do tratamento do VHC pelo SUS no Brasil, a base de novos antivirais
(daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir) ocorreu uma mudança em relação ao perfil do
paciente cirrótico em fila de transplante hepático, ou seja, no passado a principal
doença que levava a insuficiência hepática era o VHC (Brasil, 2017). Com o
surgimento e administração do novo tratamento aliado a resposta positiva, muitos
pacientes chegaram a reduzir por completo a carga viral e melhoraram a função
hepática (Reggiardo et al., 2012). O uso crônico de álcool etílico traz uma nova
realidade ao perfil do paciente cirrótico, sendo ainda mais frequente em pacientes do
sexo masculino (Guggenheimer et al., 2007; Silva Santos et al., 2012; Hicks 2015).
O GC apresentou uma idade média menor quando comparado ao GE devido
as características determinadas para a composição de um grupo de pacientes
formados por indivíduos normorreativos, no qual foi necessário excluir pacientes com
doenças crônicas descompensadas ou que estavam fazendo uso de medicamentos
que alteravam a coagulação. Essas condições sistêmicas são encontradas
geralmente em pacientes com idade mais avançada, o que levou a formação de um
GC mais jovem que o GE (Theme Filha et al., 2015).
O paciente cirrótico apresenta condições clínicas muito peculiares referentes a
insuficiência hepática como a presença de hipertensão portal, hiperesplenismo e
varizes esofágicas. Algumas outras condições dependem de um quadro compensado
ou não da doença como a presença de ascite, halitose hepática, hemorragia digestiva
alta, encefalopatia e PBE (Gráfico 5.1). A identificação dessas características pode
predizer possíveis intercorrências durante o atendimento odontológico, como o
sangramento (Afdhal et al., 2008; Peck-Radosavljevic, 2017; Labidi et al., 2019).
Alterações sistêmicas e uso de medicamentos, como anticoagulantes e
antiagregantes plaquetários podem alterar a coagulação, modificando os resultados
do estudo. A identificação das morbidades secundárias em ambos os grupos foi
importante para avaliar que as doenças apresentadas não alteravam a coagulação.
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As doenças crônicas foram mais prevalentes no GE e pouco presentes no GC. Os
poucos pacientes do GC que apresentaram doenças crônicas encontravam-se na fase
compensada da patologia (Tabela 5.3) (Antonelli et al., 2009).
Uma das alterações mais frequente encontradas no GE foi a plaquetopenia,
sendo resultado da hipertensão portal, hiperesplenismo e da redução da produção da
eritropoietina (Nunes; Moreira, 2006; Afdhal et al., 2008; Peck-Radosavljevic, 2017),
comprovada pelos exames laboratoriais, o que levou os profissionais acreditarem no
risco aumentado de sangramento em procedimentos odontológicos nos pacientes
cirróticos. Contudo não existem estudos que comprovem tal fundamento da relação
entre plaquetopenia e sangramento após procedimentos odontológicos em pacientes
cirróticos, mesmo porque essas são consideradas pouco invasivas e de pequeno
porte (Medina et al., 2018).
Os exames laboratoriais do GC não apresentaram nenhuma alteração quando
comparados com os valores de referência dos mesmos, o que mostra a composição
de um grupo homogêneo formado de pacientes normorreativos (quanto aos
parâmetros hemostáticos), compatível com a população em geral. Em nenhum
momento a literatura científica preocupou-se em descrever padrões de sangramento
de pacientes normorreativos durante cirurgias orais menores, a fim de mostrar
comparação com outros grupos de pacientes. Essa definição de sangramento do GC
é importante por ser um dado obtido de forma inédita na literatura podendo ser
utilizada não somente nesse estudo como em outros que irão comparar a
quantificação de sangramento advindo de procedimentos cruentos orais.
A coleta da amostra de sangue e a análise dos exames laboratoriais foram
realizadas no mesmo dia da exodontia promovendo mais fidedignidade ao estudo,
pois os fatores de coagulação podem ser alterados pela condição nutricional,
descompensação da cirrose ou o uso de medicamentos (Medina et al., 2018; Labidi
et al. 2019).
Os exames laboratoriais do GE quando comparados com as referências
apresentaram uma redução da série vermelha, da contagem de plaquetas, aumento
dos valores de TP/INR, TTPa e TT, aumento do fator e da atividade do fator de von
Willebrand, diminuição da antitrombina III e diminuição da proteína C, ou seja, os
valores de exames laboratoriais obtidos estão de acordo com a literatura que descreve
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que o paciente cirrótico terá uma diminuição da produção de fatores de coagulação,
mas também dos fatores de anti-coagulação (Tripodi; Mannucci, 2011; Northup;
Reutemann, 2018).
Foi baixo o volume de sangramento intra-operatório em ambos os grupos, tanto
em relação ao volume total, quanto em relação ao volume total por minuto. É mais
adequado avaliar o volume de sangramento por minuto (mL/min), visto que a
quantidade de sangue perdido (mL) sempre está relacionada ao tempo de duração do
procedimento cirúrgico. Quando comparados os grupos observou-se que o GE
apresentou um sangramento maior e estatisticamente significante do que o GC. Dois
pacientes do GE apresentaram sangramento intra-operatório mais intenso, perdendo
30 ml durante o procedimento cirúrgico. Ambos puderam ser controlados com o uso
de manobras hemostáticas locais (ácido tranexâmico intra-alveolar) e não
apresentaram complicações pós-operatórias. Baseados no trabalho de Buhatem
Medeiros et al. (2017), consideramos sangramento excessivo quando o paciente
apresentasse volume acima de 0,6mL/min no intra-operatório. No presente trabalho,
tanto o GE quanto o GC apresentaram valores médios de sangramento por minuto
inferiores ao padrão estabelecido.
Testes rotineiros de hemostasia, como contagem de plaquetas, TP/INR e TTPa
falham em refletir a coagulação no paciente cirrótico e são frequentemente mal
interpretados e insuficientes na avaliação de predizer risco de sangramento neste
grupo de pacientes (Segal; Dzik, 2005; Tripodi et al., 2006; Ward; Weideman, 2006;
Lisman; Porte, 2010; Hong et al., 2012; Hicks 2015; Rodríguez Martínez et al., 2016;
Patel et al., 2016; Cocero et al., 2017; Tripodi et al., 2017; Medina et al., 2018; Labidi
et al., 2019).
Os trabalhos publicados em odontologia não conseguiram correlacionar o risco
de sangramento com a utilização de exames convencionais porque não levaram em
consideração a fisiologia do fígado, o qual é o órgão responsável tanto pela produção
de fatores de coagulação e de anti-coagulação (antitrombina, proteína C, proteína S).
Além disso, estão envolvidas, no processo de coagulação de pacientes cirróticos, as
alterações referentes ao aumento da atividade plaquetária (associada ao aumento do
fator de von Willebrand, fator VIII e diminuição da metaloproteinase ADAMTS 13).
Esse panorama leva o paciente portador de cirrose a apresentar um quadro mais
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equilibrado na coagulação (hemostasia rebalanceada), mesmo quando INR e
plaquetas apresentem alterações que possam parecer numericamente significativas
(Tripodi; Mannucci, 2011; Northup; Reutemann, 2018).
O conceito de “hemostasia reequilibrada/rebalanceada” tem levado os
profissionais da área médica a reverem as indicações de transfusões (sangue total,
plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas) prévias a procedimentos
cirúrgicos de grande porte (biópsia hepática e transplante hepático) em pacientes
cirróticos, apontando para o fato de que poderiam ser potencialmente prejudiciais e
não ajudariam na prevenção de eventos hemorrágicos (Weeder et al., 2014; HeleniusHietala et al., 2016; Leonardi et al., 2017; Northup; Reutemann, 2018).
Nenhum paciente do GE ou do GC apresentou complicações hemorrágicas
pós-operatórias, segundo os critérios de Lockhart et al. (2003), como a presença de
petéquias, equimoses e/ou hematomas, ou a necessidade de reposição de
hemoderivados ou do paciente procurar o serviço odontológico por apresentar
sangramento excessivo.
A rotina de transfundir profilaticamente plasma fresco ou plaquetas para a
realização de extrações dentárias em pacientes cirróticos, de acordo com o valor de
INR ou de contagem de plaquetas (Ward; Weideman, 2006; Valerin et al., 2007;
Lisman; Porte, 2010; Helenius-Hietala et al., 2016; Patel et al., 2016; Pereira et al.,
2016; Cocero et al., 2017; Efeoglu et al., 2019), não deve ser indicada já que pode
levar a uma alteração da “hemostasia rebalanceada”, aumento das complicações da
cirrose e do risco biológico (Helenius-Hietala et al., 2016; Medina et al., 2018; Stravitz
et al., 2018; Liu et al., 2020). Deve somente ser realizada quando o paciente
apresentar um sangramento importante no intra ou pós-operatório, não controlado
com meios hemostáticos locais.
Alguns fatores presentes no GE modificaram o sangramento (mL/min) como a
presença de lesão periapical e ascite. Ascite é um sinal clínico simples de ser avaliado
e pode predizer um possível aumento do volume de sangramento durante exodontia
ou de complicações hemorrágicas (Valerin et al., 2007).
A presença de áreas adjacentes inflamadas, como gengivite, presença de lesão
periapical ou de tecido de granulação foi expressivamente maior no GE,

72

demonstrando a necessidade de exodontias para a remoção de focos de infecção
orais, mas também por apontar uma condição bucal mais deficiente nesse grupo
devido a questões como negligência com a higiene e saúde bucal ou idade mais
avançada dos pacientes (Guggenheimer et al., 2005; Silva Santos et al., 2012;
Radmand et al., 2013; Hicks, 2015). A presença de inflamação sempre foi um fator
correlacionado ao aumento do sangramento local, tanto que essa avaliação é
importante para a identificação de que áreas inflamadas poderiam influenciar no
volume de sangramento durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos, mas
que para o GE essa correlação só foi positiva nos casos da presença de lesão
periapical (Tabela 5.8).
Em todas as exodontias, de ambos os grupos, não foram utilizados antibióticos
previamente ou após o procedimento cirúrgico, não sendo observada infecção do leito
cirúrgico no pós-operatório.
A avaliação correta da fisiopatologia da cirrose, assim como o estudo de
exames mais específicos como o da geração de trombina podem predizer de forma
mais real a possibilidade de sangramento de extrações dentárias nos pacientes
cirróticos em fila de transplante de fígado. Implementação mais ampla de política
restritiva de transfusão em pacientes com insuficiência hepática pode reduzir o uso de
produtos sanguíneos, resultando em redução da morbimortalidade neste grupo de
pacientes (Tripodi et al., 2006; Tripodi et al., 2017; Northup; Reutemann, 2018; Labidi
et al., 2019; O’Leary et al., 2019).
Pacientes cirróticos são capazes de gerar trombina suficiente para formação
de coágulos, levando a um estado de hemostasia preservada. De fato, outros estudos
recentes sugerem que a geração de trombina está aumentada neste grupo de
pacientes, e resulta em um estado hipercoagulável (Northup; Reutemann, 2018).
Talvez testes de geração de trombina possam vir a ser interessantes para predizer o
risco de sangramento em pacientes cirróticos.
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7

CONCLUSÕES

Não foram observados eventos hemorrágicos no intra e pós-operatórios de
exodontias em pacientes cirróticos em fila de transplante hepático.
O GE apresentou maior quantidade de sangramento intra operatório quando
comparado ao grupo controle.
Não foi identificada correlação entre os exames laboratoriais de coagulação e
a quantidade de sangramento intra-operatório de no GE e o sangramento oral no intra
operatório de exodontias.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Grupo Estudo)

“Avaliação da saúde bucal e do sangramento pós-exodôntico em pacientes no
pré transplante de fígado.”
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juliana Bertoldi Franco
INSTITUIÇÃO: Divisão de Odontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
ENDEREÇO: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 - Cerqueira César - 05403-010 São Paulo - SP – Brasil. TELEFONE: (011) 2661-6393
Iniciais do participante da pesquisa:...................................................|__||__||__||__||__|
Data de nascimento do participante da pesquisa:..............|__|__|- |__|__|-|__|__|__|__|
Número do participante da pesquisa:................................|__||__||__||__||__||__||__||__|

82

INFORMAÇÕES GERAIS
Este termo tem a finalidade de convidar você a participar de forma voluntária
do projeto de pesquisa “Avaliação da saúde bucal e do sangramento pósexodôntico em pacientes no pré transplante de fígado”. Este projeto será
desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HCFMUSP). Os pacientes do HCFMUSP serão atendidos no HCFMUSP
pela aluna de doutorado Juliana Bertoldi Franco. Os pacientes do HCFMUSP poderão
contatar a Dra. Juliana pelos telefones (11) 2661-6393 e (11) 997393132 ou a Dra.
Karem pelos telefones (11) 30917838 e (11) 996257804.
Esse estudo tem o objetivo de verificar como é a saúde bucal da pessoa com
cirrose e se a saúde da boca tem impacto na qualidade de vida da pessoa com cirrose.
Outro objetivo deste estudo é verificar quais exames (de sangue e de saliva) realmente
ajudam a identificar o risco de sangramento durante extrações de dente em pessoas
com cirrose.
A participação neste estudo é voluntária. Para que você decida sobre a sua
participação no estudo, algumas informações são necessárias para compreendê-lo.
Este documento (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) contém todas as
informações sobre o estudo.
Não será recebido ou efetuado nenhum pagamento pela sua participação na
pesquisa, nem para a realização dos exames laboratoriais.
Caso aconteça algo que prejudique a sua saúde durante algum procedimento
que esteja relacionado com sua participação no estudo, é garantido pela lei brasileira
que você receba indenizações de acordo com o dano ou prejuízo causado durante a
pesquisa.
A identificação do participante da pesquisa será preservada de forma
confidencial, ou seja, seu nome e dados pessoais não aparecerão nas publicações
subsequentes à pesquisa nem serão citados em cursos, palestras ou aulas.
Fica claro que você tem o direito de não aceitar participar da pesquisa ou de
interromper a sua participação a qualquer momento sem prejuízo de qualquer
benefício que esteja recebendo.
DESCRIÇÃO DO ESTUDO
O participante da pesquisa será entrevistado pelo pesquisador, para que seja
preenchido um questionário com perguntas pessoais (sexo, data de nascimento), bem
como sobre a saúde geral (história médica) e saúde da boca (cáries e problemas
gengivais).
Será feita uma avaliação da boca para a detecção de doença periodontal
(gengiva) e presença de cáries. Serão extraídos os dentes que estiverem muito
comprometidos por cárie e doença periodontal, e que não apresentarem possibilidade
de serem recuperados por outros tratamentos odontológicos.
Serão coletadas amostras de saliva e amostra de sangue, uma única vez, de
todos os indivíduos desta pesquisa, para fazer exames para verificar alterações de
coagulação. Esses exames serão sempre feitos antes das extrações dentárias.
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BENEFÍCIOS
O benefício esperado é poder identificar quais os exames de sangue são mais
capazes de prever o sangramento, se esse objetivo for alcançado todas as pessoas
com cirrose terão mais segurança quanto ao risco de sangramento antes de extrações
dentárias. Outro benefício seria identificar se a saúde da boca influencia na qualidade
de vida da pessoa com cirrose, e se isso poderá contribuir futuramente como
estratégias de prevenção para pacientes com cirrose.
RISCOS E DESCONFORTOS
Os riscos e desconfortos do preenchimento do questionário, avaliação bucal e
coleta de saliva serão mínimos. Com relação à coleta de sangue, há risco de formação
de hematoma (mancha roxa) no local da picada da agulha, como em qualquer exame
de sangue. Com relação à extração dentária os riscos são dor, inchaço e
sangramento, os mesmos previstos em qualquer extração dentária. Algumas vezes,
depois que o dente é extraído, o rosto pode ficar inchado por uns 2 ou 3 dias. O risco
que pode acontecer é principalmente o de sangramento depois do dente removido.
Caso isto venha a acontecer, o dentista e sua equipe estarão à disposição na Unidade
de Odontologia para atender o senhor (a).
CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS
A privacidade de quem participa de pesquisa é muito importante. Todas as
informações coletadas neste estudo serão mantidas confidenciais. Você terá acesso
aos resultados dos exames realizados durante o estudo e, caso os resultados deste
estudo sejam publicados, não haverá qualquer informação ou dado que possa
identificá-lo(a). Os registros clínicos que possam identificá-lo (a) serão mantidos em
sigilo, conforme exigido pela lei. Exceto pelo nome neste documento, que também é
confidencial, você não será identificado por número de RG ou CPF, endereço, número
de telefone ou qualquer outro dado que o(a) identifique diretamente nos registros do
estudo que forem revelados para fora do HCFMUSP.
SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO ESTUDO E SEU DIREITO DE
RECUSAR OU DESISITIR DE PARTICIPAR
A decisão de participar deste estudo é totalmente voluntária. Você deve decidir
o que é melhor com base nas explicações que deverão ser fornecidas pelo
pesquisador ou por quaisquer outras informações sobre o estudo. Uma vez que decidir
entrar no estudo, você tem direito de desistir de participar a qualquer momento sem
necessidade de justificar seus motivos e sem penalização alguma, de sigilo e
privacidade. A desistência não afetará o tratamento que você recebe rotineiramente
no HCFMUSP. Se desistir de participar do estudo, você poderá receber outros tipos
de tratamento que serão indicados pelo dentista. Caso o projeto de pesquisa seja
interrompido pelos pesquisadores, você receberá a assistência que for adequada de
forma gratuita, pelo tempo que for necessário.
FUTUROS ESTUDOS E ANÁLISES DA AMOSTRA
Existem outros compostos que podem estar presentes nas amostras coletadas
das pessoas com cirrose e por isso ela poderá ser necessária para outros estudos,
desta forma:
( ) NÃO AUTORIZO a utilização de dados ou do material biológico (saliva e
sangue) em outra pesquisa. Neste caso, serão descartados em lixo biológico.
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( ) SIM AUTORIZO a utilização de dados ou material biológico (saliva e sangue)
que serão armazenados no Biobanco da Faculdade de Odontologia da USP em outra
pesquisa.
Para utilizar os dados ou material biológico (saliva e sangue) em outra pesquisa
você quer ser consultado?
( ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados ou material
biológico (saliva e sangue) em outra pesquisa, desde que a nova pesquisa seja
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
( ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados ou material
biológico (saliva e sangue) em outra pesquisa.
Você poderá ter todas as informações que quiser sobre esta pesquisa ou
pesquisas futuras que envolvam suas amostras.
SOBRE AS VIAS DO TERMO DE CONSENTIMENTO
Caso você escolha participar da pesquisa você receberá uma via deste Termo
de Consentimento.
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra Juliana
Bertoldi Franco que pode ser encontrada na Divisão de Odontologia - Instituto Central
– HCFMUSP, 6º andar – bloco 02 – Prédio dos Ambulatórios - Telefone(s) 26616393;
26616483, e-mail: juliana.franco@hc.fm.usp.br. Se você tiver alguma consideração ou
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585,
(11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br, sendo o horário
de funcionamento de segunda a sexta- feira das 7h às 17h (exceto feriados). O Comitê
é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter
consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos (Resolução CNS nº 466 de
2012).
CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Sua assinatura indica que você decidiu participar da pesquisa como voluntário e que
leu e entendeu todas as informações acima explicadas.
Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor sendo uma do pesquisador
responsável e a outra do participante da pesquisa.
Eu, _____________________________________________________, portador do
RG ________________________________ li e/ou ouvi as informações deste termo e
compreendi para que serve o estudo e qual o procedimento ao qual serei submetido.
A explicação que recebi esclarece as garantias, os riscos e os benefícios do estudo.
Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento,
sem justificar minha decisão e que isso não afetará o meu tratamento. Sei que meu
nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei dinheiro por
participar deste estudo e que devo entrar em contato com a Juliana Bertoldi Franco
caso tenha alguma dúvida. Eu concordo voluntariamente em participar do estudo
“Avaliação da saúde bucal e do sangramento pós-exodôntico em pacientes no
pré transplante de fígado”.
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São Paulo, _______ de _____________________ de _________.
______________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE B -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Grupo Controle)

“Avaliação da saúde bucal e do sangramento pós-exodôntico em pacientes no
pré transplante de fígado.”
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juliana Bertoldi Franco
INSTITUIÇÃO: Divisão de Odontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
ENDEREÇO: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 - Cerqueira César - 05403-010 São Paulo - SP – Brasil. TELEFONE: (011) 2661-6393
Iniciais do participante da pesquisa:...................................................|__||__||__||__||__|
Data de nascimento do participante da pesquisa:..............|__|__|- |__|__|-|__|__|__|__|
Número do participante da pesquisa:................................|__||__||__||__||__||__||__||__|
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INFORMAÇÕES GERAIS
Este termo tem a finalidade de convidar você a participar de forma voluntária
do projeto de pesquisa “Avaliação da saúde bucal e do sangramento pósexodôntico em pacientes no pré transplante de fígado”. Este projeto será
desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HCFMUSP). Os pacientes do HCFMUSP serão atendidos no HCFMUSP
pela aluna de doutorado Juliana Bertoldi Franco. Os pacientes do HCFMUSP poderão
contatar a Dra. Juliana pelos telefones (11) 2661-6393 e (11) 997393132 ou a Dra.
Karem pelos telefones (11) 30917838 e (11) 996257804.
O objetivo deste estudo é verificar quais exames de sangue realmente ajudam
a identificar o risco de sangramento durante extrações de dente em pessoas com
cirrose.
A participação neste estudo é voluntária e você fará parte do grupo controle.
Para que você decida sobre a sua participação no estudo, algumas informações são
necessárias para compreendê-lo. Este documento (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido) contém todas as informações sobre o estudo.
Não será recebido ou efetuado nenhum pagamento pela sua participação na
pesquisa, nem para a realização dos exames laboratoriais.
Caso aconteça algo que prejudique a sua saúde durante algum procedimento
que esteja relacionado com sua participação no estudo, é garantido pela lei brasileira
que você receba indenizações de acordo com o dano ou prejuízo causado durante a
pesquisa.
A identificação do participante da pesquisa será preservada de forma
confidencial, ou seja, seu nome e dados pessoais não aparecerão nas publicações
subsequentes à pesquisa nem serão citados em cursos, palestras ou aulas.
Fica claro que você tem o direito de não aceitar participar da pesquisa ou de
interromper a sua participação a qualquer momento sem prejuízo de qualquer
benefício que esteja recebendo.
DESCRIÇÃO DO ESTUDO
O participante da pesquisa será entrevistado pelo pesquisador, para que seja
preenchido um questionário com perguntas pessoais (sexo, data de nascimento), bem
como sobre a saúde geral (história médica) e saúde da boca (cáries e problemas
gengivais).
Será feita uma avaliação da boca para a detecção de doença periodontal
(gengiva) e presença de cáries. Serão extraídos os dentes que estiverem muito
comprometidos por cárie e doença periodontal, e que não apresentarem possibilidade
de serem recuperados por outros tratamentos odontológicos.
Serão coletadas amostras de sangue, uma única vez, de todos os indivíduos
desta pesquisa, para fazer exames para verificar alterações de coagulação. Esses
exames serão sempre feitos antes das extrações dentárias.
BENEFÍCIOS
O benefício esperado é poder identificar quais os exames de sangue são mais
capazes de prever o sangramento, se esse objetivo for alcançado todas as pessoas
com cirrose terão mais segurança quanto ao risco de sangramento antes de extrações
dentárias. Os resultados dos seus exames de sangue ajudarão a entender o quanto
os exames de sangue dos pacientes com cirrose estão alterados e quanto essa
diferença implicará em sangramento durante e após as extrações dentárias.
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RISCOS E DESCONFORTOS
Os riscos e desconfortos do preenchimento do questionário, avaliação bucal e
coleta de saliva serão mínimos. Com relação à coleta de sangue, há risco de formação
de hematoma (mancha roxa) no local da picada da agulha, como em qualquer exame
de sangue. Com relação à extração dentária os riscos são dor, inchaço e
sangramento, os mesmos previstos em qualquer extração dentária. Algumas vezes,
depois que o dente é extraído, o rosto pode ficar inchado por uns 2 ou 3 dias. O risco
que pode acontecer é principalmente o de sangramento depois do dente removido.
Caso isto venha a acontecer, o dentista e sua equipe estarão à disposição na Unidade
de Odontologia para atender o senhor (a).
CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS
A privacidade de quem participa de pesquisa é muito importante. Todas as
informações coletadas neste estudo serão mantidas confidenciais. Você terá acesso
aos resultados dos exames realizados durante o estudo e, caso os resultados deste
estudo sejam publicados, não haverá qualquer informação ou dado que possa
identificá-lo(a). Os registros clínicos que possam identificá-lo (a) serão mantidos em
sigilo, conforme exigido pela lei. Exceto pelo nome neste documento, que também é
confidencial, você não será identificado por número de RG ou CPF, endereço, número
de telefone ou qualquer outro dado que o(a) identifique diretamente nos registros do
estudo que forem revelados para fora do HCFMUSP.
SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO ESTUDO E SEU DIREITO DE
RECUSAR OU DESISITIR DE PARTICIPAR
A decisão de participar deste estudo é totalmente voluntária. Você deve decidir
o que é melhor com base nas explicações que deverão ser fornecidas pelo
pesquisador ou por quaisquer outras informações sobre o estudo. Uma vez que decidir
entrar no estudo, você tem direito de desistir de participar a qualquer momento sem
necessidade de justificar seus motivos e sem penalização alguma, de sigilo e
privacidade. A desistência não afetará o tratamento que você recebe rotineiramente
no HCFMUSP. Se desistir de participar do estudo, você poderá receber outros tipos
de tratamento que serão indicados pelo dentista. Caso o projeto de pesquisa seja
interrompido pelos pesquisadores, você receberá a assistência que for adequada de
forma gratuita, pelo tempo que for necessário.
SOBRE AS VIAS DO TERMO DE CONSENTIMENTO
Caso você escolha participar da pesquisa você receberá uma via deste Termo
de Consentimento.
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra Juliana
Bertoldi Franco que pode ser encontrada na Divisão de Odontologia - Instituto Central
– HCFMUSP, 6º andar – bloco 02 – Prédio dos Ambulatórios - Telefone(s) 26616393;
26616483, e-mail: juliana.franco@hc.fm.usp.br. Se você tiver alguma consideração ou
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585,
(11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br, sendo o horário
de funcionamento de segunda a sexta- feira das 7h às 17h (exceto feriados). O Comitê
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é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter
consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos (Resolução CNS nº 466 de
2012).
CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Sua assinatura indica que você decidiu participar da pesquisa como voluntário e que
leu e entendeu todas as informações acima explicadas.
Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor sendo uma do pesquisador
responsável e a outra do participante da pesquisa.
Eu, _____________________________________________________, portador do
RG ________________________________ li e/ou ouvi as informações deste termo e
compreendi para que serve o estudo e qual o procedimento ao qual serei submetido.
A explicação que recebi esclarece as garantias, os riscos e os benefícios do estudo.
Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento,
sem justificar minha decisão e que isso não afetará o meu tratamento. Sei que meu
nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei dinheiro por
participar deste estudo e que devo entrar em contato com a Juliana Bertoldi Franco
caso tenha alguma dúvida. Eu concordo voluntariamente em participar do estudo
“Avaliação da saúde bucal e do sangramento pós-exodôntico em pacientes no
pré transplante de fígado”.
São Paulo, _______ de _____________________ de _________.
______________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE C - Ficha Clínica – Grupo Estudo
ANAMNESE
1. Nome: _________________________________________________________________
2. Identificação no estudo.............................................................................................|__|__|
3. Idade...................................................................|__|__|
4. Sexo
(1) masculino (2) feminino.
5. Data da anamnese.....................................................................|__|__|- |__|__|-|__|__|__|__|
6. Causa da cirrose/ Doença de base........................................................................................
7. MELD
7.1 MELD da data de inclusão......................................................................................
7.2 MELD da data atual................................................................................................
HISTÓRIA MÉDICA
Complicações da cirrose
17. Hipertensão portal (1) sim (2) não................................................................................................|__|
18. Hiperesplenismo (1) sim (2) não...................................................................................................|__|
19. Circulação colateral (varizes esofágicas) (1) sim (2) não.............................................................|__|
20. Ascite (1) sim (2) não....................................................................................................................|__|
21. Paracentese (1) sim (2) não.........................................................................................................|__|
21.1 Se sim, quantas vezes e quando? ................................................................................|__|
22. Fez transfusão sanguínea(1) sim (2) não.....................................................................................|__|
22.1 Se sim, quantas vezes e quando?? ..............................................................................|__|
23. Alterações na série vermelha (1) sim (2) não...............................................................................|__|
24. Alterações na série branca (1) sim (2) não...................................................................................|__|
25. Coagulopatia (1) sim (2) não........................................................................................................|__|
26. Peritonite bacteriana espontânea (1) sim (2) não.........................................................................|__|
27. Hemorragia digestiva alta (1) sim (2) não.....................................................................................|__|
Morbidades
31. Cardiopatias (1) sim (2) não.........................................................................................................|__|
32. Nefropatias (1) sim (2) não...........................................................................................................|__|
33. Diabetes (1) sim (2) não...............................................................................................................|__|
34. Anemia (1) sim (2) não.................................................................................................................|__|
35. Pulmonares (1) sim (2) não..........................................................................................................|__|
36. Osteopenia/ osteoporose (1) sim (2) não.....................................................................................|__|
37. Plaquetopenia (1) sim (2) não......................................................................................................|__|

Outras comorbidades
38. Hálito hepático (1) sim (2) não......................................................................................................|__|
39. Xerostomia (1) sim (2) não...........................................................................................................|__|
40. Hipossalivação (1) sim (2) não.....................................................................................................|__|
41. Sangramento gengival espontâneo (1) sim (2) não......................................................................|__|
42. Outro episódio hemorrágico que não foi citado(1) sim (2) não.....................................................|__|
42.1.Se sim, qual? (1) sim (2) não........................................................................................ |__|
MEDICAÇÕES
EM
USO:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ÍNDICES
Índice CPO-D
43. Dentes permanentes cariados ( ) + perdidos ( ) + obturados ( ) .............................|__||__|

0-ESPAÇO VAZIO; 1-DENTE PERMANENTE CARIADO; 2-DENTE PERMANENTE OBTURADO; 3DENTE PERMANENTE EXTRAÍDO; 4-DENTE PERMANENTE C/ EXTRAÇÃO INDICADA; 5-DENTE
PERMANENTE HÍGIDO; 6-DENTE DECÍDUO CARIADO; 7-DENTE DECÍDUO OBTURADO; 8-DENTE
DEC. C/ EXTRAÇÃO INDICADA; 9-DENTE DECÍDUO HÍGIDO.

EXAMES COMPLEMENTARES (momento da cirurgia)
Pressão Arterial: _____ mmgH x _____ mmgH
Glicemia Capilar: _________ mg/dl

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO:
Data da cirurgia: ____/ ____/ ______
Dente extraído: ________________________
Tipo de anestésico: _____________________
Volume sangramento (mL): ______________
Tempo de procedimento (min): ___________
Uso de meio hemostático local:

Sim

Não Qual: ________________________________

Medicação prescrita: _________________________________________________________
Data de Retorno: ___/ ___/ _____
Intercorrências no pós-operatório:

Sim

Não

Quais: _____________________________________________________________________
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EXAMES LABORATORIAIS:
Data do exame: ___/ ___/ _____
Hemograma: _________________ Hb: ______ Ht: _______
Plaquetas: ______________________
TP: ________/ INR: _________
TTPa: _________
TT: ___________
Fator de von Willebrand: ______________
Atividade do Fator de von Willebrand: ______________
Agregação plaquetária ADP: ______________________
Agregação plaquetária Adrenalina: _________________
Agregação plaquetária ácido Araquidônico: __________
Agregação plaquetária colágeno: __________________
Agregação plaquetária Ristocetina: ________________
Antitrombina: _________________
Fibrinogênio: _________________
Proteína C: ___________________
Proteína S: ___________________
Uréia: _______________________
Creatinina: ___________________
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APÊNDICE D - Ficha Clínica – Grupo Controle
ANAMNESE
1. Nome: _________________________________________________________________
2. Identificação no estudo.............................................................................................|__|__|
3. Idade...................................................................|__|__|
4. Sexo
(1) masculino (2) feminino.
5. Data da anamnese.....................................................................|__|__|- |__|__|-|__|__|__|__|
HISTÓRIA MÉDICA
Morbidades
6. Cardiopatias (1) sim (2) não.........................................................................................................|__|
7. Nefropatias (1) sim (2) não...........................................................................................................|__|
8. Diabetes (1) sim (2) não...............................................................................................................|__|
9. Anemia (1) sim (2) não.................................................................................................................|__|
10. Pulmonares (1) sim (2) não..........................................................................................................|__|
11. Osteopenia/ osteoporose (1) sim (2) não.....................................................................................|__|
12. Plaquetopenia (1) sim (2) não......................................................................................................|__|
MEDICAÇÕES
EM
USO:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ÍNDICES
Índice CPO-D
43. Dentes permanentes cariados ( ) + perdidos ( ) + obturados ( ) .............................|__||__|

0-ESPAÇO VAZIO; 1-DENTE PERMANENTE CARIADO; 2-DENTE PERMANENTE OBTURADO; 3DENTE PERMANENTE EXTRAÍDO; 4-DENTE PERMANENTE C/ EXTRAÇÃO INDICADA; 5-DENTE
PERMANENTE HÍGIDO; 6-DENTE DECÍDUO CARIADO; 7-DENTE DECÍDUO OBTURADO; 8-DENTE
DEC. C/ EXTRAÇÃO INDICADA; 9-DENTE DECÍDUO HÍGIDO.
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EXAMES COMPLEMENTARES (momento da cirurgia)
Pressão Arterial: _____ mmgH x _____ mmgH
Glicemia Capilar: _________ mg/dl
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO:
Data da cirurgia: ____/ ____/ ______
Dente extraído: ________________________
Tipo de anestésico: _____________________
Volume sangramento (mL): ______________
Tempo de procedimento (min): ___________
Uso de meio hemostático local:

Sim

Não Qual: ________________________________

Medicação prescrita: _________________________________________________________
Data de Retorno: ___/ ___/ _____
Intercorrências no pós-operatório:

Sim

Não

Quais: _____________________________________________________________________

EXAMES LABORATORIAIS:
Data do exame: ___/ ___/ _____
Hemograma: _________________ Hb: ______ Ht: _______
Plaquetas: ______________________
TP: ________/ INR: _________
TTPa: _________
TT: ___________
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ANEXO A – Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
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ANEXO B - Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo
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