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Resumo 
 

 
Ferreira RV. Efeito da pentoxifilina sobre a coagulopatia em modelo suíno de 
múltiplos traumas [tese] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2018.  
Aproximadamente 5,8 milhões de pessoas morrem anualmente vítimas de 
trauma no mundo. A reposição volêmica inicial dos pacientes graves 
politraumatizados com choque hemorrágico tem características distintas hoje 
quando comparada à proposta não mais do que uma década atrás. A infusão 
reduzida de fluidos associada à transfusão precoce de hemoderivados é o 
padrão adotado em portadores de hemorragia maciça, no que se chama na 
literatura de damage control resuscitation (DCR). Entretanto, a administração 
precoce de componentes do sangue, implica em limitações de 
armazenamento, transporte, disponibilidade, compatibilidade, reações 
transfusionais e custo. Assim, estratégias medicamentosas que possam 
beneficiar o paciente politraumatizado no tratamento do sangramento devem 
ser desenvolvidas. As pesquisas atuais buscam medidas que possam agir na 
resposta inflamatória e na coagulopatia envolvidas nas lesões traumáticas e 
no choque hemorrágico. Desta forma, decidiu- se avaliar o potencial da 
administração precoce de Pentoxifilina (PTX) em associação com Ringer 
lactato (RL) e seus efeitos na coagulopatia associada ao trauma. Foi utilizado 
modelo experimental suíno de choque hemorrágico e politrauma. Foram 
utilizados 23 suínos, machos, da raça Landrace, com peso médio de 28,5 kg 
randomizados em 3 grupos: Controle (n=5), RL (n=5) e PTX (n=7). Os animais 
foram submetidos à anestesia geral, exceto o grupo controle, a uma fratura 
de fêmur, seguido de choque hemorrágico controlado e, por fim, uma lesão 
hepática como hemorragia não controlada. Foram analisados parâmetros 
hemodinâmicos, laboratoriais e gasometria, testes de coagulação padrão e 
tromboelastometria. Os animais submetidos ao experimento apresentaram 
taquicardia, hipotensão arterial, hipotermia, acidose, redução de hemoglobina 
e alteração nos testes de coagulação e viscoelásticos. O lactado no tempo 
Final mostrou-se mais elevado no grupo PTX, quando comparado ao grupo 
RL (p=0,01). Os dados da tromboleastometria não mostraram diferença entre 
os grupos submetidos ao experimento. No tempo Final, observou-se uma 
redução do fibrinogênio menor no grupo tratado com PTX, quando comparado 
ao grupo RL (p<0,01). A análise dos efeitos da pentoxifilina associada à 
reanimação volêmica sugere melhora dos níveis de fibrinogênio após sua 
administração seguindo a hemorragia e trauma. 
Descritores: pentoxifilina; choque hemorrágico; trauma; transtornos da 
coagulação; modelos animais; tromboelastografia.  
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Abstract 
 

 

Ferreira RV. Effect of pentoxifylline on coagulopathy in a multiple trauma swine 
model [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2018.  
Approximately 5.8 million people die each year victim of trauma worldwide. 
The initial volume replacement of severely injured patients with hemorrhagic 
shock has different characteristics today than a decade before. Low-volume 
fluid resuscitation associated with early transfusion of blood products is the 
standard adopted in patients with massive hemorrhage, so called damage 
control resuscitation (DCR). However, early administration of blood 
components implies limitations in storage, transport, availability, compatibility, 
transfusion reactions, and cost. Thus, drug strategies that may benefit the 
severely injured patient in the treatment of bleeding should be developed. 
Current research seeks measures that can modulate the inflammatory 
response and coagulopathy involved in traumatic injuries and hemorrhagic 
shock. Therefore, we decided to evaluate the role of early administration of 
Pentoxifylline (PTX) in association with RL and its effects on coagulopathy and 
traumatic inflammatory response. A porcine model of multiple trauma and 
hemorrhagic shock was used. Twenty-three Landrace male pigs were used, 
with a mean weight of 28.5 kg randomized into three groups: Control (n=5), RL 
(n=5), and PTX (n=7). The animals were submitted to general anesthesia 
(except the control group), femur fracture, followed by controlled hemorrhagic 
shock, and, finally, a hepatic injury (as uncontrolled hemorrhage simulation). 
Hemodynamic parameters, laboratory tests, standard coagulation tests and 
thromboelastometry were analyzed. The animals submitted to the experiment 
presented tachycardia, hypotension, hypothermia, acidosis, hemoglobin 
decrease and impaired coagulation and viscoelastic tests. Lactate levels at the 
end of the experiment were higher in the PTX group when compared to RL 
(p=0,01). Data extracted from thromboelastometric tests have shown no 
difference between the groups submitted to the protocol. Fibrinogen reduction 
(consumption) were significantly lower in the PTX group when compared to RL 
(p<0,01). The analysis of pentoxifylline effects suggests less fibrinogen 
consumption after PTX administration. 
Descriptors: pentoxifylline; shock, hemorrhagic; trauma; blood coagulation 
disorders; animal models; thromboelastometry. 
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 Aproximadamente 5,8 milhões de pessoas morrem anualmente vítimas 

de trauma no mundo. Esse número é maior do que o número de mortes 

provocadas por malária, tuberculose e síndrome da imunodeficiência humana 

adquirida (SIDA) somadas no mesmo período e corresponde a 10% do 

número total de mortes em um ano (1). Adicionalmente, 90% dessas mortes 

ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil, e é a principal 

causa de morte no mundo em indivíduos de até 45 anos. No Brasil, em 2011, 

segundo dados extraídos do DATASUS, 96.063 óbitos ocorreram quando 

somados homicídios e acidentes de transporte terrestre (2). O impacto da 

doença pode ser ainda mais alarmante quando se analisa o número de 

indivíduos com sequelas provocadas pelo trauma ou pelos DALYs (uma 

estimativa de anos de vida saudável perdidos por doença ou deficiência) (3). 

 Nas fases iniciais do trauma, o choque hemorrágico é uma das 

principais causas de morte, ficando atrás apenas do trauma cranioencefálico 

(TCE). A hemorragia é a causa mais comum de mortes potencialmente 

evitáveis (4). A perda sanguínea se dá através da lesão per se e se complica 

pela tríade letal do trauma, que associa a acidose à hipotermia e à 

coagulopatia (5, 6). Em descrições prévias, essa coagulopatia era secundária à 

hemodiluição, ao consumo de fatores de coagulação e ao consumo de 

plaquetas. Associada à hemodiluição, a administração de fluidos não 
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aquecidos e a perda de calor ambiental geravam o ambiente necessário ao 

ciclo vicioso dessa tríade letal (7, 8). 

 A reposição volêmica inicial dos pacientes graves politraumatizados 

com choque hemorrágico tem características distintas hoje quando 

comparada à proposta não mais do que uma década atrás (9). A infusão 

reduzida de fluidos associada à transfusão precoce de hemoderivados é o 

padrão adotado em portadores de hemorragia maciça, no que se chama na 

literatura de damage control resuscitation (DCR). O termo deriva da “cirurgia 

do controle de danos” proposta por Rotondo em 1993 (10). Essa infusão 

reduzida de fluidos associada à transfusão precoce de hemoderivados é parte 

desse modelo concomitante à cirurgia de controle de danos, quando esta é 

necessária, de forma a diminuir as consequências da resposta imune e 

metabólica, visando restaurar precocemente a perfusão e a obtenção de 

estabilidade hemodinâmica (11, 12). 

Muitos pacientes que sobrevivem à hemorragia maciça desenvolvem 

falência de múltiplos órgãos, frequentemente associada a sepse. Falência de 

múltiplos órgãos e sepse são resultado da resposta sistêmica que se segue 

ao trauma grave. Hoje pacientes que experimentam trauma grave podem 

sobreviver por avanços no controle e na correção da perda sanguínea (13). 

Consequentemente, respostas que eram protetoras em traumas de menor 

intensidade passam a ser exageradas e destrutivas nos traumas de gravidade 

elevada. A resposta sistêmica ao trauma grave envolve interações entre a 

hemostasia, inflamação e o sistema neuroendócrino, agravando o dano inicial 

causado pela hipoperfusão e reperfusão. O endotélio ativado pela exposição 
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a citocinas inflamatórias se torna mais poroso, permitindo que mediadores do 

dano tecidual ganhem acesso ao espaço intercelular.  

A lesão tecidual e a hipoperfusão secundária ao choque hemorrágico 

desencadeiam uma resposta inflamatória sistêmica multifatorial conhecida 

como síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) (13, 14). A SIRS é 

resultado da liberação de fatores endógenos conhecidos como alarminas ou 

DAMPs (damage-associated molecular patterns). Elas são secretadas por 

células imunes ativadas (como os neutrófilos) ou liberadas pela morte celular 

(13). Em estudo de 1997, Gando e cols. (15) identificaram elevados níveis de 

Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α), Interleucina 1 Beta (IL-1β), 

Interleucina 6 (IL-6) e Interleucina 8 (IL-8) em pacientes politraumatizados, 

com lesão grave e coagulação intravascular disseminada (CIVD) admitidos 

em serviço de emergência (16). Tais marcadores inflamatórios são ativadores 

do sistema complemento, ativadores de leucócitos, ativam o endotélio e 

participam do sistema coagulo-fibrinolítico que se segue. Através da liberação 

de fosfolipase A2 induzida por essas citocinas há aumento da concentração 

do fator ativador de plaquetas.  

A infiltração tecidual e ativação neutrofílica também aumentam, devido 

à indução da óxido nítrico sintase. Tanto a IL-1 quanto o TNF-α estimulam o 

endotélio e monócitos a expressarem fator tecidual que induz a formação de 

trombina. A IL-1-beta e o TNF-α atuam na via da Proteína C ativada (aPC) por 

meio da regulação do Receptor de Proteína C endotelial (EPCR), que é 

necessário para ligação do complexo proteína C- trombina-trombomodulina à 

superfície endotelial celular (17). Esse conjunto de reações provocam efeitos 
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na coagulação de forma pró-coagulante, inibindo a anticoagulação e a 

fibrinólise. Como exposto, os mediadores inflamatórios causam impacto na 

regulação da coagulação, como pró-coagulantes (com aumento de fator 

tecidual, fibrinogênio, receptores de membrana), inibindo anticoagulantes 

(com a diminuição de trombomodulina, EPCR, antitripsina) e inibindo a 

fibrinólise, com o aumento do inibidor de plasminogênio ativado tipo 1 (PAI-1) 

(14, 16, 17).  

A coagulopatia é decorrente de múltiplos fatores no paciente 

politraumatizado, com componentes secundários como a hemodiluição, mas 

também com componentes primários como o choque e a lesão tecidual (18-20). 

Insultos como trauma, isquemia, infecção, hipóxia ou reperfusão 

desencadeiam respostas para manter a homeostase corpórea, que envolvem 

inflamação, descarga neuroendócrina, coagulação e fibrinólise. A resposta 

hemostática é um processo dinâmico dependente do balanço entre 

coagulação e fibrinólise, sendo a coagulopatia decorrente do desequilíbrio 

desse balanço (15, 21, 22). 

Novos conceitos sobre a coagulopatia e o conceito da coagulopatia 

traumática aguda (CTA) surgiu com Brohi e cols., em 2003, ampliando o que 

se entendia sobre o evento e relatando que ainda antes da infusão de 

soluções na reanimação do paciente politraumatizado já existia coagulopatia 

(23). Sua análise dos testes de coagulação de 1.088 pacientes com trauma 

grave (mediana do Injury Severity Score – ISS – de 20), imediatamente após 

chegarem à emergência, revelou que 24,4% dos pacientes já apresentavam 

coagulopatia na admissão e antes da administração de fluidos. No estudo, 
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entendia-se por coagulopatia na admissão um Tempo de Protrombina (TP) > 

18 segundos, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa) > 60 

segundos ou Tempo de Trombina (TT) > 15 segundos. 

MacLeod e cols., após a análise de 7.638 registros de pacientes com 

trauma (mediana do ISS = 9), observaram que a prevalência de coagulopatia 

precoce ocorreu em 28% dos pacientes, que apresentavam o TP>14 

segundos e em 8% dos pacientes, que apresentavam o TTPa >34 segundos 

(24). Dessa forma, concluíram que a coagulopatia seria um fator de risco 

independente para mortalidade (25). Tornou-se, a partir de então, necessário 

entender a CTA como um evento deflagrado primaria e precocemente, 

decorrente da lesão tecidual, da hipoperfusão tecidual, da resposta 

inflamatória e do choque hemorrágico associado (26-28) . 

 

1.1 Reanimação volêmica, soluções e farmacoterapia adjuvante 

 

 O uso de cristaloides ainda se mantém como primeira opção na 

reanimação volêmica do paciente politraumatizado, segundo o Advanced 

Trauma Life Support (ATLS). Na ausência de resposta ou na resposta 

transitória ao uso de cristaloides, sugere-se o início do uso de concentrado de 

hemácias. O modelo proposto previamente incluía a utilização de solução 

cristaloide em proporção de 3:1 para o volume sanguíneo perdido estimado. 

Para tal estimativa, utiliza-se a classificação de choque relacionada a perda 

volêmica derivada de parâmetros clínicos (frequência cardíaca, pressão 

arterial, frequência respiratória, débito urinário e nível de consciência). Tal 
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análise estima a hemorragia em classes I, II, II e IV, que correspondem a 

hemorragia < 15%, 15-30%, 30-40% e > 40%, respectivamente (9, 29). 

A solução cristaloide preconizada é o Ringer Lactato (RL) e a 

modalidade de infusão inclui o seu uso aquecido. O uso de solução salina a 

0,9% e de colóides na abordagem inicial é desencorajado na literatura, exceto 

na presença de TCE (28, 30, 31). Entretanto, o volume proposto inicialmente tem 

sido contestado, quando estudos propõem o uso de menor volume na 

abordagem inicial (32-34). Há alguns estudos sugerindo maior morbidade e 

mortalidade quando quantidades excessivas de solução cristaloide é 

administrada (31, 35). Hussmann e cols. observaram, em estudo retrospectivo, 

maior sobrevida nos pacientes que receberam quantidade menor de volume 

(<1500 mL) no ambiente pré-hospitalar (36). Maegele e cols. utilizando a 

mesma base de dados observaram presença de coagulopatia em 40% dos 

pacientes que receberam até 2.000 mL de cristaloides, em 50% até 3.000 mL 

e até 70% nos que receberam mais de 5.000 mL (25). Em estudos prévios, o 

uso do RL foi associado a efeitos deletérios, principalmente na ativação da 

resposta inflamatória (37, 38). A recomendação da manutenção dos níveis 

pressóricos com pressão arterial sistólica (PAS) até 90 mmHg, apesar de não 

possuir níveis de evidências gerados por estudos clínicos randomizados, está 

presente em guidelines atuais (7, 30, 31). 

Adicionalmente, recentemente o termo “reanimação hemostática” 

surgiu, quando, na necessidade de recuperação agressiva do quadro 

hemodinâmico, a transfusão precoce de hemoderivados está indicada (39, 40). 

As proporções ideais entre a quantidade de concentrados de hemácias (CH), 
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unidades de plasma fresco congelado (PFC) e plaquetas ainda está em 

análise da literatura, na tentativa de se esclarecer o maior benefício dessa 

proposta (41). 

O estudo CRASH-2 (42) revelou adicionalmente uma nova linha de 

abordagem, com o uso de fármacos associados à reanimação, fazendo uso 

de ácido tranexâmico precocemente em pacientes submetidos a transfusão 

maciça, com redução da mortalidade quando usado nas primeiras 3 horas. 

Desde a ação direta na coagulação, ou ainda, através da modulação da 

resposta inflamatória, essa forma de reanimação pode-se fazer ainda mais 

importante onde a escassez de hemoderivados ou a ausência de protocolos 

se fizer presente.  

A pentoxifilina (PTX), derivada da metilxantina, melhora o fluxo 

sanguíneo na microcirculação devido às suas propriedades hemorreológicas 

e diminui a atividade inflamatória agindo na ativação neutrofílica e na 

produção de TNF-a, com diminuição da mesma (43-45). Há efeitos descritos 

como atenuação do burst oxidativo dos leucócitos polimorfonucleares (PMN) 

(46), inibição da proliferação de mononucleares e atenuação da liberação de 

IL-12. Ainda mais, há inibição da citotoxicidade dos linfócitos T, diminuição 

dos níveis de IFN-g e secreção de IL-6, além de atenuar a expressão de 

receptores de IL-2 na superfície celular (43, 47-50). Os efeitos imunomoduladores 

da PTX foram demonstrados em condições clínicas associadas à 

hiperinflamação. Em modelos experimentais de sepse (51-53), a PTX mostrou 

diminuir a lesão pulmonar e hepática (45, 54), bem como os níveis de citocinas 

pró-inflamatórias (49). Entretanto, esses efeitos não foram explorados em todos 
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os cenários experimentais ou em estudos clínicos até o momento (55). Não 

foram encontrados estudos sobre o uso da pentoxifilina no contexto 

experimental ou clínico do politraumatismo. 

As dificuldades inerentes ao uso de hemoderivados em nosso meio 

relacionadas ao seu custo, disponibilidade, armazenamento e complicações 

associadas à transfusão de hemoderivados e hemocomponentes podem 

impulsionar o estudo de uma reanimação associada a fármacos com o 

propósito de atenuar morbidade e/ou mortalidade até que o controle definitivo 

da hemorragia seja atingido. 

No cenário de choque hemorrágico associado a múltiplos traumas, em 

que se observa alteração da resposta inflamatória e da perfusão tecidual, 

levando-se em conta as propriedades hemorreológicas e antiinflamatórias da 

PTX, decidiu-se verificar a hipótese de atenuação das repercussões 

sistêmicas do choque hemorrágico e a repercussão na coagulopatia do uso 

da PTX em modelo suíno com múltiplos traumas. 
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2 OBJETIVO 

  

 

Avaliar os efeitos da pentoxifilina associada à reanimação volêmica 

sobre parâmetros hemodinâmicos e da coagulação em modelo suíno de 

choque hemorrágico e politrauma. 
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3 MÉTODOS 

 

 

 Esta pesquisa foi realizada em concordância aos princípios 

internacionais da experimentação em animais e a Lei 11.794/ 2008 para o 

cuidado, manipulação e utilização de animais de laboratório (56). O projeto foi 

aprovado, em 2014, pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Departamento de 

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

Medicina da Universidade de São Paulo, sob o número 073/14.  

 Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiopatologia 

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

de Medicina da Universidade de São Paulo.  

 

3.1 Amostra  

 

 Foram utilizados 23 suínos, machos, mestiços da raça Landrace com 

peso médio de 28,5 kg, adquiridos da Empresa Roberto Giannchi Filho – ME, 

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

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

acondicionados individualmente, em caixas plásticas multiperfuradas, 

adequadas para o transporte de porcos. Os animais foram encaminhados à 

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

experimentos foram agudos, sob efeito anestésico e analgésico.  
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 Os animais foram submetidos a um período de jejum de alimentos 

sólidos de 12 horas, antes do experimento, e tiveram livre acesso à água. 

 

3.2 Procedimento anestésico e instrumentalização do animal  

 

 Os animais receberam uma solução pré-anestésica intramuscular de 

quetamina 5 mg/kg e midazolan 0,25 mg/kg, em seguida administrado 

propofol de 3 a 5 mg/kg intravenoso. Foi realizado intubação orotraqueal e 

colocação em ventilação mecânica para manutenção da FiO2 em torno de 

40% e inserção de termômetro esofagiano. A manutenção da anestesia foi 

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

microgramas/kg/min.  

 A instrumentalização consistiu em acesso vascular cirúrgico da veia 

jugular interna direita para monitorização hemodinâmica, da artéria femoral 

esquerda para hemorragia, da veia femoral direita para administração de 

fluidos e tratamento medicamentoso e da artéria femoral direita para controle 

da pressão arterial média (PAM) e coleta sanguínea. Foi realizado laparotomia 

mediana, cistostomia, para controle do débito urinário e fechamento 

temporário com pinças de campo em todos os animais (Figura 1). Após o fim 

da instrumentalização, foi realizada a primeira coleta de amostras para 

análises laboratoriais, no presente texto chamada Coleta Início. 
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Notar dissecção em região cervical e crural (bilateralmente). Fechamento temporário com 
pinças. FONTE: Autoria Própria, 2017. 
 
Figura 1 -  Fotografia do animal após instrumentalização 
 



Métodos  
  

   

16 

 

3.3 Procedimento Experimental 

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente (sorteio realizado antes 

do início da anestesia) em 3 grupos, a saber: 

Grupo RL (n=5), tratado na fase de reanimação volêmica com apenas RL; 

Grupo PTX (n=7), tratado na fase de reanimação volêmica com RL associado 

a 25 mg/kg de PTX, intravenosa, no início da administração da solução; Grupo 

Controle (n=5). 

 O grupo Controle foi submetido ao procedimento anestésico e preparo 

cirúrgico (instrumentalização do animal), não sendo submetido portanto ao 

choque hemorrágico ou ao trauma tecidual a que foram submetidos os 

animais dos outros grupos. As mesmas coletas de exames são realizadas e 

ao término do procedimento tecidos são coletados para estudo.  

Para os outros dois grupos, após a instrumentalização, o animal sofria 

fratura do fêmur esquerdo através da ampliação da incisão da região crural 

esquerda, dissecção cruenta da musculatura com posterior identificação do 

fêmur e sua fratura com costótomo. Para mimetizar o efeito da pistola de gás 

comprimido do modelo original descrito por Cho e cols. (57), um total de duas 

preensões foi realizada no osso em segmentos adjacentes. Simultaneamente 

através do acesso da artéria femoral esquerda iniciava-se o choque 

hemorrágico, com a retirada de 60% do volume sanguíneo total estimado por 

meio de cálculos previamente descritos (75 mL/kg) (58). Durante esse período 

de hemorragia, se a PAM atingisse níveis inferiores a 30 mmHg, Ringer lactato 
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era infundido e quantificado. Assim que a PAM atingia 30 mmHg novamente, 

a infusão era interrompida e a hemorragia reiniciada até que o volume 

necessário calculado fosse atendido. O tempo médio estimado no modelo 

original era de 20 minutos. Após a sangria prevista, o animal era mantido em 

choque por 30 minutos. Neste período nenhum fluido foi administrado. 

Realizava-se nova coleta de amostras para análises laboratoriais, aqui 

chamada Coleta Pós-hemorragia.  

 A fase que simula o atendimento pré-hospitalar era iniciada e todos os 

animais (exceto os do grupo Controle) eram tratados com reposição volêmica 

de acordo com o sorteio. Os animais do grupo PTX receberam 25 mg/kg de 

pentoxifilina injetável junto ao primeiro frasco de RL.  

 O volume retirado na hemorragia foi reposto com RL na proporção 3:1 

(para cada 1 mL de sangue retirado no choque, 3 mL de RL era infundido). A 

solução infundida era resfriada em geladeira previamente a 4 ºC, e o alvo de 

temperatura do animal durante a fase de reanimação era de 32 a 34 ºC 

(hipotermia moderada)(59). Se durante a hemorragia foi necessário o uso de 

RL, esse foi subtraído do volume total calculado para reposição, a fim de que 

o volume ofertado nessa fase somado ao anterior não ultrapassasse o volume 

total calculado na proporção acima. Um período de 15 minutos era necessário 

para estabilização e, posteriormente, era realizada coleta de amostras para 

as análises laboratoriais, chamada nessa fase de Coleta Pós-reanimação.  

 Em seguida, o trauma abdominal visceral era iniciado, para simular a 

ruptura tardia de um hematoma contido. Foi realizada uma lesão hepática 

padronizada, de grau IV (Figura 2) segundo a ISS da Associação Americana 
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de Cirurgia de Trauma (AAST).  Aguardava-se a lesão hepática sangrar por 

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

submetido ao “empacotamento” com seis compressas, e com o fim da 

hemorragia não controlada era realizada coleta de amostras para as análises 

laboratoriais, chamada Coleta Pós-lesão hepática. 

 

 

Nota: A lesão envolve pelo menos dois segmentos hepáticos, o segmento 5 e o segmento 8, 
segundo a AIS. FONTE: Autoria Própria, 2017 
 
Figura 2 -  Fotografia do lobo hepático médio direito após lesão 
 

 
Os animais foram monitorizados e observados por duas horas. Após 

esse período, nova coleta de amostras para as análises laboratoriais era 

realizada (Coleta Final). De forma padronizada foi realizada então coleta de 

tecido hepático (lobo esquerdo, 2x2 cm) e lobo inferior do pulmão direito (3x3 

cm). As compressas do tamponamento hepático são retiradas e pesadas para 

quantificar o sangramento hepático (do peso total das compressas é subtraído 
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o peso seco das compressas em gramas. Para efeito de análise converteu-se 

o peso em gramas para volume em mililitros, de forma direta, aproximada). 

Ao término do período o experimento era finalizado e os animais submetidos 

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

19,1% (Figura 3). 

 

3.4 Variáveis fisiológicas 

 

 Durante todo o experimento, foram coletados os seguintes dados: frequência 

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

 Adicionalmente, foram colhidos outros parâmetros, não apresentados 

no presente estudo. Pressão arterial sistólica e diastólica, débito cardíaco, 

saturação venosa central e outros dados do Swan-Ganz foram tabulados para 

eventuais posteriores análises. 

 

3.5 Análises laboratoriais 

 

 As amostras sanguíneas foram coletadas da artéria femoral direita, 

previamente canulada na fase de instrumentalização. Prontamente, 20 mL de 

sangue foram distribuídos em um frasco seco, dois frascos com EDTA, uma 

seringa heparinizada e três frascos com citrato de potássio. Um dos frascos 

citratados era utilizado in loco na análise do ROTEM®. O restante das 

amostras foi encaminhado ao Laboratório de Análises Especiais, LIM 03. 
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 Foram medidos os seguintes parâmetros: sódio, potássio, hemoglobina 

(Hb), hematócrito (Ht), plaquetas, pH, bicarbonato (HCO3), excesso de bases 

(BE), lactato e fibrinogênio. 

 Adicionalmente, foram realizados outros testes laboratoriais, não 

apresentados no presente estudo. Aspartato amino-transferase, alanina 

amino-transferase, uréia, creatinina, bilirrubinas, fosfatase alcalina, gama 

glutamil-transferase e amilase foram tabulados para eventuais posteriores 

análises. 

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

Europe GmbH, Hamburg, Alemanha) pelo método automatizado, com estudo 

morfológico e leitura do diferencial leucocitário em esfregaço sanguíneo 

corado com corantes panópticos, complementando o exame.  
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Figura 3 -  Delineamento do estudo 

 

Preparo + Instrumentalização

Hemorragia + Fratura de Fêmur

Estabilização

Reanimação volêmica + uso de PTX

Estabilização

Hemorragia não-controlada 
(lesão hepática + tamponamento)

Observação

Baseline

Pós-choque

Pós-reanimação

Pós-lesão hepática

Final

Coletas:

Eutanásia

30min

20 
+  

30min
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30 
+  

15min
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 As análises bioquímicas foram feitas no Aparelho Cobas c111 

(ROCHE, Indianápolis, USA) e os seguintes métodos utilizados: ALT- cinético 

UV; AST- cinético UV; GGT- enzimático colorimétrico; Fosfatase Alcalina- 

colorimétrico; Bilirrubina Total e Frações - colorimétrico; Ureia- Cinético UV, 

por ação da urease; Creatinina- enzimático colorimétrico baseado no método 

Jaffé; Amilase- enzimático colorimétrico. 

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

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

de íon seletivo. 

 A análise da coagulação foi feita no aparelho Start 4 (Diagnóstica Stago 

S.A.S - Asnières sur Seine, França). E os seguintes métodos utilizados: TP- 

Quick modificado; TTPA- Proctor & Rapaport modificado; Fibrinogênio- Clauss 

modificado e Atividade da Proteína C- amidolítico com substrato cromogênico.  

 

Tromboelastometria  

 A tromboelastometria foi realizada no aparelho ROTEM®, (Pentapharm 

GmbH, Munique, Alemanha) pela via EXTEM. O sangue analisado foi arterial, 

colhido em seringa e armazenado em tubo com citrato de potássio. O tempo 

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

citratado é colocado numa cuveta a 37 °C com um pino suspenso dentro dela 

e conectado a um sistema de detecção óptica. A cuveta e o pino sofrem um 

movimento de oscilação relativa entre eles de 4°45’ e, à medida que o coágulo 

se forma, as fibras de fibrina ligam as paredes da cuveta ao pino. A 

impedância de rotação do pino é detectada e um gráfico é gerado (Figura 4). 
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O sangue é colocado no cuvete com um pino suspenso dentro dele e conectado a 
um sistema de detecção óptica. A cuveta e o pino sofrem um movimento de oscilação 
relativa entre eles de 4°75’ e a medida que o coágulo se forma as fibras de fibrina 
ligam as paredes da cuveta ao pino. Modificado de imagem disponível do site do 
fabricante em: https://www.rotem-usa.com/methodology/thromboelastometry/. 
 
Figura 4 -  Ilustração do mecanismo de funcionamento da 

tromboelastometria (ROTEM®) 
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 Os parâmetros da tromboelastometria analisados foram os seguintes: 

1. CT (clotting time): intervalo de tempo em segundos desde o início do teste 

até o início da coagulação (quando a curva atinge 2 mm de amplitude), 

reflete o tempo gasto para a geração de fibrina e a ativação dos fatores de 

coagulação.  

2. CFT (clot formation time): tempo em segundos entre o início da 

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

cinética de formação do coágulo. 

3. ALFA (ângulo alfa): medida em graus do ângulo formado entre a linha de 

base e a tangente da curva com 2 mm de amplitude. Indica também a 

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

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

fibrina. 

4. A10: amplitude do coágulo em milímetros 10 minutos após o início da 

coagulação.  

5. MCF (maximum clot firmness): é o ponto de maior amplitude da curva 

medido em milímetros e representa a força máxima do coágulo, refletindo 

a interação entre as plaquetas e a rede de fibrina. Está diretamente 

relacionado à concentração e função plaquetária e à quantidade de 

fibrinogênio. 

6. MCFT (maximum clot firmness time): tempo gasto em segundos para a 

curva atingir a amplitude máxima. 

7. MAXV (maximum velocity): mede e velocidade ou a taxa máxima de 

formação do coágulo em milímetros/segundo.  
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8. ML (maximum lysis): lise máxima do coágulo em milímetros. 

 

3.6 Análise estatística 

 

 As informações coletadas foram digitadas em um banco de dados 

desenvolvido nos programas Microsoft Excel® 2016. Os gráficos 

apresentados foram gerados com o auxílio do programa R (versão 3.1.2). 

Adotou-se o nível de significância de 0,05 para rejeição da hipótese de 

nulidade, e níveis descritivos (p) iguais ou inferiores a esse valor foram 

considerados significantes. 

 Em razão do pequeno tamanho amostral, em todos os testes de 

hipótese foram utilizadas técnicas não paramétricas. O teste Levene foi 

aplicado para verificar a homogeneidade das variâncias das medidas entre os 

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

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

menos, um dos grupos de tratamento possuía comportamento diferente das 

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

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

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

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

Tukey no paramétrico)(60).  
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4 RESULTADOS 

  

 Para efeitos de interpretação, os resultados foram apresentados em 

grupos, a saber: mortalidade, parâmetros gerais, hemodinâmicos, 

hemograma, parâmetros de coagulação, tromboelastometria e gasometria. 

 

4.1 Mortalidade 

 

 A mortalidade do experimento foi de 26% (6 entre 23 porcos). Esses 6 

animais foram substituídos para a análise, pois o óbito ocorreu devido ao 

modelo experimental, em fase subsequente à hemorragia.  

 

4.2 Parâmetros gerais 

 

 Peso 

 O peso médio dos animais (em kg) foi de 28,55 ± 3,85 e os valores por 

grupos estão expressos no apêndice. 
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 Hemorragia da lesão hepática 

 O sangramento da fase da lesão hepática, que simula uma hemorragia 

não controlada, foi estimado através do peso das compressas utilizadas no 

tamponamento após a lesão. Do peso total, foi extraído o peso das 

compressas secas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Volume do sangramento estimado (peso total das compressas 
após sangramento - peso seco das compressas), em mL/kg, e 
desvio-padrão da amostra 

 

Grupos n 
Volume estimado 

sangramento hepático 
(mL/kg) 

Desvio Padrão  

Controle 5 0* 0* 

RL 5 9,4 4,6 

PTX 7 11 4,8 

*; notar que o valor não foi expresso no grupo Controle, não submetido a sangramento. 
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 Temperatura 

 No início dos experimentos, todos os animais apresentaram a 

temperatura registrada pelo termômetro do cateter de Swan-Ganz superior a 

36,8 ºC. Após a fase de choque hemorrágico (Tempo 2) os animais 

submetidos à sangramento e trauma músculo-esquelético não apresentaram 

hipotermia. Após a fase de reanimação volêmica, os animais submetidos a 

reanimação volêmica com RL e PTX apresentaram diminuição da 

temperatura, com significância estatística (Figura 5 e Tabela 2). 
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Tabela 2 -  Valores da temperatura (expressos em graus Celsius, média) 
nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Tempos Controle RL PTX p valor 

Início 38,5 ± 0,2 37,8 ± 0,6 37,9 ± 0,4  0,40 

Pós-choque 38,2 ± 0,4 37,6 ± 2,3  38,5 ± 1,4 0,65 

Pós-reanimação 38 ± 0,5 34,2 ± 0,9* 34,6 ± 0,7* 0,006 

Pós-lesão hepática 37,8 ± 0,6 34,1 ± 0,6* 34,7 ± 0,6* 0,004 

Final 37,5 ± 0,8 34,5 ± 1* 35,2 ± 0,7* 0,005 

*; Notar a diminuição da temperatura nos tempos 3, 4 e 5 nos grupos RL e RL+PTX. 
 

 

 

*; Notar a diminuição da temperatura nos tempos 3, 4 e 5 nos grupos que receberam RL 
(p<0,05). 
 
Figura 5 -  Valores em graus Celsius (ºC) da temperatura por grupo durante 

o protocolo nos diferentes tempos de avaliação 
  

* * 
* 

* 
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4.3 Parâmetros hemodinâmicos 

  

 Frequência cardíaca (FC) 

 No primeiro momento da análise (tempo Início) os grupos não 

apresentavam diferença estatística ente si, com frequência cardíaca (FC) 

média inicial de 107 batimentos por minuto (BPM). A partir do segundo 

momento (tempo Pós-choque), os grupos RL e PTX apresentaram variação 

da FC com significado estatístico, quando comparados ao grupo controle 

(Tabela 3 e Figura 6). Não houve significância estatística entre os grupos de 

tratamento. 
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*; p<0,05 em PTX e RL versus Controle.  

Figura 6 -  Curvas de FC durante o protocolo nos diferentes tempos de 
avaliação 

 

 

Tabela 3 -  Valores da FC (expressos em BPM - média ± desvio-padrão) nos 
diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Grupos Controle RL PTX p valor 

Início 102 ± 20 110 ± 24 108 ± 19  0,83 

Pós-choque  105± 14 207 ± 24 237 ± 23 0,002 

Pós- reanimação 115± 13 177 ± 35 203 ± 27 0,005 

Pós-lesão hepática 120 ± 17 185 ± 32 194 ± 10 0,006 

Final 144 ± 31 178 ± 38 187 ± 22 0,07 

 

  

* 

* * 
* 
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 Pressão arterial média (PAM) 

 No primeiro momento da análise (tempo Início) os grupos 

apresentavam PAM semelhantes, com PAM superiores a 60 mmHg (Figura 7, 

Tabela 4). A partir do segundo momento (pós-choque), todos os grupos 

apresentaram variação da PAM com significado estatístico, quando 

comparados ao grupo controle. O grupo PTX teve aumento de PAM no pós-

reanimação, quando comparado ao grupo RL (p<0,05) Não houve 

significância estatística entre os grupos de tratamento nos tempos pós-lesão 

hepática e final. 
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Figura 7 -  Curvas da pressão arterial média (PAM) durante o protocolo nos 

diferentes tempos de avaliação 
 

 

Tabela 4 -  Valores da PAM (expressos em mmHg – média ± desvio-padrão) 
nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

Grupos Controle RL PTX p valor 

Início 76 ± 9 90 ± 16  71 ± 6 0,87 

Pós-choque  82 ± 13 42 ± 25 48 ± 9 0,01 

Pós- reanimação 82 ± 14  41 ± 7 52 ± 6 0,01 

Pós-lesão hepática 82 ±11 37 ± 14 43 ± 10 0,005 

Final 85 ± 20 43 ± 20 33 ± 8 0,008 

*; Notar o aumento da PA após reanimação no grupo PTX vs RL no tempo pós-reanimação 
(p<0,05). 
  

* 
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4.4 Hemograma 

 

 Hemoglobina 

 Os animais submetidos à hemorragia (grupos RL e PTX) mostraram 

diminuição dos níveis de hemoglobina (Hb), quando comparados ao grupo 

Controle nos mesmos tempos após a fase pós-choque. Não houve diferença 

estatística entre os 3 grupos entre si (Tabela 5, Figura 8). 
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Tabela 5-  Valores da hemoglobina (expressos em mg/dL, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 
Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 8,9 ±1,2 7,9 ± 1,8 8,8 ± 1,1 0,47 

Pós-choque  9 ± 1,2 7,1 ± 2,7 8,9 ± 0,6 0,53 

Pós- reanimação 9,1 ± 1,1 6,1 ± 2,6 6,3 ± 0,6 0,02 

Pós-lesão hepática 9,1 ± 1 5,6 ± 1,4 6,5 ± 1,1 0,01 

Final 10,7 ±2,8 6,7 ± 2,4 6,2 ± 1,3 0,02 

 

 

 

*; notar a queda da Hb nos grupos com choque hemorrágico após o tempo 3 quando 
comparados ao grupo controle 
 
Figura 8 -  Valores de Hb em g/dL por grupo durante o protocolo nos 

diferentes tempos de avaliação: Início, Pós-choque, Pós-
reanimação, Pós-lesão hepática e Final  

  

* 
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 Hematócrito 

 Os animais submetidos à hemorragia (grupos RL e PTX) mostraram 

diminuição dos níveis de hematócrito (Ht), quando comparados ao grupo 

Controle nos mesmos tempos (Tabela 6), com valores mais baixos 

alcançados no tempo 3 e 4 (pós-reanimação) nos grupos RL e PTX, com 

p<0,05 (Tabela e Figura 9).  
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Tabela 6 -  Valores do hematócrito (expressos em %, de média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 29 ± 3,2 26,5 ± 4,3 29,2 ± 3,2 0,71 

Pós-choque  28,9 ± 3,3 24,2 ± 7,9 30,3 ± 2,1 0,33 

Pós- reanimação 29,4 ± 3,0 20,6 ± 8,4 21,8 ± 2,2 0,02 

Pós-lesão hepática 29,8 ± 2,7 19,3 ± 4,6 22,6 ± 3,8 0,01 

Final 33,9 ± 6,5 22,5 ± 7,2 21,6 ± 4,3 0,02 

 

 

 

*; notar a queda da Ht nos grupos com choque hemorrágico após o tempo 3 quando 
comparados ao grupo controle. 

Figura 9 -  Valores de hematócrito (%) por grupo durante o protocolo nos 
diferentes tempos de avaliação: Início, Pós-choque, Pós-
reanimação, Pós-lesão hepática e Final 

  

* 
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4.5 Gasometria 

 

 pH 

 Todos os animais submetidos ao protocolo de lesão e choque 

hemorrágico apresentaram redução do pH, com valores estatisticamente 

significativos em todos os tempos após a hemorragia (pós-choque, pós-

reanimação, pós-lesão hepática e final) quando comparados ao grupo 

controle. Não houve diferença estatística entre os grupos submetidos a 

tratamento (Tabela 7, Figura 10). 
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Tabela 7 -  Valores do pH (média ± desvio-padrão) nos diferentes tempos 
de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 7,45 ± 0,06 7,4 ± 0,06 7,45 ± 0,04 0,3 

Pós-choque  7,46 ± 0,05 7,15 ± 0,11 7,31 ± 0,06 0,002 

Pós- reanimação 7,46 ± 0,04 7,15 ± 0,14 7,22 ± 0,07 0,003 

Pós-lesão hepática 7,47 ± 0,03 7,2 ± 0,15 7,28 ± 0,05 0,007 

Final 7,48 ± 0,03 7,3 ± 0,09 7,25 ± 0,04 0,007 

 

 

 
*Notar decréscimo do pH no pós-choque.  
 
Figura 6 -  Valores do pH, por grupo durante o protocolo nos diferentes 

tempos de avaliação 

 
  

§ 

* * 
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 Excesso de Bases (BE) 

 Os grupo RL e PTX apresentaram piora do BE a partir da hemorragia, 

com valores significativamente negativos até o tempo 5. Não houve diferença 

entre os grupos com intervenção (Tabela 8 e Figura 11). 
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Tabela 8 -  Valores do BE (expressos em mmol/L, média ± desvio-padrão), 
nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 3,7 ± 1,9 1,3 ± 2,5 3,3 ± 1,5 0,25 

Pós-choque  3,8 ± 2,2 -16,1 ± 5,7 -7,4 ± 5,8 0,002 

Pós- reanimação 4,3 ± 2,2 -13,9 ± 7,9 -8,9 ± 4,8 0,004 

Pós-lesão hepática 4,6 ± 2,6 -13,6 ± 8 -8,7 ± 5 0,004 

Final 5,8 ± 2,1 -6,7 ± 4,5 -11,2 ± 8,2 0,008 

 

 

 

Figura 11 -  Valores do BE, por grupo durante o protocolo nos diferentes 
tempos de avaliação 
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Bicarbonato (HCO3) 

 Os grupos RL e PTX apresentaram piora do HCO3 após a hemorragia, 

com valor estatístico significante quando comparado ao grupo Controle 

(p<0,05) (Tabela 9 e Figura 12). 
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Tabela 9 -  Valores do HCO3, (expressos em mmol/L, média ± desvio-
padrão), nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 27,5 ± 2,2 25,7 ± 2,2 27 ± 1,6 0,44 

Pós-choque  27,2 ± 2,8 11,8 ± 4,4 17,6 ± 5,5 0,004 

Pós- reanimação 27,8 ± 3,1 14 ± 5,9 17,3 ± 4,2 0,007 

Pós-lesão hepática 27,9 ± 2,2 13,2  ± 5,7 16,7 ± 4,5 0,005 

Final 29,3 ± 2,8 18,7 ± 2,9 11 ± 7,8 0,006 

 

 

 

 
Figura 12 -  Valores do HCO3, em mmol/L, por grupo durante o protocolo nos 

diferentes tempos de avaliação 
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Lactato 

 Os grupos RL e PTX apresentaram piora do lactato após a hemorragia, 

com valor estatístico significante quando comparado ao grupo Controle até o 

tempo Final (p<0,05). No tempo Final, o grupo RL teve melhora do lactato 

quando comparado ao grupo PTX (p<0,05) (Tabela 10 e Figura 13). 
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Tabela 10 -  Valores do lactato, (expressos em mmol/L, média ± desvio-
padrão), nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 1,4 ± 0,4 1,9 ± 0,6 1,6 ± 0,4 0,35 

Pós-choque  1,5 ± 0,4 11,6 ± 3,4 7 ± 3,2 0,002 

Pós- reanimação 1,6 ± 0,6 11,9± 3,9 9,1 ± 2,4 0,003 

Pós-lesão hepática 1,6 ± 0,5 12,5  ± 4 9,4 ± 2,7 0,003 

Final 1,2 ± 0,3 7,4 ± 2,7 13,5 ± 2,7 0,004 

 

 

 

*; tempo final, RL teve melhora do lactato quando comparado ao grupo PTX (p<0,05) 

Figura 13 -  Valores do lactato, em mmol/L, por grupo durante o protocolo 
nos diferentes tempos de avaliação 

  

* 



Resultados  
  

   

 

47 

4.6 Parâmetros de coagulação 

 

 Tempo de Protrombina /INR 

 No tempo Final, os grupos RL e PTX tiveram aumento dos valores 

quando comparados ao grupo Controle (p<0,05). Não houve diferença 

estatística entre os grupos RL e PTX (Tabela 11 e Figura 14). 
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Tabela 11 -  Valores do INR (expressos em razão ± desvio-padrão) nos 
diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 1,3 ± 0,3 1,3± 0,3  1,5 ± 0,3 0,31 

Pós-choque  1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,4 1,4 ± 0,3 0,16 

Pós- reanimação 1,2 ± 0,2 1,4 ± 0,4 1,4 ± 0,4 0,44 

Pós-lesão hepática 1 ± 0,5 1,5 ± 0,4 1,6 ± 0,3 0,12 

Final 1,1 ± 0,2 1,5 ± 0,3 2,6 ± 2,3 0,01 

 

 

 

Figura 14 -  Valores de INR, expresso pela sua média, por grupo durante o 
protocolo nos diferentes tempos de avaliação 
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 Tempo de Protrombina (segundos) 

 Não houve variação no TP com significância estatística entre os grupos 

submetidos a tratamento (Tabela 12 e Figura 15). 
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Tabela 12 -  Valores do TP (expressos em segundos, média ± desvio-padrão) 
nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 14,4 ± 2,4 14,4 ± 2,4 15,8 ± 2,3 0,31 

Pós-choque  13,7± 1,7 14,9 ± 3,2 15,3 ± 2,4 0,16 

Pós- reanimação 14,1 ± 2 15,6 ± 3,2 15,6 ± 3,4 0,44 

Pós-lesão hepática 13,5 ± 2 16 ± 3,7 17,4 ± 2,5 0,12 

Final 13 ± 1,7 16,5 ± 2,8 23,9 ± 15,2 0,01 

 

 

 

Figura 15 -  Valores de TP, em segundos, por grupo durante o protocolo nos 
diferentes tempos de avaliação 
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Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) 

 Não houve diferença estatística na análise do TTPA, quando 

comparados os tempos dentro do mesmo grupo ou nas análises entre grupos 

(Tabela 13, Figura 16). 
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Tabela 13 -  Valores do TTPA (expressos em segundos, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 45,3 ± 25,7 26,4 ± 13,4 41,8 ± 29,9 0,42 

Pós-choque  38,2 ± 7,7 41,7 ± 20,4 40,1 ± 24 0,92 

Pós- reanimação 31,1 ± 9,6 26,7 ± 17,7 28 ± 10,5 0,56 

Pós-lesão hepática 36,1 ± 16,7 22,4 ± 9,5 36,6 ± 22,9 0,41 

Final 34,2 ± 5,3 42,1 ± 22,4 38,1 ± 48,7  0,21 

 

 

 

Figura 16 -  Valores do TTPA (expresso em segundos) por grupo durante o 
protocolo nos diferentes tempos de avaliação 
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4.7 Tromboelastometria 

 

 Em todos os testes viscoelásticos, caracterizou-se diferença entre os 

grupos RL e PTX quando comparados ao grupo Controle, a partir da fase pós-

reanimação. 

 

 Clotting time (CT) 

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

RL e PTX (p<0,05)(Figura 17). O mesmo grupo RL quando comparado ao 

grupo PTX, apresentou menores valores do CT no tempo 5, com p<0,05 

(Tabela 14). 
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Figura 17 -  Valores do CT (expresso em segundos) por grupo durante o 
protocolo nos diferentes tempos de avaliação 

 

 

Tabela 14 -  Valores do CT (expressos em segundos, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 41,2 ± 4,6 51,8 ± 10,1 53 ± 5,8 0,08 

Pós-choque  42,2  ± 8,8 52 ± 5,8 54,3 ± 7,5 0,04 

Pós- reanimação 45 ± 2,8 58 ± 1,9 51,4 ± 5 0,005 

Pós-lesão hepática 47,4 ± 2,3 53 ± 2,3 55,7 ± 7,7 0,01 

Final 45,7 ±  2 36,5± 19,1 49,8 ± 7,1 0,03 
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 Clotting formation time (CFT) 

 Nesse parâmetro, após a fase pós-reanimação, os grupos RL e PTX 

apresentaram aumento dos valores quando comparados ao grupo Controle, 

com diferença significante (p<0,05). Não houve diferença com significância 

estatística entre os grupos submetidos a tratamento (Tabela 15, Figura 18). 
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Tabela 15 -  Valores do CFT (expressos em segundos, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 33 ± 5,8 35,8  ± 7,2 39,6 ± 4,7 0,14 

Pós-choque  33,4 ± 3,9 53,6 ± 11,1 39,1 ± 4,8 0,04 

Pós- reanimação 34 ± 1,4 66,4 ± 13,5 53,7 ± 13,7 0,04 

Pós-lesão hepática 39,2 ± 2,4 63,6 ± 14,7 51,1 ± 14,1 0,002 

Final 38,5 ± 2,1 56,2 ± 14 52,1 ± 9,2 0,05 

 

 

 

†; notar a diferença nos tempos 3, 4 e 5 entre os grupos RL e PTX versus Controle  

Figura 18 -  Valores do CFT (expresso em segundos) por grupo durante o 
protocolo nos diferentes tempos de avaliação 

† 
† 

† 
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 Maximum Clot Firmness (MCF) 

 Nesse parâmetro, após a fase pós-reanimação, os grupos RL e PTX 

apresentaram diminuição dos valores quando comparados ao grupo Controle, 

com diferença significante (p<0,05). Não houve diferença com significância 

estatística entre os grupos submetidos a tratamento (Tabela 16 e Figura 19).  
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Tabela 16 -  Valores do MCF (expressos em milímetros, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos. 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 82 ± 3,3 78,6 ± 3,6 76,1 ± 1,2 0,26 

Pós-choque  78,4 ± 3,6 74 ± 3,4 75,3 ± 1,6 0,25 

Pós- reanimação 80,5 ± 4,5  68,4 ± 2,1 70,4 ± 2,5 0,007 

Pós-lesão hepática 80,4 ± 2,6 69,2 ± 1,9 71 ± 2,8 0,005 

Final 82 ± 0,8 77,2 ± 9,2 71,8 ± 2,6 0,005 

 

 

 

Figura 19 -  Valores do MCF (expresso em milímetros) por grupo durante o 
protocolo nos diferentes tempos de avaliação 
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 Ângulo alfa 

 Nesse parâmetro, após a fase pós-reanimação, os grupos RL e PTX 

apresentaram diminuição dos valores quando comparados ao grupo Controle, 

com diferença significante (p<0,05). Não houve diferença com significância 

estatística entre os grupos submetidos a tratamento.  
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Tabela 17 -  Valores do ângulo alfa (expressos em graus, mediana) nos 
diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 84  ± 1,2 83 ± 1,6 82,3 ± 0,7 0,1 

Pós-choque  83,4 ± 0,9 80,2 ± 1,8 82,3 ± 1,8 0,007 

Pós- reanimação 83,5 ± 0,6 77,4 ± 1,9 79,4 ± 1,4 0,006 

Pós-lesão hepática 83,2 ± 0,4  78,2 ± 2,6 79,9 ± 0,7 0,003 

Final 83,5 ± 0,6 80,7 ± 6,8 79,9 ± 1,7 0,07 

 

 

 

†; notar valores nos tempos 3 , 4 e 5 nos grupos RL e  PTX ; os 2 grupos tiveram valores 
menores nos tempos 3,4 e 5 quando comparados ao Controle (p<0,01). 

Figura 20 -  Valores do ângulo alfa (expresso em graus) por grupo durante o 
protocolo nos diferentes tempos de avaliação 

 
  

† 
† 

† 
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A10 

 Nesse parâmetro, após a fase pós-reanimação, os grupos RL e PTX 

apresentaram diminuição dos valores quando comparados ao grupo Controle, 

com diferença significante (p<0,05). No tempo Final, o grupo RL teve aumento 

quando comparado ao grupo PTX (p<0,05).  
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Tabela 18 -  Valores do A10 (expressos em milímetros, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 81,4  ± 3,3 77,4 ± 4,3 75,4 ± 1,1 0,07 

Pós-choque  77,6 ± 3,3 71,6 ± 4 74 ± 1,8 0,09 

Pós- reanimação 79 ± 3,4 65 ± 2,1 67,3 ± 2 0,006 

Pós-lesão hepática 79,8 ± 2,7  66,6 ± 1,8 68,2 ± 2,7 0,005 

Final 81,7 ± 1,2 75 ± 10,5 68 ± 3,08 0,01 

 

 

†; notar valores no tempo 5 no grupo RL; os 2 grupos tiveram valores menores nos tempos 
3,4 e 5 quando comparados ao Controle (p<0,01) 
 
Figura 21 -  Valores do A10 (expresso em milímetros) por grupo durante o 

protocolo nos diferentes tempos de avaliação 
  

† 
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ML 

 Nesse parâmetro, após a fase pós-reanimação, os grupos RL e PTX 

apresentaram diminuição dos valores quando comparados ao grupo Controle, 

com diferença significante (p<0,05). Não houve diferença com significância 

estatística entre os grupos submetidos a tratamento. 
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Tabela 19 -  Valores da ML (expressos em %, média ± desvio-padrão) nos 
diferentes tempos de avaliação e nos diferentes grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 12,8  ± 3,2 12,6 ± 3,6 11 ± 1,5 0,69 

Pós-choque  16 ± 2,8 9,8 ± 4 10,9 ± 2 0,02 

Pós- reanimação 13,5 ± 3 9,6 ± 4,3 9,1 ± 3,1 0,12 

Pós-lesão hepática 13,8 ± 3  9,4 ± 4,1 9 ± 3,8 0,04 

Final 12,3 ± 2,3 6,5 ± 4,7 8,3 ± 2,7 0,05 

 

 

 
Figura 22 -  Valores da ML (expresso em %) por grupo durante o protocolo 

nos diferentes tempos de avaliação 
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4.8 Fibrinogênio 

  

 No tempo Pós-lesão hepática e Final, os níveis de fibrinogênio do grupo 

PTX mostrou aumento e seus valores apresentaram-se similares aos níveis 

do grupo Controle e com diferença significante quando comparado ao grupo 

RL (Tabela 20 e Figura 23). 
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Tabela 20 -  Valores do Fibrinogênio (expressos em mg/dl, média ± desvio-
padrão) nos diferentes tempos de avaliação e nos diferentes 
grupos 

 

Momentos Controle RL PTX p valor 

Início 319  ± 102 301 ± 181 533 ± 248 0,17 

Pós-choque  375 ± 172 245 ± 151 625 ± 227 0,16 

Pós- reanimação 325 ± 176 260 ± 76 331 ± 204 0,94 

Pós-lesão hepática 387 ± 134  137 ± 39 433 ± 127 0,009 

Final 392 ± 67 141 ± 53 375 ± 190 0,009 

 

 

 

†; notar valores nos tempos 4 e 5 no grupo PTX versus RL, p<0,01 

Figura 23 -  Valores do Fibrinogênio (expresso em mg/dl) por grupo durante 
o protocolo nos diferentes tempos de avaliação 

 

† 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Modelo Experimental 

 

Os modelos experimentais de trauma inicialmente utilizavam do 

choque hemorrágico como simulador da condição clínica a ser estudada. 

Recentemente, alguns modelos que incluem a lesão tecidual surgiram após a 

ampliação do entendimento da fisiopatologia da coagulopatia e da inflamação 

nos eventos que se seguem a uma lesão grave associada à hemorragia. Em 

2008, Bouillon e cols. (61) sugeriram que as características necessárias para 

um modelo ideal de análise do trauma grave deve ter a associação da 

coagulopatia e inflamação. A necessidade de que seja um mamífero de maior 

porte, com sistema de coagulação conhecido, com lesão tecidual significativa 

associada à hemorragia e subsequente reanimação volêmica com 

componente dilucional e de hipotermia devem ser preenchidas. Acrescente-

se ainda, a ocorrência de acidose e elevação de citocinas inflamatórias e a 

possibilidade de medir a ocorrência de coagulopatia para compor a gravidade 

do modelo. Vários modelos e trabalhos são encontrados na literatura mas sua 

heterogeneidade demonstra a dificuldade em cumprir todos esses preceitos. 

Parr e cols. em revisão de literatura sobre modelo experimental para estudo 

da CTA, encontrou uma ampla gama de modelos, avaliando 17 porcinos, 5 

com ratos, 3 com coelhos, 3 com fetos de coelhos e três estudos únicos com 

modelos com cães, ovelhas e ratos (62). 
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Modelos porcinos são adequados pela possibilidade da realização de 

procedimentos, tais como lesões mais extensas e grau de hemorragia. 

Entretanto, o elevado custo para aquisição e manutenção dos animais durante 

a fase de experimentação, além da dificuldade com a legislação que não 

permite sua manutenção por mais de 12 horas na zona urbana são 

dificuldades adicionais ao seu uso associados a problemas éticos e a maior 

variabilidade intraespecífica (63).  

Modelos animais de pequeno porte, como rato e camundongo, são 

importantes na compreensão dos fenômenos fisiopatológicos e têm sido 

usados extensamente como modelo experimental, entretanto, recomenda-se 

o uso do animal de médio porte previamente à aplicação em seres humanos.  

Em 2010, Rezende-Neto e cols. (64) apresentaram estudo brasileiro com a 

utilização de coelhos no choque hemorrágico associado à lesão de aorta e 

compararam a reanimação com hipotensão permissiva à reanimação 

normovolêmica. No modelo apresentado pode-se criticar a ausência de dano 

tecidual extenso. Bouillon e cols.(61) assinalam em seu estudo que apesar da 

utilização de modelos em primatas na avaliação do choque e distúrbios da 

coagulação, não há modelos que induzam a coagulopatia traumática aguda 

em primatas até o momento. A possibilidade da utilização de primatas devido 

à similaridade da espécie com humanos seria desejável e encontraria os 

pressupostos sugeridos. O estudo de Tsukamoto e cols.(63) sugere que 

primatas permitem amostras adequadas, são fáceis de instrumentar e geram 

dados mais semelhantes aos esperados em humanos pela similaridade 

genética. As desvantagens se encontrariam na variabilidade dos indivíduos, o 
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custo elevado e as limitações de uso, especialmente associada a razões 

éticas. Nesses animais a deficiência da coagulação já se inicia quando 20% 

da volemia é retirada (61). Até o início desse estudo, não foram encontrados 

na literatura estudos com a utilização de primatas em trauma. Recentemente, 

Sheppard e cols. publicaram modelo de trauma associado a hemorragia em 

macacos Rhesus, avaliando em estudo posterior de perfil inflamatório em 

hemorragia não-controlada, sugerindo sua adequação para a avaliação de 

terapêutica da inflamação que se segue ao trauma(65,66). 

O modelo experimental utilizado em nosso estudo foi descrito por Cho 

e cols. (57), em que o suíno é submetido a eventos presentes no paciente 

politraumatizado, como o choque hemorrágico associado à fratura de 

extremidade e, ainda, lesão hepática. Durante o choque hemorrágico é 

possível promover hipotermia, condição descrita previamente como parte da 

tríade letal do trauma. As fases componentes do estudo buscam simular fases 

do atendimento do paciente politraumatizado. Após a lesão e o choque, que 

simulam a fase pré-hospitalar, segue-se uma fase de reanimação volêmica e 

uma sequência de eventos intra-hospitalares. Em nosso estudo, a fratura do 

fêmur sofreu adaptação e foi realizada com instrumento distinto do proposto 

originalmente. A similaridade do modelo com a realidade da prática médica 

torna-o propício para análises de terapias pré-clínicas. 

Os animais submetidos aos experimentos, RL e PTX, apresentaram 

acidose e hipotermia após a hemorragia (pós-choque) que foi ainda mais 

acentuada após a reanimação volêmica proposta (pós-reanimação volêmica). 

O bicarbonato sérico, lactato e excesso de bases foram comparativamente 
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piores nos grupos experimentais quando comparados ao grupo Controle.  A 

resposta hemodinâmica foi também significativa, e os grupos submetidos ao 

experimento apresentaram grave hipotensão e taquicardia, apenas 

parcialmente corrigidas pelo protocolo de reanimação proposto.  

No presente trabalho, a reprodutibilidade do modelo mostrou-se 

evidente quando os resultados preliminares apontaram a ocorrência de 

profundos efeitos hemodinâmicos e a mortalidade de 21,7% mostra a 

gravidade da situação clínica simulada. Resultados de mortalidade 

semelhante foram em outros estudos semelhantes (67, 68). 

 

5.2 Uso de cristaloides versus hemocomponentes 

 

 A literatura mais recente sugere, ainda sem modelo consagrado, que 

tão logo seja possível, na existência de hemorragia severa, inicie-se a 

administração de hemocomponentes. Protocolos de transfusão maciça estão 

disponíveis e são o padrão em diversas instituições, nacionais e internacionais 

(69-71). Os modelos experimentais consultados para a elaboração do presente 

trabalho não apresentam a precoce administração de sangue total ou 

hemocomponentes, associado a menores volumes de solução cristaloide. 

Trabalhos experimentais prévios com modelos porcinos com trauma e 

hemorragia associados utilizam da hemodiluição como fator essencial para a 

instalação da CTA e da inflamação. Outrossim, a hipotermia alvo do 

experimento é alcançada com a infusão de solução cristaloide resfriada ou 

com a lavagem da cavidade peritoneal com solução fria. Em análise de estudo 
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que visa avaliar a proporção ideal de plasma fresco congelado e concentrado 

de hemácias, associado ou não com a transfusão de plaquetas, comparando-

a ainda com o uso de sangue total, como publicado em 2009 por Alam e cols. 

(67), a proporção utilizada para o cálculo da reposição era de 3 ml de solução 

cristaloide para cada 1 ml de sangue retirado na fase da hemorragia, assim 

como proposto previamente no ATLS (9). Tal fato não mimetiza plenamente a 

atual abordagem dos pacientes no que tange a reanimação volêmica e futuros 

estudos são necessários para promover alcançar os pressupostos citados por 

Bouillon e cols (61). O uso de um modelo animal que tem instalação de 

coagulopatia mais precoce sem a necessidade de grandes infusões de 

volume parece mais adequado para a avaliação desse cenário. No presente 

estudo optou-se pelo uso do RL, preconizado em diretrizes em detrimento da 

solução salina a 0,9%, guardada para os casos em que há TCE associado. 

Diversos trabalhos sugerem que o uso de quantidades de solução cristaloide 

maiores do que 5000ml nas primeiras 24 horas, ou até mesmo menores, está 

associado com piores resultados (coagulopatia mais frequente, tempo de 

ventilação mecânica e mortalidade)(25,72,73). Em analogia direta, os animais 

submetidos ao experimento foram submetidos a protocolo de reanimação 

volêmica com valores superiores aos citados na literatura citada, o que se 

apresenta como limitação nos diversos modelos na literatura e no modelo 

selecionado para o presente estudo.  
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5.3 A avaliação da coagulopatia 

 

 A disponibilidade da trombooelastometria como ferramenta para 

decisão terapêutica no trauma grave com CTA ainda é pequena, e apesar das 

suas potenciais vantagens, seu custo ainda é alto, inviabilizando seu uso em 

grande escala em países de baixa e média renda. Em países mais pobres, 

onde a maior parte do impacto da doença trauma reside, sua disponibilidade 

é provavelmente baixa mas não há estudos nas bases de dados consultadas 

com informações nacionais. Estudos sobre custos dos testes e posterior 

análise custo-benefício não estão disponíveis no Brasil ou países de 

semelhante índice de desenvolvimento ou renda. Em estudo prévio em pós-

operatório em cirurgias cardíacas, verificou-se redução dos custos totais com 

o uso do ROTEM®, relacionado a redução do uso de hemocomponentes e 

hemoderivados(74). Ainda é frequente o uso de testes diagnósticos como o TP 

e o TTPA ou o tratamento empírico da coagulopatia. No presente estudo, 

ambos RL e PTX não apresentaram resultados significativamente relevantes 

nos testes de coagulação padrão e na análise do ROTEM®. Uma das 

possíveis razões está relacionada ao tipo de animal escolhido. Enquanto em 

não-primatas há um início mais precoce da coagulopatia, o mesmo não pode 

ser dito de outros mamíferos. Na análise do ROTEM®, os valores normais de 

humanos e suínos são semelhantes e um valor do ângulo alfa menor do que 

65º, por exemplo, está geralmente presente quando a coagulopatia está 

instalada(75). Seu valor reflete a taxa de geração de fibrina. No presente 

estudo, houve alteração dos valores do ângulo alfa após o a fase de 
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reanimação, com a hipotermia e o uso de cristaloides. Entretanto valores 

menores do que 65º não foram encontrados em nenhum grupo ou tempo 

estudado. Os testes apresentados no presente trabalho, CT (que mede o 

tempo até o início da formação do coágulo), CFT (que avalia a velocidade da 

formação do coágulo entre 2 e 20mm), MCF (que avalia a força máxima do 

coágulo, sua estabilidade), ML (que avalia a lise máxima do coágulo, e desta 

forma, a fibrinólise) e o A10 (que representa a firmeza do coágulo após 10 

minutos do CT), mostram alterações com significância estatística na fase pós-

reanimação volêmica em todos os testes. A relevância clínica das alterações 

percebidas não foram entretanto notadas. Velik-Salchner et al (76) publicaram 

um estudo com comparação da coagulabilidade entre humanos e porcinos, e 

uma possível hipercoagulabilidade nos porcos pode ser uma explicação para 

os achados do presente estudo (77).  

 

5.4 Fibrinogênio 

 

  Uma estratégia de ressuscitação envolvendo a administração de PTX 

foi utilizada e foram encontrados dados que sugerem neste estudo potenciais 

benefícios em relação aos níveis de fibrinogênio. O papel do fibrinogênio é 

crucial na coagulação, uma vez que sua conversão em fibrina é uma parte 

importante de um coágulo sanguíneo estável. Se os níveis de fibrinogênio são 

insuficientes em situações de sangramento, os coágulos de fibrina podem não 

ser firmes o suficiente. Baixos níveis plasmáticos são freqüentemente 

observados antes da diluição por infusão em casos graves de trauma (82). Os 
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baixos níveis de fibrinogênio podem ser explicados  devido à perda de sangue 

e ao aumento do consumo mas são conhecidos outros fatores que afetam o 

metabolismo do fibrinogênio em pacientes traumatizados com sangramento 

maciço. A hipotermia reduz a síntese de fibrinogênio enquanto a acidemia 

após hipoperfusão leva ao aumento da fibrinólise (83-85). Além da redução da 

disponibilidade de fibrinogênio, há indícios de que a utilização de fibrinogênio 

é reduzida em pacientes com coagulopatia por trauma. Esse achado está 

associado a níveis aumentados de trombomodulina solúvel e aumento da 

ativação da proteína C (86,87). Em resumo, os mecanismos envolvidos na 

diminuição do fibrinogênio plasmático são os seguintes: consumo induzido por 

ativação da coagulação, hiperfibrinólise e fibrinogenólise (ativação induzida 

por choque e coagulação) e dilucional (infusão e transfusão). Os níveis 

plasmáticos de fibrinogênio diminuídos na chegada ao pronto-socorro são um 

preditor independente da necessidade maciça de transfusão e morte em 

pacientes com trauma grave (82,85) e seu limiar de concentração em pacientes 

traumatizados gravemente ainda não está estabelecido. Hayakawa et al. (82) 

sugerem 200mg/dL como preditor de sangramento maciço e morte. Nesse 

estudo mostrou-se que RL apenas versus RL em associação com PTX 

apresentou níveis mais baixos de fibrinogênio e RL não apresentou melhora 

no nível sérico de fibrinogênio, enquanto PTX teve um fibrinogênio final de 

375mg/dL (enquanto os níveis de RL no tempo final foram 141,2mg/dL, 

p<0,01). No presente estudo não foi avaliado a via FIBTEM, que inativa a 

função plaquetária através do uso da citocalasina D (88) e avalia o coágulo 
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resultante no que diz respeito a formação e polimerização da fibrina e essa 

via se apresenta como uma possibilidade em futuros estudos. 

 
 

 

 

5.5 Considerações finais 

 

O potencial papel da pentoxifilina nos níveis de fibrinogênio pode ser 

estudado com a utilização de modelo animal, eventualmente de primatas não-

humanos, com modalidade de reanimação volêmica incluindo o uso de 

hemocomponentes e maior período de observação, potencializando a análise 

da coagulopatia e da inflamação. O curto período de observação no presente 

estudo não permitiu uma análise adequada do impacto do tratamento e um 

experimento mais longo pode nos mostrar resultados mais significativos. A análise 

de sobrevivência após o tratamento é um resultado importante que deve ser 

estudado se experimentos mais longos forem desenhados. 

No futuro, estudos com a pentoxifilina como adjuvante da terapia 

farmacológica no trauma devem ser realizados, no cenário pré-clínico ou 

clínico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 A pentoxifilina tem efeito benéfico sobre os níveis de fibrinogênio 

quando associada à reanimação volêmica em modelo apresentado, 

reprodutível e exequível, que promoveu acidose e a alteração da coagulação 

e permitiu a indução da hipotermia. 
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7. ANEXOS 

 

 
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

Comissão de Ética no Uso de Animais da FMUSP  
e-mail: ceua.fm@usp.br  

                               

 A CEUA do Comitê de Ética em Pesquisa da  Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, em sessão de 26/06/2014, APROVOU o Protocolo de 

Pesquisa nº 073/14 intitulado: “Efeito da Pentoxifilina na reanimação, 
coagulopatia e inflamação em modelo animal de múltiplos traumas” que 

utilizará 38 animais da espécie Suíno, apresentado pelo Departamento de Cirurgia. 
 Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-FMUSP, o 

relatório final sobre a pesquisa, (Lei Procedimentos para o Uso Científico de 

Animais - Lei Nº 11.794 -8 de outubro de 2008). 

 

 

 

 

Pesquisador (a) Responsável:  Edna Frasson de Souza Montero 

Pesquisador (a) Executante:  Rodrigo Vaz Ferreira 

 

 

                                                             CEUA-FMUSP, 26 de Junho de 2014. 

 

 

 

 

 

   Dr. Eduardo Pompeu     
       Coordenador 
     Comissão de Ética no Uso de Animais 
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