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RESUMO 

 

Gatto CST. Análise da adesão das células sanguíneas no filtro arterial por 

microscopia eletrônica de varredura e reação em cadeia da polimerase em 

tempo real em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca: estudo clínico 

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

Paulo; 2020. 

 

Introdução: Os efeitos deletérios no sistema de coagulação causados pela 

circulação extracorpórea são decorrentes, em parte, das reações do contato do 

sangue com a superfície não endotelizada do circuito da circulação 

extracorpórea. O filtro arterial é o componente do circuito da circulação 

extracorpórea onde o sangue é exposto a elevado estresse mecânico e onde 

há maior agregação celular. Objetivo: Analisar a adesividade do sangue no 

filtro arterial durante a circulação extracorpórea por microscopia eletrônica de 

varredura e por reação em cadeia de polimerase em tempo real. Método: 

Estudo clínico e observacional realizado no Instituto do Coração da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, após aprovação do comitê de ética 

institucional. O estudo incluiu 28 pacientes.  Ao final da cirurgia, o filtro arterial 

era retirado do circuito da circulação extracorpórea e preparado para ser 

analisado pela microscopia eletrônica de varredura. Foi realizada reação em 

cadeia da polimerase em tempo real no material biológico extraído de dez 

amostras de locais e tamanhos pré-determinados do filtro arterial para 

avaliação da expressão gênica da glicoproteína Ib na plaqueta e do CD45 em 

leucócito. A função hemostática foi avaliada durante circulação extracorpórea. 

Os pacientes foram acompanhados até a alta ou até 28 dias depois da cirurgia. 

Resultados: Os filtros estudados apresentaram algum grau de adesão de 

elementos sanguíneos na microscopia eletrônica de varredura. Os filtros 

estudados foram positivos para expressão gênica da glicoproteína Ib na 

plaqueta e 15% dos filtros tiveram expressão gênica do CD45 em leucócitos. A 

dosagem sanguínea da expressão gênica da glicoproteína Ib na plaqueta 

diminuiu no final da circulação extracorpórea em relação ao início (P=0,019). 



 
 

 

Houve correlação negativa entre a dosagem da expressão gênica da 

glicoproteína Ib na plaqueta e o Clot SR (Hepscreen2 ReoRox®)  (rô=0,635; 

p=0,027). A mediana da contagem de campos obstruídos do filtro foi de 3,4%. 

A contagem de campos obstruídos do filtro teve correlação com a dosagem de 

dímeros-D (rô= 0,828; p<0,001). Conclusão: Houve adesão de células 

sanguíneas, especialmente de plaquetas nucleadas, em todos os filtros 

arteriais estudados. Embora o filtro arterial tenha funcionado como um 

dispositivo de segurança, que provavelmente evitou a embolização arterial, a 

obstrução parcial do filtro também pode ter causado maior hiperfibrinólise 

durante a circulação extracorpórea. 

 

Descritores: Circulação extracorpórea; Cirurgia torácica; Microscopia   

eletrônica de varredura; Expressão gênica; Coagulação sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Gatto CST. Blood cell adhesion to arterial filters analysis by scanning electron 

microscopy and real-time polymerase chain reaction assay in cardiac surgery 

patient: observational clinical study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo; 2020”. 

 

Introduction: Deleterious effects in the coagulation system of cardiopulmonary 

bypass are partly sequelae of blood-foreign surface reactions. The arterial filter 

is the part of the cardiopulmonary bypass circuit where blood cells are exposed 

to high mechanical stress and where cellular aggregates may fasten in large 

quantities. Objective: The aim of this study was to analyse blood adhesiveness 

in the arterial filter during extracorporeal circulation through scanning electron 

microscopy and real-time polymerase chain reaction assay. Method: Clinical 

and observational study performed on 28 patients undergoing cardiac surgery 

with cardiopulmonary bypass, who satisfy inclusion and exclusion criteria, in the 

surgical center and intensive care unit of the Heart Institute from Faculty of 

Medicine, University of São Paulo. Once the surgery was completed, the arterial 

filter was taken from the cardiopulmonary bypass circuit in order to be prepared 

and analysed by the scanning electron microscopy. Real-time polymerase chain 

reaction assay was performed in extracted material from ten arterial filter 

samples for analysis of platelets glycoprotein Ib gene expression and leucocyte 

CD45 gene expression. The hemostatic function was analysed at the beginning 

and in the end of cardiopulmonary bypass. Patients were followed until hospital 

discharge or 28 days after surgery. Results: All studied arterial filters used in 

the subject patients showed a degree of adhesion from blood elements at 

scanning electron microscopy. All studied filters were positive for platelets 

glycoprotein Ib gene expression and 15% had CD45 leucocyte gene 

expression. The glycoprotein Ib platelet gene expression in blood lowered at the 

end of cardiopulmonary bypass (p=0,019). There was a negative correlation 

between quantitative blood glycoprotein Ib platelet gene expression and Clot 

SR (Hepscreen2 ReoRox®) (rho=0,635; P=0,027). The median counting of filter 



 
 

 

fields was 3,4%. The filter fields count was correlated to the D-dimer dosage 

(rho= 0,828; P<0,001). Conclusion: There was adhesion of blood elements, 

especially nucleated platelets, on all arterial filters studied. Although the arterial 

filter worked as a safety device that probably prevented arterial embolization, it 

also may have caused greater hyperfibrinolysis during cardiopulmonary bypass. 

 

Descriptors: Extracorporeal circulation; Thoracic surgery; Microscopy electron   

scanning; Blood coagulation. 
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O contato do sangue com superfícies não endotelizadas, durante a 

circulação extracorpórea (CEC), ativa os sistemas hemostáticos podendo 

resultar na formação de microtrombos durante a CEC1. Os pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca podem apresentaram alterações no sistema 

hemostático, secundárias a adesão das células sanguíneas na superfície do 

circuito da CEC2,3. Essas alterações podem determinar complicações 

trombóticas no período pós-operatório, o que pode contribuir para a o aumento 

da morbimortalidade perioperatória1
. 

A heparinização sistêmica durante CEC inibe parcialmente a ativação 

do sistema de coagulação diminuindo o risco de coagulação intravascular 

catastrófica. Entretanto, doses elevadas de heparina estão associadas a 

aumento de sangramento pós-operatório4. Além disso, mesmo com o tempo de 

coagulação ativada maior do que 400 segundos após a administração de 

heparina, ainda ocorre a produção de trombina que aumenta progressivamente 

durante a CEC5. A trombina é uma protease potente6 que cliva primariamente o 

fibrinogênio em fibrina, ativa diretamente as plaquetas através de um receptor 

específico de trombina7 e estimula as células endoteliais a produzirem o 

ativador do plasminogênio tecidual8. Quando a trombina é gerada 

constantemente pode ocorrer hiperfibrinólise e coagulopatia de consumo 5,9,10. 

Na tentativa de diminuir a possibilidade da entrada de microêmbolos 

na corrente sanguínea dos pacientes, utilizam-se filtros de sangue no circuito 

da CEC. Esses filtros têm por finalidade aprisionar todo material estranho, 

originado do equipamento do campo cirúrgico ou do sangue circulante no 

circuito da CEC. O filtro arterial é um dispositivo do circuito extracorpóreo que 

aumenta a margem de segurança na CEC, prevenindo a ocorrência de embolia 

aérea ou de outra natureza11. Porém, o filtro arterial também é a parte do 

circuito da CEC que está exposto ao maior índice de estresse mecânico e onde 
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agregados celulares podem se agregar rapidamente e em maiores 

quantidades12. 

Para o desenvolvimento de técnicas efetivas que controlem a 

trombose durante a CEC são necessários métodos qualitativos que avaliem a 

interação do sangue com os biomateriais. A complexa interação entre o 

sistema hemostático e fatores interdependentes como a dinâmica de fluxo, a 

trombogenicidade de cada material e a duração deste contato, tornam difícil o 

estudo in vitro13. Dessa forma, análises qualitativas e quantitativas de amostras 

representativas do circuito da CEC são necessárias para o entendimento da 

interação sanguíneo-biomaterial e para estudos da coagulação sanguínea do 

paciente.  

O presente estudo avaliou a adesividade das células sanguíneas no 

filtro arterial do circuito da CEC por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

e reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real em pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVO  



OBJETIVO -  5 

 

 
 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a adesividade das células 

sanguíneas no filtro arterial durante a circulação extracorpórea por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e reação em cadeia da polimerase (PCR) em 

tempo real.  
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3.1 Coagulação sanguínea 

 

O mecanismo hemostático inclui três processos: hemostasia primária 

(plaquetas), coagulação (hemostasia secundária - fibrinogênio) e fibrinólise 

(produtos de degradação da fibrina)14. Estes processos têm em conjunto a 

finalidade de manter a fluidez necessária do sangue, sem haver 

extravasamento pelos vasos ou obstrução do fluxo pela presença de trombos15.  

Na hemostasia primária as plaquetas têm papel fundamental15. A 

adesão plaquetária na presença do fator de Von Willebrand (FvW) e do fator 

VIII (FVIII) é ativada no momento da lesão ou disfunção endotelial, pois expõe 

o sangue em contato com o colágeno da região subendotelial16. Quando isto 

ocorre, as plaquetas tornam-se ativadas e liberam o conteúdo dos grânulos 

citoplasmáticos17. Entre outras substâncias, estes grânulos contêm adenosina-

difosfato (ADP), serotonina e tromboxano A2 (TXA2)18. O ADP é responsável 

pela ativação de outras plaquetas e pela modificação de sua forma, que passa 

de discoide para esférica com o aparecimento de pseudópodes16. Estas 

plaquetas ativadas se agregam umas às outras, formando um tampão que 

fornecerá a superfície adequada ao processo de coagulação do sangue, 

produzindo um coágulo resistente. Neste estágio, as plaquetas exteriorizam 

uma lipoproteína denominada fator plaquetário 3 (FP3)18, que desempenha 

papel na superfície fosfolipídica (superfície ativadora) e participa de inúmeras 

reações do sistema da coagulação17.  

A coagulação sanguínea consiste na conversão de uma proteína 

solúvel, o fibrinogênio, em um polímero insolúvel, a fibrina, por ação da enzima 

denominada trombina19. A fibrina forma uma rede de fibras elásticas que 

consolida o tampão plaquetário e o transforma em tampão hemostático16. A 

coagulação constitui uma série de reações químicas entre várias proteínas que 

convertem pró-enzimas (zimógenos) em enzimas (proteases). Essas pró-
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enzimas e enzimas são denominadas fatores de coagulação20. A ativação 

destes fatores é provavelmente iniciada pelo endotélio ativado e finalizada na 

superfície das plaquetas ativadas e tem como produto essencial a formação de 

trombina que promoverá modificações na molécula de fibrinogênio liberando 

monômeros de fibrina na circulação21. Estes últimos vão unindo suas 

terminações e formando um polímero solúvel (fibrina S) que, sob a ação do 

fator XIIIa (fator XIII ativado pela trombina) e íons de cálcio, produz o alicerce 

de fibras quem mantém estável o agregado de plaquetas previamente 

formado16. 

A fibrinólise é a última etapa do processo hemostático, após 

hemostasia primária e coagulação. A fibrinólise remove a fibrina formada em 

excesso e o sangue volta a fluir normalmente no interior do vaso restaurado20. 

A plasmina, proteína que faz a lise da rede de fibrina, é derivada do 

plasminogênio que está ligado internamente à rede de fibrina17. O ativador 

tecidual do plasminogênio, liberado pelo endotélio que circula a área da lesão, 

é responsável pelo desencadeamento do processo que limita a progressão 

desnecessária da trombose22. A antiplasmina, presente no plasma, combina-se 

com o excesso de plasmina liberada, impedindo o aparecimento de fibrinólise 

generalizada. Essa proteína está presente na circulação plasmática dez vezes 

maior que a plasmina18. 

A plasmina não restringe sua ação apenas à fibrina. Também é capaz 

de quebrar o fibrinogênio ou agir diretamente sobre a fibrina, que, polimerizada 

ou não, forma os produtos de degradação da fibrina (PDFs)23. Os PDFs são 

removidos da circulação principal pelo fígado e pelo sistema 

reticuloendotelial22. Entretanto, se a produção de PDFs superar a capacidade 

de clareamento, ocorre acúmulo do excedente produzido, podendo atingir 

níveis tais que passam a inibir a coagulação normal, através da interferência 

com a polimerização da fibrina, induzindo alteração funcional das plaquetas24. 
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3.2 Coagulação e circulação extracorpórea 

 

Durante a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea (CEC) 

ocorre ativação dos processos hemostáticos, incluindo a coagulação e 

fibrinólise levando ao aumento do risco de sangramento pós-operatório, e 

predisposição para trombose. A alteração da hemostasia é consequência dos 

vários fatores: contato do sangue com a superfície não endotelizada do circuito 

da CEC ativando o sistema de coagulação, o sistema fibrinolítico, e as 

interleucinas e calicreínas, que irão desencadear aumento da resposta 

inflamatória sistêmica25,26. A administração de doses elevadas de heparina 

durante a CEC, assim como, de protamina no fim da cirurgia, podem afetar a 

coagulação, a fibrinólise e a função plaquetária27,28. 

A ativação da resposta hemostática pela cirurgia, assim como a 

hipotermia e hemodiluição com cristalóides podem causar aumento do 

consumo dos fatores de coagulação e disfunção plaquetária29-32. 

No início da CEC ocorre adsorção e deposição de proteínas do 

plasma nas superfícies internas dos tubos, oxigenadores e filtros, 

especialmente fibrinogênio, gamaglobulinas e em menor proporção, a 

albumina. Forma-se uma verdadeira camada de revestimento proteico, que em 

cinco segundos tem a espessura de cerca de cinco angstrons (Å) e, em um 

minuto de perfusão, alcança a espessura de 125 Å33.  

Outras proteínas, inclusive fatores de coagulação e lipoproteínas, são 

também adsorvidas, porém, em menores quantidades que o fibrinogênio. Sobre 

esse revestimento proteico, rico em fibrinogênio, depositam-se plaquetas que 

são, dessa forma, sequestradas da circulação. Antes do início da perfusão, 

certos produtos liberados pela incisão dos tecidos, como a tromboplastina 

tissular, estimulam as plaquetas na redução de 40% da resposta ao estímulo 

agregante da adenosina. Esta redução da capacidade funcional das plaquetas 
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coincide com a elevação do nível de tromboxano B2 no plasma, de duas a 

quatro vezes o valor inicial. Nos primeiros minutos da perfusão, ocorre um 

rápido desaparecimento das plaquetas do sangue circulante. Essa redução do 

número de plaquetas independe da hemodiluição com os oxigenadores de 

bolhas, e de membranas, sendo, contudo, mais acentuada nos oxigenadores 

de bolhas, devido à interface com o gás33.  

O contato das plaquetas com os circuitos da circulação extracorpórea 

causa redução da capacidade de agregação plaquetária, além de alterações na  

hemostasia, que podem ser responsáveis pelo sangramento no final da CEC33. 

Durante a CEC, as plaquetas sofrem alterações que dificultam a 

hemostasia e a coagulação alterando a sua forma tornando-se arredondada, 

diminuindo a agregação primária e a secundária com depleção granular. A 

ativação das plaquetas pode ocorrer por vários mecanismos, dentre eles a 

incisão cirúrgica, administração de heparina, hipotermia e contato direto com o 

circuito da CEC34.  

A trombina, gerada pelo contato do sangue com a superfície não 

endotelizada da CEC, é um potente agonista plaquetário. Durante o 

procedimento, outros fatores promovem a ativação plaquetária, tais como 

complemento (C5b-9), leucotrienos, plasmina e colagenase35. Após a ativação, 

estas aderem ao fibrinogênio, fator de von Willebrand e fibronectina presentes 

na superfície do circuito. As plaquetas expressam receptores para glicoproteína 

IIb/IIIa, o que permite a adesão entre elas através das pontes de fibrinogênio, e 

também expressam P-selectina, o que contribui para a formação dos 

conjugados de neutrófilos e monócitos36. A expressão da P-selectina estimula 

os monócitos a expressar o fator tecidual, contribuindo para a formação do 

trombo37. 

O contato do sangue com as superfícies não endotelizadas do circuito 

de CEC também ativa o fator XII (fator Hageman) imediatamente após o início 
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da CEC, ativando o sistema de coagulação, o sistema fibrinolítico e o sistema 

das calicreínas. Existe uma íntima relação entre estes sistemas no processo de 

ativação de suas funções38,39. A bradicinina produzida pela ativação do sistema 

calicreína promove aumento da permeabilidade vascular e dilatação arteriolar. 

Os níveis de bradicinina permanecem elevados durante e após a cirurgia, 

devido à exclusão da circulação pulmonar, principal sítio de metabolização da 

bradicinina40,41. 

O sistema fibrinolítico ativado determina a formação dos produtos da 

degradação da fibrina (PDFs) capazes de promover contração do músculo liso, 

potencialização da bradicinina e histamina, agregação plaquetária e 

citotoxicidade ao endotélio42. A trombogenicidade das superfícies do circuito 

extracorpóreo começa com a formação de uma capa de proteínas plasmáticas, 

seguida de aderência e agregação plaquetária, geração de tromboxano A2, e 

ativação da via intrínseca do sistema de coagulação, levando à formação de 

trombina e deposição de fibrina. 

A heparina não fracionada (HNF) é o anticoagulante de escolha 

utilizado na CEC, devido ao seu rápido início de ação e por ter um agente 

neutralizador, a protamina. A heparina é um mucopolissacarídeo sulfatado 

aniônico de peso molecular variável extraído comercialmente dos mastócitos 

de pulmão bovino ou de intestino de porco. A heparina se liga à antitrombina III 

circulante, que então reage com as proteases séricas dos fatores de 

coagulação II, IX, XI e XII, resultando em rápida inativação destes fatores. A 

agregação plaquetária e a ativação estimulada pela heparina são 

contrabalançadas por uma interferência com a ligação e a ativação dos fatores 

de coagulação ao nível da membrana das plaquetas43. A dependência da 

heparina com a antitrombina causa a variabilidade do potencial anticoagulante 

da heparina de acordo com características individuais de cada paciente e em 

cada situação em que é empregada44. Entretanto, os níveis de antitrombina  
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não predizem a habilidade da heparina não fracionada de atingir os valores 

desejados de tempo de coagulação ativada (TCA)45. Outros fatores como 

heterogenicidade do comprimento das cadeias da HNF e sua variabilidade na 

ligação com as células endoteliais, macrófagos e proteínas plasmáticas afetam 

sua biodisponibilidade46.   

Por esta variabilidade é preciso monitorizar frequentemente a 

efetividade da anticoagulação pela HNF, que geralmente é realizada através da 

medida do tempo de coagulação ativado (TCA). O TCA também tem suas 

significativas limitações, como a ausência de consenso sobre que valor de TCA 

reflete uma anticoagulação adequada47. Os valores do TCA não se 

correlacionam bem com a concentração atual de heparina48 e a trombina é 

ainda ativada mesmo com valores de TCA acima de 480 segundos9,49. Estudos 

têm sido realizados na tentativa de administrar uma dose mais adequada de 

heparina medindo-se os níveis com concentração plasmática da heparina. 

Apesar de alguns estudos demonstrarem redução da ativação do sistema 

hemostático50,51, outros não mostraram diferença quando comparada a 

dosagem plasmática da concentração de heparina com o TCA52.  

Além dos problemas relacionados à dosagem, há outras 

características a impedir que a HNF seja um anticoagulante ideal. A própria 

heparina causa ativação plaquetária e estimula a fibrinólise53. A heparina 

também induz a liberação do inibidor da via do fator tecidual levando as 

reservas do inibidor do fator tecidual endotelial à exaustão54. A trombocitopenia 

induzida por heparina (HIT) também tem sido bastante estudada55. A HIT é 

causada por anticorpos formados a partir de um complexo formado pela 

heparina e pelo fator plaquetário. Cerca de 25-50% dos pacientes irão 

desenvolver anticorpos, num intervalo de cinco a dez dias de pós-operatório, 

que podem causar complicações trombóticas caso a terapia com heparina seja 

necessária no período pós-operatório56. 
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3.3 Sangramento em cirurgia cardíaca 

 

Sangramento excessivo é uma das maiores complicações durante a 

cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea57. As recomendações para nova 

exploração cirúrgica são as seguintes: sangramento maior do que 500 ml na 

primeira hora, maior do que 400 ml/h por duas horas, maior do que 300 ml/h 

por três horas ou maior do que 200 ml/h por seis horas. Os fatores intra-

operatórios e pós-operatórios envolvidos incluem alteração do número e função 

plaquetária pela circulação extracorpórea (CEC) e por hipotermia, efeito da 

heparina, diminuição dos níveis de fator I, II, V, VII, IX, X, XIII pela CEC devido 

à hemodiluição e diminuição de fator de Von-Willebrand58.  

Há também aumento da fibrinólise devido à ativação endotelial e 

liberação de ativador do plasminogênio e aumento de dímero-D58. 

 

3.4 Avaliação do perfil da coagulação em cirurgia cardíaca e na circulação 

extracorpórea 

  

Os testes de coagulação convencionais foram desenvolvidos no 

momento em que o sistema de coagulação estava sendo descrito e foram 

padronizados para monitorizar pacientes que faziam uso de antagonistas de 

vitamina K e heparina14. Apesar de os testes não terem propósitos terapêuticos 

para manejo hemorrágico e trigger transfusional, ainda são utilizados para este 

fim. Os testes de coagulação convencionais requerem um tempo maior para 

processamento e leitura e, em muitos casos, não refletem a complexidade e 

precocidade de distúrbios hemostáticos59. 
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A tromboelastografia e a tromboelastometria são metodologias de 

primeira linha para avaliação do modelo celular da coagulação. Entretanto são 

exames point-of-care, possuem equipamentos portáteis, podendo ser utilizados  

à beira leito, com a obtenção dos resultados e em menor tempo. Após cinco a 

30 minutos do início do exame já é possível obter informações sobre a 

dinâmica de formação do coágulo, estabilização e fibrinólise20. Esses são os 

chamados testes viscoelásticos, porque promovem uma representação gráfica 

do processo de polimerização da fibrina com avaliação funcional do 

fibrinogênio, plaquetas e fibrinólise, demonstrando de forma singular a 

iniciação, formação e estabilização do coágulo60. Dessa forma, a 

tromboelastografia e a tromboelastometria são exames que refletem a 

hemostasia in vivo, sendo capazes de promover informações de maior utilidade 

clínica do que os exames tradicionais da coagulação. 

A tromboelastografia (TEG®), descrita em 1948 por Hellmut Hartert, 

permite a avaliação global do processo de geração da trombina61. O princípio 

da tromboelastografia, TEG®, envolve a incubação de 360 ul de sangue a 37°C 

em um copo cilíndrico aquecido24. O copo oscila durante 10 segundos em um 

ângulo de 4°45’, com um pino suspenso livremente em uma taça por um fio de 

torção62. Ocorrem, então, alterações bioquímicas de pH, eletrólitos e 

temperatura, promovendo interatividade entre células do sangue e 

subsequente ligação entre fibrinas e plaquetas que através do movimento 

rotativo do copo transmite para o pino imerso uma cadência de movimento62. 

Desse modo, a magnitude da expressão gráfica está diretamente relacionada 

com a resistência do coágulo formado24. Após a retração do coágulo, ocorre a 

sua lise. As ligações são quebradas e a transferência do movimento do copo é 

reduzida. O movimento de rotação do pino através do transdutor mecânico é 

convertido em sinal elétrico, graficamente manifesto19.  
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A tromboelastometria rotacional (ROTEM®), ao contrário do TEG®, é 

o pino de aço que faz uma rotação de 4,75° em relação ao copo24. Essa 

movimentação se transmite por meio de uma leitura óptica para um software 

que produz uma representação gráfica de amplitude em relação ao tempo de 

todo processo de formação do coágulo, desde a iniciação, à máxima formação 

até a sua lise63.  

A tromboelastometria rotacional (ROTEM®) é a expressão gráfica da 

formação viscoelástica da polimerização da fibrina. Suas variáveis são tempo, 

dinâmica, tamanho e firmeza do coágulo. Avalia o coágulo da sua formação à 

lise64. A vantagem que o ROTEM® oferece, sobre o TEG®, é sua capacidade 

de apresentar resultados depois de um intervalo de cinco a 30 minutos, graças 

aos reagentes aceleradores e inibidores do processo de coagulação64. 

Gronchi et al.65
 realizaram um estudo clínico, observacional e 

prospectivo de validação do ROTEM® durante a CEC no qual foram incluídos 

20 pacientes submetidos a revascularização do miocárdio com CEC. Foram 

analisados os testes EXTEM, INTEM e HEPTEM antes da administração de 

heparina (T0), dez minutos após o início da CEC (T1), no final da CEC (T2) e 

dez minutos após a administração de protamina (T3). O estudo demonstrou 

que o INTEM foi diferente do HEPTEM no T1 para o tempo de coagulação 

(CT), no A10 e no ângulo alfa. No T2, todos os parâmetros do EXTEM e do 

HEPTEM relacionados à interação plaquetas-fibrina se deterioraram 

significativamente em relação ao T1. No T3, EXTEM e INTEM eram 

comparáveis ao EXTEM e HEPTEM no T2. O estudo concluiu que as medidas 

do HEPTEM e do EXTEM eram válidas mesmo quando realizadas em 

situações com a utilização de altas doses de heparina, podendo ser feitas 

antes da administração de protamina em pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca com CEC. 
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Um novo teste viscoelático da coagulação, ReoRox® (Medirox AB, 

Sweden) baseado em reometria de oscilação livre foi desenvolvido e já está 

sendo utilizado na prática clínica. À diferença do ROTEM®, que usa um pino 

para rodar a amostra, o ReoRox® é livre de qualquer força externa enquanto 

ocorre a formação do coágulo66. O copo contendo a amostra de sangue é 

colocado em oscilação livre por um dispositivo de fio de torção, o 

amortecimento e a frequência da mudança no movimento oscilante são 

gravados e traduzidos pelo sistema em parâmetros de viscosidade e 

elasticidade, respectivamente67-70. O tempo de formação do coágulo e as 

mudanças na elasticidade do coágulo são registrados em um gráfico através de 

uma curva68 (anexo A).  

Comparado ao ROTEM®, a reometria por oscilação livre tem maior 

sensibilidade para detectar alterações da elasticidade do coágulo71. O método 

do ReoRox® permite detectar a qualidade da fibrina do coágulo utilizando um 

inibidor de plaquetas em adição ao ativador da tromboplastina. O inibidor de 

plaquetas utilizado no teste Fibscreen2 do ReoRox® é o abciximab, já o teste 

FIBTEM do ROTEM® utiliza a citocalasina D como agente inibidor das 

plaquetas71.  

Solbeck et al. compararam o ROTEM com o ReoRox® em um ensaio 

clínico67. Este estudo prospectivo envolveu 40 pacientes vítimas de trauma e 

realizou os dois exames em todos os pacientes. Os parâmetros comparados 

foram a máxima firmeza do coágulo (MCF) do teste FIBTEM do ROTEM® com 

a elasticidade máxima (GMAX) do teste Fibscreen2 do ReoRox®, associado a 

correlação desses parâmetros com a dosagem sérica do fibrinogênio. Os 

autores demonstraram que houve correlação significativa do MCF com o 

GMAX (Coeficiente de correlação de Spearman rô=0.69, p<0,001).  

Tynngard et al. compararam o ROTEM® com o ReoRox® utilizando 

amostras de sangue de voluntários saudáveis para demonstrar que os testes 
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viscoelásticos da coagulação podem ser utilizados para monitorizar fibrinólise. 

As amostras destes voluntários sofreram os efeitos da hemodiluição para 

serem estudadas com o hidroxietilamido (HES) 10%. Os autores observaram 

que a diminuição do GMAX do teste Fibscreen2 do ReoRox® foi menor que a 

diminuição do MCF do FIBTEM do ROTEM®71.  

Solomon et al. também compararam o MCF do FIBTEM do ROTEM® 

com o GMAX do Fibscreen2 do ReoRox® utilizando amostras de sangue de 

oito voluntários saudáveis. As amostras desses voluntários foram analisadas 

com hemodiluição e sem hemodiluição. A hemodiluição foi realizada a 33% e a 

50% com soro fisiológico 0,9%, gelatina (Gelofusin®) e hidroxietilamido 6% 

(Voluven®). Os dois testes sofreram alterações com a hemodiluição. Houve 

alteração mais importante dos resultados quando as amostras foram 

hemodiluídas com a gelatina e o hidroxetilamido 6%. Porém, houve baixa 

correlação dos parâmetros do MCF do FIBTEM do ROTEM® com o GMAX do 

Fibscreen2 do ReoRox®  (r2= 0.37, p<0,001). O estudo concluiu que o teste 

Fibscreen2 do ReoRox®  tem alto coeficiente de variação  e sua aplicação em 

situações de hemodiluição tem comparatividade limitada com o FIBTEM do 

ROTEM®66.   

Outra vantagem do ReoRox®, em relação aos testes convencionais 

da coagulação, é a possibilidade de avaliar a coagulação do paciente mesmo 

em situações com anticoagulação plena por heparina através do teste 

Hepscreen2, o qual foi empregado neste estudo para avaliar a coagulação do 

paciente durante a CEC. 

Uma revisão de literatura de Tynngard et al. de 201572 comparou 

diversos testes de coagulação (anexo B e C).  
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3.5 Circuito da circulação extracorpórea – Filtro arterial 

 

Na cirurgia cardíaca, durante a CEC, podem ser acidentalmente 

introduzidos no sistema arterial do paciente, trombos, bolhas de ar, agregados 

plaquetários, partículas de plástico ou fios de sutura microêmbolos11. Para 

diminuir a possibilidade de introdução de microêmbolos na corrente sanguínea 

do paciente adota-se o uso de filtros de sangue no circuito da CEC. Esses 

filtros têm por finalidade aprisionar todo material estranho, originado no 

equipamento ou no campo cirúrgico, do sangue circulante no circuito da CEC. 

Pode-se dizer que o filtro arterial é um dispositivo do circuito extracorpóreo que 

aumenta a margem de segurança na CEC, prevenindo a ocorrência de embolia 

aérea ou de outra natureza11. 

Um filtro de sangue ideal deve gerar a menor queda de pressão 

possível e não deve danificar as células sanguíneas. As características mais 

importantes de um filtro arterial são, o volume de enchimento, a área útil de 

filtração e a sua porosidade.  

A maioria dos filtros arteriais tem um volume de enchimento entre 180 

e 260 mL, conexões de 3/8 de polegada (9,52 mm), área útil de filtração 

variável entre 500 e 1.800 cm2 e porosidade de 40 µm. Uma grande área útil de 

filtração e um pequeno volume de enchimento são obtidos pela acomodação 

do tecido do filtro no seu interior, sendo mais comum o formato semelhante a 

um fole. 

O balanço adequado entre uma grande área útil de filtração e um 

pequeno volume de enchimento, é obtido pela acomodação do tecido do filtro 

no seu interior, de diversos modos, dos quais o mais comum, é o “fole” de 

sanfona. 
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A membrana filtrante promove a retenção de partículas e microbolhas 

presentes no sangue, e o sentido de fluxo possibilita a retirada de macrobolhas 

de ar. Os filtros para uso na linha arterial são projetados para funcionar com 

fluxo sanguíneo de até 6 L/min, com baixo gradiente de pressão e sem causar 

hemólise excessiva. Possuem um volume de enchimento (“priming”) 

relativamente baixo, fácil evacuação do ar do seu interior e, ainda, permitem a 

monitoração da pressão da linha arterial11.  

  

3.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do filtro arterial 

 

Para análise da microestrutura de materiais, como o filtro arterial do 

circuito CEC, as técnicas mais utilizadas são a microscopia ótica e a 

microscopia eletrônica.  

No caso da microscopia ótica, o contraste da imagem é resultado da 

diferença de refletividade da luz nas diversas regiões da microestrutura, uma 

vez que o sistema é constituído basicamente pela fonte de iluminação e pelo 

sistema de lentes. Para materiais que são opacos à luz visível, como é o caso 

dos metais, da maioria dos cerâmicos e dos polímeros, somente a superfície 

pode ser observada e a mesma precisa ser cuidadosamente preparada de 

maneira a revelar os detalhes da microestrutura73.  

Uma das limitações da microscopia ótica é o aumento máximo 

conseguido que fica em torno de 2000 vezes. Como consequência, pequenos 

detalhes estruturais não são possíveis de serem detectados através desta 

técnica. No caso da MEV, a área ou o microvolume a ser analisado é irradiado 

por um fino feixe de elétrons ao invés da radiação da luz. Como resultado da 

interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra, uma série de 

radiações são emitidas e quando captadas corretamente irão fornecer 
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informações características sobre a amostra (topografia da superfície, 

composição, cristalografia, etc)73. 

Na MEV, os sinais de maior interesse para a formação da imagem 

são os elétrons secundários e os retroespalhados. À medida que o feixe de 

elétrons primários vai varrendo a amostra, estes sinais vão sofrendo 

modificações de acordo com as variações da superfície. Os elétrons 

secundários fornecem imagem de topografia da superfície da amostra e são os 

responsáveis pela obtenção das imagens de alta resolução, já os 

retroespalhados proporcionam imagem característica de variação de 

composição73. 

Borowiec et al.12
 analisaram a adesão do sangue no filtro arterial da 

CEC por MEV. Como método para estimar a adesão celular na superfície do 

filtro arterial foi criado um escore de graduação de adesão do sangue no filtro 

arterial, numa escala de um a dez. O escore da adesão variava de acordo com 

as modificações na morfologia das células e com o grau de cobertura de fibrina 

das imagens realizadas do filtro arterial pela MEV. Neste escore, o grau 1 

corresponde à ausência de adesão de elementos do sangue no filtro arterial e 

nenhuma alteração morfológica da célula. O grau 3 tinha sinais discretos de 

ativação celular com mudanças na superfície das células como o aparecimento 

de pseudópodes e ocasionais fibras de fibrina. No grau 6 a ativação era mais 

expressiva, eram observadas numerosas células, pseudópodes multiformes, 

além de aglomerados de plaquetas e leucócitos. No grau 10 a adesão era 

extremamente avançada, com grandes depósitos e não era possível distinguir 

os tipos celulares. Também se observava grande abundância de debris de 

fibrina. Para realizar esta escala foram realizadas vinte amostras com aumento 

de mil vezes do filtro arterial do circuita de CEC de 31 pacientes submetidos a 

revascularização do miocárdio com CEC.  
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Borowiec et al.12
 utilizaram essa escala para comparar diferentes 

tipos de circuitos e diferentes doses de heparina. Esse estudo clínico 

prospectivo contou com 31 pacientes submetidos a revascularização do 

miocárdio com CEC. Os pacientes foram divididos em cinco grupos. O grupo C 

foi o grupo controle, que recebeu dose padrão de heparina (300 UI/Kg) antes 

do início da CEC. Esse grupo utilizava o circuito e o filtro arterial da CEC 

padrão, ou seja, não recobertos por heparina. O grupo HC baixa dose de 

heparina recebia 150 UI/Kg, e utilizava circuito e filtro arterial recobertos por 

heparina. O grupo HC dose maior de heparina recebia 225 UI/Kg de heparina. 

Esse grupo usava circuito e filtro arterial recobertos por heparina. O grupo FC 

utilizou dose padrão de heparina e utilizava filtro arterial recoberto por heparina, 

com o restante do circuito não recoberto. O grupo OC recebia dose padrão de 

heparina e utilizava circuito recoberto de heparina e filtro arterial padrão. Foram 

realizadas análises de MEV de amostras dos filtros arteriais desses cinco 

grupos.  

A MEV demonstrou que os filtros arteriais dos pacientes que 

utilizavam filtros arteriais recobertos por heparina praticamente não 

apresentavam adesão sanguínea na sua superfície, mesmo naqueles que 

utilizaram o resto do circuito não recoberto. Também houve diferença no 

escore de adesão já citado. O grupo HC (circuito e filtro arterial recobertos por 

heparina) teve escore significantemente menor (2,2 ± 0,27 [média ± desvio 

padrão da média]) que o grupo C (controle) (5,4 ± 0,53; p<0,001). No grupo FC 

(filtro recoberto) a adesão foi marginalmente maior do que a do grupo HC mas 

significantemente menor que o grupo OC (filtro não recoberto) (2,6 ± 0,68; 

p=0,05). O estudo concluiu que os filtros arteriais recobertos com heparina têm 

menor adesão celular em sua superfície durante a circulação extracorpórea. 

Esse efeito parece ser independente das características do resto do circuito da 

CEC. 
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Kundu SK et al.13
 realizaram um estudo experimental para quantificar 

o grau de trombose de circuitos de oxigenação extracorpórea por membrana 

(ECMO). Quatro coelhos foram submetidos a ECMO venoarterial. Os animais 

foram anestesiados e receberam heparina sistêmica 300 UI/Kg antes 

canulação e 50 UI/Kg/h em infusão contínua, permanecendo com o TCA ficou 

acima de 500s. O circuito da ECMO consistia em tubo de ¼ de polivinil (PVC) 

(Tygon, Norton Health Care Products, Akron, OH) e membrana de oxigenação 

de silicone (ScieMe Life Systems, Minneapolis, MN, 0,4m2 de superfície de 

área).  Foram coletadas seis amostras dos tubos de polivinil do circuito e seis 

amostras da membrana de silicone da ECMO de quatro circuitos utilizados para 

análise da MEV. Cada amostra foi fotografada com aumento inicial de 15 

vezes. Uma grade (90x92mm) foi sobreposta à fotografia e dividida em 80 

retângulos iguais. Cada retângulo foi focado e aumentado 1500 vezes para 

análise quantitativa da MEV. Os resultados obtidos indicaram ausência de 

diferença estatística de aderência do sangue nos tubos e na membrana. Mais 

de 60% da superfície examinada não tinha componentes sanguíneos 

presentes. A adesão de plaquetas morfologicamente ativadas foi predominante. 

A fibrina também foi encontrada significantemente. Hemácias, leucócitos e 

coágulos foram observados, porém em quantidade não substancial. O estudo 

concluiu que os resultados deste indicam que há um grau de interação do 

sangue com o circuito de PVC e a membrana de oxigenação mesmo com a 

heparinização sistêmica completa. Cerca de 20% da área de superfície do 

circuito estava recoberta por plaquetas após cinco horas de exposição e a 

maioria delas tinha morfologia de plaquetas ativadas. Apesar de menos 

relevantes, também estiveram presentes graus avançados de trombose como a 

presença de trombos grosseiros e rede de fibrina.  

Kim WG et al.74 realizaram um estudo clínico observacional que com 

imagens de MEV de filtros arteriais. O estudo foi feito com 12 pacientes 
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submetidos a cirurgia cardíaca com CEC. A dose de heparina que foi utilizada 

antes da canulação foi de 300 UI/Kg. O circuito da CEC consistia em bomba de 

rolete (Sarns 900, Sarns 3M Healthcare) e oxigenador por membrana (Univox, 

Baxter Healthcare Corporation). O filtro arterial tinha tamanho de poros de 

40µm (Baxter). Após o término da cirurgia os filtros arteriais foram retirados dos 

circuitos e preparados para análise de MEV. De cada filtro foram retiradas dez 

amostras, totalizando 120 amostras. Como resultado o estudo demonstrou que 

não foram encontradas partículas embólicas maiores que o tamanho do poro 

do filtro. Foram encontradas partículas de fibra de algodão, fibra sintética e 

cristais minerais.  

Nakajima T et al.75 realizaram um estudo clínico que também 

examinou o filtro arterial utilizado na CEC através da MEV e da microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). O estudo incluiu 23 pacientes submetidos a 

revascularização do miocárdio com CEC. Os circuitos da CEC utilizados eram 

os recobertos com heparina. Para heparinização sistêmica, o grupo controle 

utilizou 300 UI/kg de heparina e o grupo com baixa dose de heparina utilizou 

200 UI/Kg. Heparina adicional era administrada se o TCA estivesse abaixo de 

400s no grupo controle e abaixo de 300s no grupo baixa dose de heparina. 

Como resultado, o estudo demonstrou que a contagem de plaquetas séricas foi 

maior no grupo que usou baixa dose de heparina (p<0,001). Não houve 

diferença entre os grupos na reação de liberação de plaquetas, medidos pela 

concentração de beta-tromboglobulina e fator 4 plaquetário. Nenhum trombo 

macroscópico foi visualizado na superfície do filtro arterial. A MEV dos filtros 

dos pacientes que utilizaram baixa dose de heparina demonstrou pouca ou 

nenhuma aderência de células na superfície do filtro.  

Já no grupo controle, a MEV evidenciou componentes fibrosos 

aderindo às superfícies de uma metade da malha de filtro. A MET demonstrou 

pela da avaliação morfológica das células, que a maioria das células aderidas 



REVISÃO DA LITERATURA - 24 

 

 
 

 

ao filtro arterial eram neutrófilos. Os filtros arteriais obtidos do grupo com baixa 

dose de heparina tiveram menor adesão de células que os filtros do grupo 

controle (p<0,001). O estudo concluiu que a redução da dose de heparina 

sistêmica utilizando circuitos revestidos com heparina reduz a perda 

plaquetária durante a circulação extracorpórea, mas não suprime a reação de 

liberação de plaquetas. A redução da dose de heparina também reduziu a 

adesão de neutrófilos no filtro.  

 

3.7 Análise da expressão gênica por reação de cadeia da polimerase 

(PCR) em tempo real 

 

No final da década de 90, um novo método quantitativo de 

diagnóstico, a reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, passou a 

ser utilizado para a quantificação de vírus em humanos, como, por exemplo, 

hepatite B76 e HIV77. A simplicidade conceitual e prática, em conjunto com a 

combinação de velocidade, sensibilidade, e especificidade em um mesmo 

ensaio, tornaram a técnica de PCR em tempo real como referência para a 

quantificação de ácidos nucleicos78 e uma poderosa ferramenta para 

quantificação da expressão gênica79.  

Na PCR em tempo real, o acúmulo de produtos da PCR é detectado 

e monitorado diretamente pela leitura do aumento da fluorescência do 

composto fluorescente utilizado, enquanto na PCR tradicional os produtos 

precisam ser posteriormente analisados por eletroforese.  

O principal fundamento na utilização pela PCR em tempo real é o 

chamado limiar do ciclo, ou threshold cycle (Cq). O Cq é definido como o ciclo 

da reação de PCR no qual o sinal fluorescente do corante sinalizador atravessa 

uma linha arbitrária denominada limiar. Para apresentar os dados na forma de 
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Cq, deve-se certificar que o limiar está delimitado na fase exponencial de 

amplificação, acima do ruído de fundo e abaixo da fase de platô da reação de 

PCR. O valor numérico do Cq é inversamente proporcional à quantidade inicial 

do transcrito de interesse na reação, ou seja, quanto menor o valor de Cq, 

maior a quantidade inicial do transcrito na amostra79. Ou seja, o método de 

PCR em tempo real consiste na transcrição reversa do mRNA para DNA e sua 

quantificação por reação em cadeia de polimerase, permitindo a identificação 

da expressão gênica de células no sangue, no tecido e até mesmo em material 

não biológico, como foi realizado neste estudo. A PCR em tempo real também 

permite a identificação da expressão gênica mesmo com pequena quantidade 

de material biológico e sua técnica de extração celular não lesa o material 

biológico tornando-se uma técnica sensível e específica para identificação dos 

genes investigados pelo presente estudo80.   

Existem dois diferentes métodos para analisar os resultados de um 

experimento utilizando PCR em tempo real: quantificação absoluta e 

quantificação relativa. Quantificação absoluta determina o número exato de 

cópias do transcrito de interesse, geralmente relacionando o sinal da PCR a 

uma curva padrão. Já a quantificação relativa descreve a alteração na 

expressão do gene alvo relacionado a algum grupo de referência como um 

controle não-tratado ou uma amostra tempo zero. Quantificação absoluta é 

utilizada quando se quer conhecer a quantidade de amplicons, por exemplo, na 

quantificação em cálculos de carga viral. O custo-benefício da quantificação 

absoluta é menor devido ao maior número de horas dedicadas às análises e ao 

maior gasto com reagentes, necessários para gerar as curvas padrão81.  

No presente estudo foi realizado a PCR em tempo real relativa para 

avaliar a expressão gênica da glicoproteína Ib (GPIb) na plaqueta e do CD45 

no leucócito. A glicoproteína Ib e o receptor CD45 foram escolhidos para 

identificar a plaqueta e o leucócito, respectivamente, porque os elementos são 
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comumente encontrados nas plaquetas (GPIb)82
 e em todos os tipos de 

leucócitos (CD45)83.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODOS 
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4.1 Desenho do estudo 

 

O Protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram submetidos à Comissão Científica do Instituto do 

Coração (InCor) e aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em sessão de três de dezembro de 

2015, sob o nº 1.348.920 (anexo D). Um adendo ao projeto original foi 

submetido à Comissão Científica do Instituto do Coração (InCor) e aprovados 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do 

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

(HCFMUSP), em sessão de 11 de janeiro de 2017, sob o n.º  1.888.806 e em 

sessão de 19 de fevereiro de 2020, sob o nº 3.848.609 (anexo  E). 

Foram obtidas as anuências no TCLE (anexo F) de todos os 

pacientes participantes do estudo ou de seus parentes mais próximos, quando 

os pacientes se apresentavam incapacitados para fornecê-las.  

A ficha de coleta de dados foi estabelecida antes do início do estudo 

(anexo G). O trabalho foi registrado no ClinicalTrials.gov sob o identificador 

NCT03882593. 

Foi realizado um estudo clínico, observacional e unicêntrico. O 

método do estudo foi feito de acordo com o Strobe Statement 84-86.  

Pacientes com indicação de cirurgia cardíaca com circulação 

extracorpórea foram avaliados, na noite anterior à cirurgia, quanto aos critérios 

de elegibilidade. Estando apto, o paciente foi convidado a participar do estudo 

e lhe foi entregue o TCLE, para a apreciação, além de dirimidas quaisquer 

dúvidas concernentes à sua participação na pesquisa.  

O estudo foi realizado no Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo (InCor - HCFMUSP). 
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4.2 Pacientes do estudo 

 

Para serem elegíveis ao estudo, os pacientes deveriam preencher os 

critérios de inclusão e exclusão abaixo: 

Critérios de inclusão 

a) Indicação de cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea; 

b) Pacientes maiores de 18 anos; 

c) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado; 

 

Critérios de exclusão 

a) Infecção  

b) Coagulopatia 

c) Uso de terapia antiplaquetária com até dez dias da cirurgia (exceto 

o ácido acetil salicílico (AAS)) 

d) Recusa em participar do estudo; 

e) Cirurgia de emergência; 

f) Disfunção hepática (bilirrubina total maior que 1,5 mg/dL) 

g) Plaquetopenia (menor que 100000/mm³) 

h) Uso de anticoagulantes (exceto enoxaparina que poderia ser 

utilizado em doses profiláticas até 24 horas antes do procedimento 

cirúrgico). 

 

4.3 Procedimento cirúrgico e admissão na unidade de terapia intensiva 

 

A medicação pré-anestésica padronizada consistiu na administração 

de bromazepam 3 mg, via oral, trinta minutos antes da cirurgia. Todos os 
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pacientes foram monitorizados com cardioscópio contínuo de cinco derivações, 

oximetria de pulso, analisador de gases, sonda vesical de demora, pressão 

arterial invasiva em artéria radial, termômetro esofágico, cateter venoso central 

ou cateter de artéria pulmonar inserido pela veia jugular interna ou pela veia 

subclávia, quando aplicável, e ecotransesofágico, quando indicado. 

A anestesia geral foi induzida com etomidato 0,2 mg/kg, midazolam 

0,05 mg/kg, fentanil 3 a 5 µg/kg e pancurônio 0,1 mg/kg ou cisatracúrio 0,15 

mg/kg como bloqueador neuromuscular, todos por via intravenosa. Após a 

intubação orotraqueal, o paciente foi mantido em assistência ventilatória 

mecânica com fração inspirada de oxigênio (FiO2) entre 40 a 60%, volume 

corrente de 6 a 8 ml/kg, pressão positiva no final da expiração (PEEP) de 5 a 8 

mmHg, em sistema circulatório valvular com absorvedor de CO2 para manter 

uma saturação arterial de oxigênio acima de 94%.  

A manutenção da anestesia foi realizada com a administração de 

isoflurano por via inalatória associado a uma mistura de oxigênio e ar 

comprimido; doses adicionais de midazolam, fentanil e pancurônio foram 

administradas conforme a necessidade para manutenção da profundidade 

anestésica adequada. Durante a CEC a anestesia foi mantida com a 

administração de midazolam, fentanil e pancurônio conforme a necessidade 

para manutenção da profundidade anestésica adequada.  

A profilaxia antibiótica foi realizada com cefuroxima 1,5 g à indução 

anestésica e dose adicional de 750 mg após quatro horas do início do 

procedimento cirúrgico por via intravenosa. Todos os pacientes receberam 

terapia anti-fibrinolítica com ácido épsilon aminocaproico (IPSILON® - ácido 

aminocaproico 200mg/ml – Zydus Nikkho farmacêutica Ltda – Rio de Janeiro – 

RJ – Brasil) 100 mg/kg na indução anestésica e mantido por todo o 

procedimento cirúrgico, em infusão contínua cm taxa de 30 mg/kg/h. 
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A hidratação foi realizada com solução cristaloide de Hartmann 

(Ringer com lactato). A administração de fármacos inotrópicos e vasoativos foi 

guiada por parâmetros hemodinâmicos da monitorização pelo médico 

assistente de acordo com o protocolo específico da instituição.  

A equipe de anestesistas e cirurgiões foi homogênea os quais 

garantiram a técnica anestésica e a técnica cirúrgica padronizadas.  

A anticoagulação foi realizada com dose inicial de heparina não 

fracionada (HNF) (Hepamax-S ®, heparina sódica suína, 5000 UI/ml, Blau 

Farmacêutica S.A. – Cotia – SP – Brasil), dose de 500 UI/Kg administrada em 

veia central antes do início da CEC, com um tempo de coagulação ativado 

(TCA) (Cascade POC da Helena Laboratories, Beaumont – Texas – USA)  

necessariamente acima de 450 segundos. Também foram adicionadas 1000 IU 

de HNF na solução de preenchimento da CEC. Heparina adicional poderia ser 

utilizada durante a CEC para alcançar o alvo. 

O circuito da CEC era formado pelos seguintes componentes: bomba 

centrífuga, oxigenador de membrana com trocador de calor incorporado e 

integrado a um reservatório venoso com filtro venoso, filtro arterial e três 

sistemas de aspiração integrados ao reservatório venoso. 

A bomba centrífuga utilizada foi da marca Medtronic Biomedicus®, 

Minneapolis, MN (anexo H).  

O oxigenador de membrana adulto utilizado foi da marca Braile®, São 

José do Rio Preto, SP, Brasil (anexo I e J). O oxigenador de membrana é 

constituído com material microporoso de polipropileno, com fluxo sanguíneo 

máximo de 7,0l/min, volume do prime de 390ml e área efetiva da membrana 

2,2m2. O oxigenador de membrana é composto por câmara de oxigenação com 

membrana microporosa, com um trocador de calor incorporado, constituído de 

capilares impermeáveis de fibra de poliéster, com área efetiva de 0,68m2, 

temperatura máxima da água de 42°, área efetiva de 0,68m2 e pressão máxima 
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da água de 40PSI. O produto é integralmente manufaturado com materiais 

poliméricos apropriados para aplicações médico-farmacêuticas e esterilizáveis 

em Óxido de Etileno (ETO). O oxigenador de membrana é integrado a um 

reservatório venoso de cardiotomia. 

O reservatório venoso de cardiotomia utilizado foi o modelo adulto 

4000 da marca Braile® São José do Rio Preto, SP, Brasil (anexo K). É 

manufaturado em policarbonato, possui válvula de segurança, escala 

volumétrica e filtro de poliuretano siliconizado revestido por tela de poliéster, 

que possibilita o rompimento de bolhas e filtragem de sangue. O produto vem 

preparado para drenagem a vácuo. É indicado para filtragem, rompimento de 

bolhas e armazenamento do sangue aspirado em procedimento de circulação 

extracorpórea. Tem fluxo sanguíneo máximo de 7l/min, volume máximo de 

3700 mL, volume mínimo de 400mL, vácuo máximo de 75mmHg e filtro da 

cardiotomia com espessura de 150 ± 5 µm.  

O filtro de sangue arterial adulto utilizado foi da marca Braile® São 

José do Rio Preto, SP, Brasil (anexo L).  O filtro arterial é constituído de um 

corpo em policarbonato, com membrana filtrante de poliéster plissado de 

porosidade 40µm, e uma linha de bypass em PVC acoplada. O fluxo sanguíneo 

máximo do filtro é de 6l/min, o volume do prime é de 210 mL e a área de 

filtragem 660cm2. O produto é integralmente manufaturado com materiais 

apropriados para aplicações médico-farmacêuticas e esterilizáveis a Óxido de 

Etileno (ETO). A membrana filtrante promove a retenção de partículas e 

microbolhas presentes no sangue, e o sentido de fluxo possibilita a retirada de 

macrobolhas de ar do circuito. 

O perfusato do circuito da CEC foi constituído de 1500 mL de solução 

de Ringer com lactato, manitol a 20% na dose de 1 g/kg e 10000 IU de HNF. 

Durante a CEC, a temperatura corporal foi mantida entre 28 e 32 ºC. Durante a 

hipotermia, o manuseio dos gases sanguíneos foi realizado através da 
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regulação "alfa-stat" na gasometria arterial87. Durante a CEC, o fluxo pulsátil foi 

mantido entre 2 a 2,4 L/min/m2 e pressão arterial média entre 50 e 80 mmHg. A 

proteção miocárdica foi realizada por meio de cardioplegia cristaloide 

anterógrada intermitente. A cardioplegia foi repetida em intervalos de 20 a 30 

minutos. Ao final da CEC, a heparina total administrada foi revertida através da 

administração de protamina (Protamina 1000® - cloridrato de protamina 

1000UI/mL – Valeant Farmacêutica - São Paulo – SP – Brasil) em uma relação 

de 1:1. Protamina adicional poderia ser administrada até alcançar os níveis 

iniciais do TCA.  

Quando ocorreu sangramento significativo associado aos distúrbios 

da coagulação a administração de concentrado de hemácias, plaquetas, 

plasma e crioprecipitado seguiu o critério do protocolo institucional (anexo M). 

Durante o ato cirúrgico, os níveis de glicemia foram mantidos entre 

140 e 180 mg/dL e, se necessário, insulina intravenosa contínua era 

administrada. 

Todos os pacientes foram transferidos para a UTI após o 

procedimento cirúrgico antes da recuperação da anestesia e sob ventilação 

mecânica. Os pacientes foram extubados na UTI após recuperação completa 

da anestesia, estando estáveis hemodinamicamente, com a temperatura 

controlada e gases arteriais dentro da normalidade. Os pacientes receberam 

alta da UTI quando preenchiam os critérios estabelecidos pelo protocolo 

específico da instituição. 

 

4.4 Avaliação dos dados clínicos, demográficos, laboratoriais e coleta de 

dados 
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Um instrumento de coleta de dados foi criado para obtenção e 

organização das informações exigidas pelo estudo (anexo G). 

Após a inclusão, foram obtidos dados clínicos e demográficos de 

cada paciente. Informação necessária para avaliação de gravidade foi obtida, 

sendo calculados os índices EuroSCORE I aditivo e logístico (calculados 

usando a versão online disponível no site: www.euroscore.org).  

  

           4.4.1 Dados pré-operatórios 

 

Foram obtidos por meio de anamnese e avaliação do prontuário dos 

pacientes dados sobre a história clínica, antecedentes pessoais, comorbidades, 

medicações prévias e dados antropométricos. Exames laboratoriais coletados 

na admissão ou até 12 horas antes da cirurgia eram avaliados (hemoglobina, 

hematócrito, creatinina, tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), tempo 

de protrombina (TP), INR, contagem de plaquetas, proteína C reativa e 

leucograma. O ecocardiograma pré-operatório foi analisado para registro da 

função ventricular esquerda. 

 

 4.4.2 Dados intraoperatórios  

 

Foram coletados os seguintes exames de rotina do intraoperatório, 

sendo: 

 após indução da anestesia: hemoglobina, hematócrito, 

gasometria arterial e venosa, cálcio iônico, lactato sérico e tempo de 

coagulação ativado (TCA).  

http://www.euroscore.org/
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 após administração de protamina e revisão de hemostasia: 

hemoglobina, hematócrito, gasometria arterial, cálcio iônico, lactato sérico e 

TCA.   

Para avaliação da coagulação durante a CEC foram coletados os 

exames do circuito da CEC dez minutos após o início da CEC e ao final da 

CEC (figura 1).  Os exames coletados foram os seguintes:  

1. TCA; 

2. Fibrinogênio; 

3. Dímero-D; 

4. Contagem de plaquetas 

5. Agregação plaquetária com adrenalina; 

6. Agregação plaquetária com ADP; 

7. Tromboelastograma : ReoRox® , exame Hepscreen 2 

8. Leucograma; 

9. Proteína C reativa; 

10. PCR em tempo real da expressão gênica de Glicoproteína Ib 

(plaquetas) e CD45 (leucócitos) no sangue total. 
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CEC, circulação extracorpórea; POI, pós-operatório imediato; PO, pós-operatório; Hb, hemoglobina; Ht, 
hematócrito; INR, razão normatizada internacional; TP, tempo de protrombina; TTPA, tempo de 
tromboplastina parcial ativado; TCA, tempo de coagulação ativado.   

Figura 1 - Fluxograma da coleta dos exames do estudo 

 

Além dos exames laboratoriais, foram registrados os seguintes dados 

clínicos: procedimento cirúrgico realizado, tempo de anestesia, tempo de 

cirurgia, tempo de CEC e de anóxia cardíaca, dose total de heparina, dose total 

de protamina, TCA, diurese, temperatura esofágica, balanços hídrico e 

sanguíneo, utilização de fármacos inotrópicos e vasoativos, infusão de líquidos, 

terapia hemostática e transfusão sanguínea. 

Eventos clinicamente significativos tais como sangramento e 

instabilidade hemodinâmica importante também foram coletados. 

 

4.4.3 Dados pós-operatórios 
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Foram coletados os exames de rotina na admissão da UTI e no 1°PO, 

sendo: 

 admissão UTI: hemoglobina, hematócrito, gasometria arterial e 

venosa, cálcio iônico, lactato sérico, TP, TTPA, INR, contagem de plaquetas, 

leucograma e proteína C reativa.  

 1° PO: hemoglobina, hematócrito, gasometria arterial e venosa, 

cálcio iônico, lactato sérico, TP, TTPA, INR, contagem de plaquetas, 

leucograma, proteína C reativa e creatinina.  

 

Foram anotados o débito sanguíneo dos drenos cirúrgicos, balanço 

hídrico e sanguíneo, transfusão sanguínea e terapia hemostática do pós-

operatório imediato e 24h após a admissão na UTI. 

Durante o período de internação hospitalar, foram registrados dados 

sobre transfusão de hemácias, medicações administradas, tempo de ventilação 

mecânica, tempo de internação em UTI e hospitalar, infecção, complicação 

neurológica (AVC e delirium) ou cardiovascular (IAM) e necessidade de diálise 

e/ou intervenção cirúrgica, ocorrência de complicações clínicas e óbito. 

 

4.5 Descrição dos exames do estudo da coagulação sanguínea analisados 

 

 4.5.1 Testes padrão da coagulação sanguínea 

 

Fibrinogênio: determinação quantitativa do fibrinogênio no plasma 

citratado por método Clauss. Valor de referência: 200 a 393 mg/dL. 
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Dímero-D: realizado por metodologia em Látex imunoenzimático. Os 

resultados de dímero-D foram expressos em ng/mL.Valor de referência até 500 

ng/mL. 

 

 4.5.2 Testes especiais da coagulação sanguínea 

 

Tempo de Coagulação Ativado (TCA): utilizou-se o aparelho de 

modelo Cascade POC da Helena Laboratories (Beaumont – Texas – USA). 

Valores de referência: 80-120 segundos. 

Agregação Plaquetária por transmitância de Luz: Avalia a função 

plaquetária in vitro por sistema óptico ou turbidimétrico. As amostras foram 

coletadas em tubo com citrato de sódio 3,2% e centrifugadas por quatro a seis 

minutos, em 1000 a 1500 rpm para obtenção de plasma rico em plaquetas 

(PRP). O equipamento AggRAM (Helena Laboratories) detecta a transmissão 

luminosa através do plasma citratado rico em plaquetas em suspensão. À 

medida que as plaquetas se agregam por adição de um agente agregante 

(Adenosina 5-difosfato e Adrenalina), ocorre diminuição da turbidez e um 

aumento proporcional da transmissão de luz detectado por uma célula 

fotoelétrica e registrado sob curva de agregação plaquetária.  

Os resultados foram expressos em amplitude máxima de agregação 

(valores normais amplitude maior que 70%) ou qualitativamente 

(normoagregante, hipoagregante ou hiperagregante). O teste foi realizado 

dentro de quatro horas após a coleta das amostras em temperatura ambiente. 

Tromboelastografia: foi realizada pela reometria de oscilação livre 

(FOR) (ReoRox G2 Medirox AB, Sverige) (anexo A), que é um teste 

viscoelástico da coagulação com sangue total, o qual utiliza uma metodologia 

de análise da coagulação livre de qualquer força externa enquanto ocorre a 
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formação do coágulo. A amostra é colocada em oscilação livre e as alterações 

no movimento oscilatório são calculadas em parâmetros viscoelásticos. O 

tempo de formação do coágulo e as mudanças na elasticidade do coágulo são 

medidas e registradas num gráfico em curva68. No presente estudo foi utilizado 

o reagente Hepscreen2 que contém reagente neutralizador da heparina para 

estudar a coagulação sanguínea dos pacientes durante a CEC. Os parâmetros 

medidos pelo ReoRox® Hepscreen2 estão descritos no quadro abaixo (quadro 

1): 

 

Quadro 1 - Parâmetros mensurados pelo ReoRox® Hepscreen2 

Parâmetro Sigla Valor de referência 

Tempo de Coagulação COT1 24 a 54 segundos 

Tempo de formação do coágulo COT2 61 a 139 segundos 

Cinética de formação do coágulo SLOPE 34 a 206 Pa/min 

Máxima firmeza do coágulo GMAX 1039 a 2825 Pa 

Firmeza do coágulo em 10 minutos EAT 700-1600 Pa 

Retração do coágulo CLOT SR <7,5% 

  

4.5.3 Exames Hematológicos 

 

O sangue total foi coletado em tubo com anticoagulante EDTA e 

processado em equipamento automatizado Sysmex XE 2100 (Sysmex 

America, Inc, Mundelein, IL), baseado na medição da impedância elétrica.  

 



MÉTODOS -  40 

 

 
 

 

Contagem de plaquetas: valor de referência de 150000 a 

450000/mm3.  

Volume plaquetário médio (VPM): marcador da ativação plaquetária 

que reflete a reatividade e o tamanho das plaquetas. Valor de referência de 6,5 

a 12 fl. 

PCR em tempo real da expressão gênica da GPIb na plaqueta e do 

CD45 em leucócito no sangue total: a extração de RNA foi realizada através da 

adição de 1 ml de Trizol (Life Technologies) ao sangue total coletado em 

EDTA. Após homogeneização foram adicionados 200 µL de clorofórmio 

(Merck) e mantidos em temperatura ambiente por dez minutos. A amostra foi 

centrifugada a 13000 rpm por 15 minutos a 4 °C. À fase aquosa foram 

acrescentados 500 µL de isopropanol (Sigma), seguido de centrifugação a 

13000 rpm por 15 minutos a 4 °C. O precipitado obtido foi lavado com etanol 

75% e dissolvido em água tratada com dietil pirocarbonato (DEPC – Life 

Technologies). 

A quantificação do RNA total foi realizada por espectrofotômetro 

(Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA) nos comprimentos de onda de 260 e 

280 nm. O grau de pureza das amostras foi verificado através da análise da 

relação das absorbâncias 260 e 280nm. Foram utilizadas amostras com razão 

260/280 maiores que 1,7 , o que é indicativo de baixa contaminação proteica. A 

integridade do RNA foi vista após eletroforese em gel de agarose 1%, na qual 

todas as amostras apresentaram as bandas de RNA ribossômico 28S e 18S 

preservadas.  

Para eliminar possíveis contaminações com DNA, as amostras de 

RNA foram submetidas ao tratamento com a enzima DNAse I, e em seguida, 

foi realizada a transcrição reversa. O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado 

partindo de 1 µg de RNA total, utilizando-se o kit Superscript II Transcriptase 

Reverse (Life Technologies) de acordo com as recomendações do fabricante.  
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As reações de PCR em tempo real foram realizadas no equipamento 

CFX 96 (Bio-Rad, Richmond, CA, EUA) utilizando- se o sistema TaqMan 

inventoriado para o gene da glicoproteina Ib (Hs01887764_s1, Life 

Technologies) e CD45 (Hs04189704_m1, Life Technologies). Para o preparo 

da reação foram utilizados 5 µL do Universal Master Mix (Life Technologies) 

com 2,5 µL de cDNA diluído 1/2 e 0,5 µL da mistura de primers e sonda (20x).  

A reação de PCR em tempo real foi realizada de acordo com o 

seguinte protocolo: ativação enzimática por 2 minutos a 50 °C, desnaturação 

inicial de dez minutos a 95 °C, seguida por quarenta ciclos de desnaturação de 

15s a 95°C; intervalos de 20s de “annealing” a 60 °C. As reações foram 

conduzidas em triplicata e o número de cópias transcritas do gene foi 

determinado com base nos valores de Cq (“quantitative cycle”). Para os 

cálculos, o valor de Cq do gene normalizador (GAPDH Rn01775763_g1, Life 

Technologies), foi subtraído do gene alvo (∆Cq).  

Os critérios de validação interna das reações de RT-PCR foram: 

I) controles negativos (mix dos primers e Taqman) sem amplificação; 

II) curva de amplificação com padrão exponencial e platô;  

III) ocorrência de amplificação do gene de interesse com Cq de até 35;  

IV) diferença aceitável entre os Cqs das triplicatas <0,4. 

 

 

4.6 Retirada e preparo do filtro arterial para microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

 

Após o paciente ter sido encaminhado para UTI, foi retirado o filtro 

arterial do circuito da CEC para preparo e análise pela MEV com o seguinte 

método:  
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Após a drenagem do sangue presente no circuito da CEC, o filtro 

arterial foi retirado e realizava-se duas lavagens com 500 mL de soro fisiológico 

0.9% gelado de modo a se retirar o excesso de sangue presente. O filtro foi 

encaminhado imediatamente para as instalações do Departamento de 

Mecânica da Divisão de Bioengenharia. 

Dentro de uma capela de exaustão e com auxílio de uma pinça forte, 

a mangueira de saída do filtro foi bloqueada e foram adicionados 150 mL de 

paraformaldeído 4% (PFA) a 25 °C, durante 15 minutos por meio da mangueira 

de entrada do filtro e um funil de vidro. Transcorrido o tempo de fixação, o PFA 

foi retirado do filtro abrindo-se a pinça forte posicionada na mangueira de 

saída.  

A abertura do filtro arterial foi realizada com auxílio de um torno IMOR 

P-400 II. Após o filtro ser posicionado e preso na placa do torno pelo lado da 

entrada do filtro a abertura foi realizada pelo lado oposto do filtro e feita de 

forma manual com um bedame de aço rápido com espessura de 2,5 mm. O 

filtro é composto por uma tela que recobre uma membrana filtrante (40 µm). 

Em seguida à abertura do filtro, foi levado novamente para dentro da 

capela de exaustão para que a tela e a membrana filtrante fossem retiradas e 

visualizadas no microscópio eletrônico de varredura. Com auxílio de bisturi, 

pinça e tesoura, das amostras da tela e da membrana foram retirados 

fragmentos medindo 5,6 mm de diâmetro a cada dobra do filtro arterial; no total 

eram retirados dez fragmentos de cada filtro (figura 2).  
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Figura 2 - Método de abertura e retirada do filtro arterial para análise 

 

As amostras obtidas foram colocadas dentro de uma câmara de fluxo 

laminar para evaporação do PFA residual e secagem. Com as amostras 

fixadas e secas, as imagens de MEV foram obtidas com microscópio HITACHI 

TM 3000 com voltagem de aceleração 5000 volts e corrente de filamento 1750 

mA, em diversas magnificações (figura 3). 

Também foi realizada abertura e preparo para MEV de um filtro arterial 

controle novo e não utilizado. 
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Figura 3 - Análise da MEV microscópio HITACHI TM 3000 de amostras fixadas 

e secas do filtro arterial   
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4.7 Análise da adesão do sangue no filtro arterial do circuito da CEC 

 

 4.7.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Após o preparo do filtro arterial, foram obtidas dez amostras retiradas 

da membrana filtrante de local pré-estabelecido. O tamanho de cada amostra 

foi de 5,6mm diâmetro.  

De cada amostra formam obtidas quatro imagens, por meio de MEV, 

utilizando o microscópio HITACHI TM 3000 (figura 4), sendo: 

1) aumento de 30x; vista panorâmica; área total da amostra = 25 mm2; 

2) imagem com área representativa da imagem acima = 15 mm2; 

3) aumento de 400x; 

4) aumentos de até 1000x de acordo com os achados para ilustração. 

 

Destas imagens de MEV foram realizadas as seguintes análises 

(figura 4): 

1) Contagem de campos obstruídos dos filtros: para análise de 

microscopia eletrônica de varredura quantitativa de adesividade do sangue no 

filtro arterial do circuito da CEC, de três imagens de MEV com aumento de 30x 

de cada filtro arterial; 

2) Análise qualitativa do filtro: de microscopia eletrônica de 

varredura qualitativa e ilustrativa de adesividade celular no filtro arterial do 

circuito da CEC, de uma imagem com aumento de 400x.  
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Figura 4 - Fluxograma do método da análise do filtro arterial do circuito de CEC 

 

 4.7.2 Avaliação da expressão gênica da glicoproteína Ib (plaquetas) 

e CD45 (leucócitos) em material extraído do filtro arterial 

 

Através de amostra de dez fragmentos medindo 5,6 mm de diâmetro 

retirados de locais pré-estabelecidos do filtro arterial de cada paciente, que 

foram enviados para laboratório de análises clínicas, foi extraído material 

desses fragmentos do filtro e para realização de avaliação dos níveis de 

expressão gênica da glicoproteína Ib (plaquetas) e CD45 (leucócitos). 
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4.8 Descrição dos exames do perfil da coagulação do filtro arterial 
 

 4.8.1 Microscopia eletrônica de varredura: Contagem dos campos 

obstruídos dos filtros 

 

Foram registradas imagens de MEV (HITACHI TM 3000) de três 

fragmentos de regiões pré-determinadas de cada filtro para cada paciente. As 

imagens foram contadas em power point. Cada figura com aumento de 30x foi 

dividida em quatro partes. Para cada parte foi determinada uma área 

padronizada (18cm altura x 19cm largura) e esta foi dividida em mais quatro 

partes. A partir desta divisão foi realizada a contagem dos elementos.  

Foram contados os espaços preenchidos (campos obstruídos) e 

somados o total final de cada filtro. O número é dado em percentagem de 

campos obstruídos (figura 5). 

 

 Figura 5 - Método esquemático de contagem de campos dos filtros 
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4.8.2 Microscopia eletrônica de varredura: Análise qualitativa do filtro  

 

Foram avaliadas a adesividade celular no filtro arterial do circuito da 

CEC de uma amostra com aumento de 400x. Neste aumento somente foi 

avaliado se havia adesividade de elementos do sangue ou outro material. Não 

houve quantificação do grau de adesividade. A amostra de 400x foi somente 

ilustrativa para o estudo.  

 

 4.8.3 PCR em tempo real da expressão gênica da glicoproteína Ib 

(plaquetas) e CD45 (leucócitos) de fragmentos do filtro arterial 

 

A extração de RNA foi realizada através da adição de 1 ml de Trizol 

(Life Technologies) em dez fragmentos extraídos randomicamente de toda a 

extensão do filtro arterial. Após homogeneização o procedimento de extração 

de mRNA, transcrição para DNA complementar e quantificação por PCR em 

tempo real foi o mesmo utilizado para sangue total. 

  

4.9 Definição dos desfechos 

 

 Desfecho primário 

  

 - Avaliação da adesividade de células sanguíneas no filtro arterial do 

circuito de CEC. 
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Desfechos secundários 

 

- Correlação da adesividade das células sanguíneas no filtro arterial 

com as alterações dos exames de coagulação sanguínea coletados 

no início e no final da CEC;  

- Alterações dos exames de coagulação sanguínea coletados no início 

e no final da CEC; 

- Alterações dos exames da inflamação sanguínea coletados no início 

e no final da CEC; 

  

 Outros Desfechos 

 

- Sangramento cirúrgico mensurado pelo volume dos drenos em 48h; 

- Transfusão de hemocomponentes em 48h;  

- Reoperação por sangramento em 48h;  

- Acidente Vascular Cerebral (AVC); 

- Delirium; 

- Infarto Agudo do Miocárdio (IAM); 

- Infecção; 

- Insuficiência renal; 

- Trombose; 

- Tempo de ventilação mecânica;  

- Tempo de UTI; 

- Tempo de internação hospitalar; 

- Mortalidade em 30 dias.  
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4.10 Definição das complicações clínicas e desfechos    

  

 Sangramento 

 

Foi definido como clinicamente significativo quando as perdas 

sanguíneas excediam 100 a 300 mL/h, após admissão na UTI88. A reoperação 

era indicada caso houvesse sangramento de 500 mL na primeira hora de 

admissão; 300 mL por duas horas consecutivas ou quando a perda sanguínea 

fosse maior que 1L nas primeiras oito horas de pós-operatório89. 

 

Insuficiência renal aguda (IRA) 

 

Definida através da classificação de AKIN (Acute Kidney Injury 

Network), que caracteriza a lesão renal aguda como uma redução abrupta (em 

48 horas) na função renal, caracterizada por elevação absoluta da creatinina 

maior ou igual a 0,3 mg/dL (≥  26,4 μmol/L); aumento percentual da creatinina 

maior ou igual a 50% (1,5 vezes a creatinina basal); ou  redução do débito 

urinário para menor que 0,5 ml/kg/h por seis horas ou mais90. A necessidade de 

diálise foi baseada em indicação clínica e avaliação laboratorial diária. 

 

Infarto agudo do miocárdio (IAM) 

 

Foi considerado quando houve elevação de enzimas cardíacas 

(CKMB 10 vezes superior ao valor de referência e/ou troponina 1 a 5 vezes 

superior ao valor de referência, durante as primeiras 48 horas após a cirurgia, 

associado a um dos seguintes critérios: aparecimento de nova onda Q 

patológica, oclusão arterial coronariana nova documentada angiograficamente, 

ou evidência de deficit segmentar novo91.  



MÉTODOS -  51 

 

 
 

 

Infecção 

 

Infecções novas, sepse e choque séptico. Pneumonia foi 

diagnosticada se estivesse presente infiltrado pulmonar novo, persistente, ou 

progressivo à radiografia de tórax associado a, pelo menos, dois dos seguintes 

critérios: temperatura maior ou igual a 38oC; contagem de leucócitos maior que 

12000 células/mm3 ou menor que 3000 células/mm3; ou secreção endotraqueal 

purulenta. A infecção de corrente sanguínea foi definida por isolamento do 

mesmo microorganismo em hemocultura periférica e na cultura de ponta do 

cateter removido. Infecção de ferida operatória definida pela presença de 

hiperemia e secreção purulenta local, associada ou não à infecção sistêmica92. 

 

Choque séptico 

 

Pacientes que apresentam critérios da síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica, apresentando um foco infeccioso suspeito ou 

confirmado, associado à hipotensão refratária com necessidade de fármaco 

vasopressor93. 

 

Mortalidade 

 

Óbito durante a internação da cirurgia ou óbito ocorrido após a alta 

hospitalar até 30 dias após o procedimento, exceto se a causa da morte não 

fosse claramente relacionada à cirurgia. 



MÉTODOS -  52 

 

 
 

 

4.11 Análise estatística  

 

Inicialmente foi realizada a caracterização da amostra, onde as 

variáveis categóricas foram descritas em valor absoluto e frequência relativa 

enquanto as variáveis contínuas foram descritas com medidas de tendência 

central e dispersão ou posição.  

O método de Spearman foi empregado para testar correlações entre 

as variáveis da coagulação sanguínea estudadas.  

Para testar a influência do filtro sobre as variáveis da coagulação 

foram realizadas comparações pareadas segundo o teste não-paramétrico de 

Wilcoxon, e em seguida, foi computada uma nova variável (delta) que expressa 

o valor do marcador no final da CEC, subtraído do valor medido no início da 

CEC. O método de Spearman também foi aplicado para testar correlações 

entre as variáveis delta94-97. 

Para assegurar a reprodutibilidade das análises executadas, todos os 

códigos utilizados foram armazenados eletronicamente e poderão ser 

disponibilizados.  

Foram considerados achados estatisticamente significativos, aqueles 

com valor p ou probabilidade de erro tipo I inferior a 5%. 

As análises foram realizadas com auxílio do pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versão 21.0. 
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5.1 Pacientes 

 

Foram incluídos no estudo 28 pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca com circulação extracorpórea no Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor - 

HCFMUSP).  

A amostra estudada foi predominantemente masculina (53,6%), com 

idade média de 55,4 ± 12,2 anos, sendo 12 pacientes (42,9%) com idade igual 

ou superior a 60 anos. A maior parte dos pacientes (82,1%) declararam-se 

como de cor branca. A valvopatia (75%) foi a comorbidade mais frequente da 

amostra, seguido pela hipertensão arterial (57,1%), dislipidemia (35,7%), 

insuficiência coronariana (25%), diabetes mellitus (21,4%) e fibrilação atrial 

(21,4%).  

A fração de ejeção média na amostra foi de 62,1 ± 8,7% e apenas 

quatro pacientes apresentavam fração de ejeção inferior a 55%. Não obstante, 

pouco mais da metade da amostra (57,1%) apresentava classe funcional lII ou 

IV, segundo critérios da NYHA. O uso regular de medicamentos de ação 

cardiovascular foi bastante frequente na amostra.  

Seis pacientes estavam em uso de AAS. Um paciente fazia uso 

domiciliar de clopidogrel e sete pacientes de varfarina. Esses pacientes 

descontinuaram estas medicações conforme protocolo institucional pré-

operatório (tabela 1).  
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Tabela 1 - Características demográficas e clínicas dos pacientes do estudo 
 

Variável N=28 % 

Idade (anos), média e DP 55,4 ±12,2  

Sexo (Masculino) 15 53,6 

Raça (Branco) 23 82,1 

Peso (kg) , média e DP 69,6 ±12,6  

IMC (kg/m2), média e DP 25,9 ±3,8  

FEVE(%), média e DP 62,1 ±8,7  

NYHA   

I-II 12 42,8 

III-IV 16 57,1 

Comorbidades   

Valvopatia 21 75,0 

Hipertensão arterial 16 57,1 

Dislipidemia 10 35,7 

Insuficiência coronariana 7 25% 

Diabetes mellitus 6 21,4 

Fibrilação atrial 6 21,4 

Obesidade (IMC ≥30 kg/m2) 5 17,8 

Hipertensão Pulmonar 5 17,8 

IAM prévio 4 14,3 

Insuficiência Renal 4 14,3 

AVC prévio 4 14,3 

DPOC 2 7,1 

Hepatopatia 1 3,5 

Hipotireoidismo 1 3,5 

Medicações   

Varfarina 6 21,4 

Enoxaparina 1 3,6 

AAS 6 21,4 

Clopidogrel  1 3,6 

DP, desvio-padrão; IMC, índice de massa corpórea; FEVE, fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 

NYHA, New York Heart Association; IAM, infarto agudo do miocárdio; AVC, acidente vascular cerebral; 

DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica; AAS, acido acetil salicílico. 
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Os procedimentos para correção de lesões valvares foram os mais 

frequentes, representando 67,8% da amostra estudada. Desses, 11 

procedimentos se deram para correção de doenças na valva mitral, outros seis 

procedimentos foram para correção de doenças da válvula aórtica e houve três 

procedimentos combinados envolvendo tratamento cirúrgico da valva mitral e 

da valva aórtica. Cinco pacientes (25,6%) eram casos de reoperação, ou seja, 

tinham cirurgia cardíaca prévia. O escore de risco cirúrgico (Euroscore) 

mediano dos pacientes foi de três pontos (1-5) (tabela 2). 

No intraoperatório, a mediana do TCA após a heparina antes do início 

da CEC foi de 623 s (IQR 387 - 850s). Um paciente teve TCA menor que 450s 

após a administração de heparina e recebeu 5000 UI de heparina adicional 

antes do início da CEC. No início da CEC, a mediana do TCA foi de 629s (IQR 

524-702 s). No final da CEC, a mediana do TCA foi de 582s (IQR 517,2-672 s). 

O TCA retornou aos valores iniciais após a administração da protamina. 

 Na mediana os pacientes receberam 20 g de Ypsilon® (IQR 20,0-

24,0 g) e tiveram um balanço sanguíneo mediano negativo de 330 ml. O tempo 

mediano de CEC foi de 97 minutos e de pinçamento aórtico de 72 minutos 

(tabela 2). 

Receberam transfusão sanguínea intraoperatória 39% dos pacientes. 

Sete pacientes (25%) receberam concentrado de hemácias, cinco pacientes 

(17,8%) receberam plaquetas, três pacientes (10,7%) receberam plasma fresco 

e nenhum paciente recebeu crioprecipitado (tabela 2).  
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Tabela 2 - Características intraoperatórias dos pacientes do estudo 

Variável N=28 

Tipo de cirurgia, n (%)  

RM 5 (17,9) 

Tratamento cirúrgico da valva (aórtica ou mitral)  17 (60,7) 

Tratamento cirúrgico valva aórtica+mitral 3 (10,7) 

RM + tratamento cirúrgico valva aórtica 2 (7,1) 

Exérese de tumor cardíaco 1 (3,6) 

Cirurgia cardíaca prévia, n (%) 5 (25,6) 

EuroScore, mediana (IQR) 3 (1 – 5) 

Cirurgia, mediana (IQR)  

Tempo de anestesia (min) 420,0 (360,0 – 490,0) 

Tempo de cirurgia (min) 290,0 (250,0 – 330,0) 

Tempo de CEC (min) 97,0 (76,0 – 115,0) 

Tempo de pinçamento (min) 72,0 (50,0 – 85,0) 

Hemostasia, mediana (IQR)  

TCA inicial (s) ++ 113,5 (70,0 – 110,0) 

TCA após heparina (s) + 623,0 (387,0 – 850,0) 

TCA CEC início CEC (s) ++ 629,0 (524,0 – 702,5) 

TCA CEC final CEC (s) +++ 582,0 (517,2 – 672,0) 

TCA após protamina (s) ++ 111,0 (70,0 – 168,0) 

Dose heparina (UI) 35,000 (25,000 – 50,000) 

Dose protamina (UI) 45,000 (25,000 – 60,000) 

Ypsilon (g) 20,0 (20,0 – 24,0) 

Balanço sanguíneo (mL)  (330,0) ((630,0) – 320,0) 
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Tabela 2 - Características intraoperatórias dos pacientes do estudo        

(continuação) 

Variável N=28 

Peso das compressas (g) 254,0 (100,0 – 640,0) 

Reposição volêmica, mediana (IQR)  

Cristalóide (mL) + 2 450 (1 000,0 – 5 518,0)  

Transfusão, mediana (IQR)  

Concentrado de hemácias (u)  0 (0 – 3) 

Concentrado de plaquetas (pool) 0 (0 – 2) 

Plasma (u) 0 (0 – 2) 

Crioprecipitado (u) ---- 

CEC , circulação extracorpórea; IQR , intervalo interquartílico;  (  ) = Valores negativos. 
 

+ 
Valores ausentes n=1 (3,7%) ; 

++
Valores ausentes n=3 (11,1%); 

+++
Valores ausentes n=12 (42,8%) 

 

Durante a circulação extracorpórea não foi observada a formação de 

nenhum trombo macroscópico no circuito de CEC. Também não foram 

observados trombos macroscópios no filtro arterial após o procedimento de 

lavagem com soro fisiológico 0,9% no centro cirúrgico. 

 

5.2 Análise do filtro arterial 

 

No laboratório de Bioengenharia, na avaliação macroscópica das 

membranas, já fixadas com formaldeído, observou-se que todas as membranas 

dos filtros apresentavam algum grau de aderência de material oriundo da CEC 

(figura 6).  
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Amostra pós fixação com solução de formaldeído 4% a 25 °C. Imagem da macroscópia 

evidenciando sinais de aderência de materiais (placas brancas) no filtro durante a CEC. 

Figura 6 - Avaliação macroscópica da membrana de poliéster do filtro arterial 

 

A MEV revelou adesão de elementos sanguíneos na membrana do 

filtro arterial (figura 7 e 8). Foram realizadas imagens de MEV com diversos 

aumentos para caráter ilustrativo do estudo (figura 9). Também foi realizada 

MEV em fragmentos da membrana de poliéster de um filtro arterial controle 

(figura 10).  

Todavia, não foi possível identificar quais elementos do sangue 

estavam presentes na membrana somente com as imagens da MEV. Para se 

identificar quais tipos celulares estavam aderidos à membrana foi realizada 

PCR em tempo real. 
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Filtro nº 11 utilizado na CEC de paciente submetido a troca de valva mitral com tempo de CEC 

de 76 minutos. A: aumento 30x; B: aumento 400x. 

 

Figura 7 - Exemplo 1 da MEV de fragmento do filtro arterial 

 

 

Filtro nº23 utilizado na CEC de paciente submetido a troca de valva aórtica com tempo de CEC 

de 109 minutos. A: aumento 30x; B: aumento 400x. 

Figura 8 - Exemplo 2 da MEV de fragmento do filtro arterial 
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Filtro arterial número 7 utilizado na CEC de paciente submetido a reoperação de troca de valva 

mitral com tempo de CEC de 102 minutos. A: aumento 200x, B: aumento 400x, C: aumento 

800x. 

 

Figura 9 – Exemplo 3 ilustrativo de MEV de fragmento do filtro arterial 

 

 

A: aumento 300x; B: aumento 1000x 

Figura 10 - MEV de um filtro arterial novo de controle 

 

A análise por PCR em tempo real da expressão gênica da GPIb da 

plaqueta no filtro (GPI ∆∆Cq_filtro), ou seja, “adesão no filtro da plaqueta 
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nucleada” foi positiva em todos os filtros estudados (n=13). A “adesão no filtro 

da plaqueta nucleada” - GPI ∆∆Cq_filtro, não esteve correlacionada com a 

variação delta de nenhuma das varáveis estudadas.  

A análise da expressão gênica do CD45 em leucócitos no filtro arterial 

(CD45 ∆∆Cq_filtro) foi positiva no filtro em dois casos (n=2) entre os 13 filtros 

analisados.  

A distribuição dos valores da contagem de campos obstruídos no filtro 

da CEC apresentou um valor mediano de 3,4% (IQR 1,9 – 8,2). A figura 11 

exemplifica o método de contagem de campos obstruídos dos filtros da 

amostra de um paciente.  
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A: MEV aumento 30x divido em 4 campos de análise - fragmento filtro arterial nº 22; B: Análise 
de contagem de campos obstruídos de fragmento do filtro arterial nº 22 por material originado 
da CEC dividido em 4 campos detalhados  – Total de campos obstruídos= 4,2% da amostra. 

Figura 11 - Método de contagem de campos obstruídos de amostra do filtro arterial 

por material originado da CEC 
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A expressão gênica da GPIb nas plaquetas aderidas no filtro da CEC, 

em mediana, 0,138 (0,074 – 0,224) (gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Representação em boxplot da expressão gênica da GPIb nas 

plaquetas no filtro arterial e da contagem de campos obstruídos 

nos filtros arteriais utilizados durante a CEC nos pacientes do 

estudo 

 

 

GPI ∆∆Cq_filtro, expressão gênica da GPIb da plaqueta nos filtros arteriais; IQR, intervalo interquartílico.    

 

 

A mediana da expressão gênica da GPIb nas plaquetas (GPI ∆∆Cq) 

medida no sangue no início da CEC foi 0,0195 (0,011 – 0,032) e de 0,0090 

(0,006 – 0,019) no final da CEC (Wilcoxon; p = 0,019) (gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Representação em boxplot das medidas de expressão gênica de 

GPIb em plaquetas no sangue total no início e final da CEC 

 

GPI ∆∆Cq, expressão gênica das plaquetas no sangue; CEC, circulação extracorpórea; IQR, intervalo 

interquartílico 

 

 

A expressão gênica do CD45 em leucócitos manteve-se estável com 

valor mediano de 0,4825 (0,3172 – 3,686) no início da CEC e de 0,4845 

(0,2802 – 3,810) (Wilcoxon; p= 0,642) no final da CEC (gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Representação em boxplot das medidas de expressão gênica do 

CD45 em leucócitos no sangue total no início e final da CEC 

 

PTP ∆∆Cq, expressão gênica do CD45 em leucócitos no sangue; CEC, circulação extracorpórea; IQR, 

intervalo interquartílico. 
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A expressão gênica da GPIb nas plaquetas no sangue, medida no 

final da CEC, esteve significativamente correlacionada com a variável Clot SR 

no final da CEC (rô= - 0,635; P= 0,027) (gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Dispersão em dois eixos da expressão gênica da GPIb nas 

plaquetas medida no sangue no final da CEC e a variável Clot SR 

no final da CEC   

 

 

GPI ∆∆Cq, expressão gênica das plaquetas no sangue; Clot SR, retração do coágulo.  
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A variação delta, do final para o início da CEC, da expressão gênica 

da GPIb na plaqueta no sangue total não se correlacionou com a expressão 

gênica desta variável medida no filtro de CEC (“adesão no filtro” - GPI 

∆∆Cq_filtro) (rô= 0,376; p= 0,254). No entanto, o tempo de CEC esteve 

diretamente correlacionado com a variação delta da expressão gênica da GPIb 

nas plaquetas medidas no sangue (rô = 0,492; p= 0,053), embora com 

significância estatística marginal (tabela 3 e gráfico 5).  

Vale ressaltar que as variações delta dessas variáveis não tiveram 

correlação estatisticamente significante com repercussões clínicas como o 

peso das compressas intraoperatórias e o sangramento total em 48 horas. 

 

Gráfico 5 - Dispersão em dois eixos da variação delta da expressão gênica da 

GPIb nas plaquetas no sangue total e o tempo de CEC 

 

 ∆ GPI ∆∆Cq, variação delta da expressão gênica da GPIb nas plaquetas no sangue; CEC, circulação 
extracorpórea.   
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Não foi possível observar correlações significativas entre a contagem 

de campos obstruídos no filtro da CEC e: a variação delta da expressão gênica 

da GPIb nas plaquetas (GPI) (rô = 0,082; p = 0,781); a expressão gênica da 

GPIb nas plaquetas no filtro da CEC (rô = 0,278; p = 0,408) e a variação delta 

da expressão gênica do CD45 em leucócitos (rô = 0,106; p = 0,719). 

 

Tabela 3 - Coeficientes de correlação (Spearman) entre a variação delta de    

diferentes variáveis laboratoriais e a contagem de campos obstruídos no filtro e 

o tempo de CEC 

Variável 

Exames laboratoriais 

sanguíneos 
Filtro Tempo de 

CEC 
∆CD45∆∆Cq ∆GPI∆∆Cq GPI∆∆Cq Campos 

Campos Filtros 

(n=14) 
0,106 0,082 0,278 1,00 (0,128) 

Tempo de CEC 

(n=16) 
(0,208) 0,492# 0,107 (0,128) 1,00 

CEC, circulação extracorpórea; ∆CD45∆∆Cq, variação delta expressão gênica do CD45 em leucócitos, 

∆GPI∆∆Cq, variação delta da expressão gênica da GPIb nas plaquetas. 

(  ) = Valores negativos      # p<0,10      * p< 0,05      **p<0,01 

 

 

A despeito do que foi observado para a variação delta das outras 

variáveis da coagulação, a variação delta dímero-D esteve diretamente 

correlacionada com a contagem de campos obstruídos no filtro de CEC (rô = 

0,828; p < 0,001) (gráfico 6 e tabela 4). 
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Gráfico 6 - Dispersão em dois eixos da variação delta dímero-D e a contagem 

de campos obstruídos dos filtros arteriais 

 

 

 

 

 

Neste sentido, foi observado ainda que a variação delta do PCR 

também esteve correlacionada com a contagem de campos obstruídos no filtro 

da CEC (rô = 0,570; p < 0,05). O tempo de CEC também se correlacionou 

significativamente com a variação delta do hematócrito (tabela 4). 
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Tabela 4 - Coeficientes de correlação (Spearman) entre a variação delta de 

diferentes variáveis laboratoriais e a contagem de campos obstruídos no filtro e 

o tempo de CEC 

Variável 
∆ Fibrinogênio 

∆ dímero-
D 

∆ 
plaquetas 

∆ Ht 
∆ 

Leuco 
∆ Proteína C 

reativa 

Campos 
Filtro (n=14) 

0,181 0,828** 0,385 (0,164) (0,042) 0,570* 

Tempo de 
CEC (n=27) 

0,148 0,096 0,161 0,440* 0,099 (0,321) 

∆, variação delta; Ht, hematócrito; Leuco, leucócitos; CEC, circulação extracorpórea.  
(  ) 

= Valores negativos      
#
 p<0,10      * p < 0,05      **p<0,01 

 

A Tabela 5 apresenta os coeficientes de correlação entre a variação 

delta de diferentes variáveis da coagulação e a contagem de campos 

obstruídos no filtro, bem como o tempo de CEC. Porém, de maneira geral, não 

foi possível observar correlações significativas entre estas variáveis. 

 

Tabela 5- Coeficientes de correlação (Spearman) entre a variação delta de 

diferentes variáveis da coagulação e a contagem de campos obstruídos no filtro 

e o tempo de CEC 

Variável 
∆ COT1 ∆ COT2 ∆ Slope 

∆ MCF-
GMAX 

∆ EAT 
∆ Clot 

SR 

Campos 
Filtro 

(0,110) (0,072) (0,134) 0,529 (0,042) (0,321) 

Tempo 
de CEC 

0,269 (0,058) 0,094 (0,135) 0,103 0,289 

COT1, tempo de coagulação; COT2, tempo de formação do coágulo; Slope, cinética de formação do 
coágulo; GMAX, máxima firmeza do coágulo; EAT, firmeza do coágulo ; CLOT SR, retração do coágulo.   
(  ) = Valores negativos      # p<0,10      * p < 0,05      ** p<0,01 
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5.3 Análise dos exames laboratoriais  

 

 O gráfico 7 ilustra a avaliação laboratorial segundo o comportamento 

das variáveis nos momentos: (1) basal ou pré-operatório; (2) início da CEC; (3) 

final da CEC e (4) após protamina ou nas primeiras 24 horas de pós-operatório 

(POI). 

 

Gráfico 7 - Valores medianos e intervalo interquartil das variáveis laboratoriais 

em diferentes momentos do estudo 

 

CEC, circulação extracorpórea; POI, pós-operatório imediato. 
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Foi realizada uma análise do comportamento dos valores medianos 

das principais variáveis da coagulação sanguínea e da inflamação em dois 

momentos: no início da CEC e no final da CEC (tabela 6).  

A concentração de plaquetas passou de, em mediana, 92,0 mil/mm3 

(IQR 63,0 – 125,0 mil/mm3) no início da CEC para 97,0 mil/mm3 (IQR 76,0 – 

145,0 mil/mm3) (Wilcoxon test; p = 0,046) no final da CEC. Neste sentido, 

também foi possível observar uma mudança significativa no marcador dímero-

D no início da CEC, passando de 307,0 ng/mL (IQR 215,0 – 822,0 ng/mL) para 

636,0 ng/mL (IQR 215,0 – 1 252,0 ng/mL) (Wilcoxon test; p = 0,001) no final da 

CEC. Não foi possível observar mudanças significativas nos testes especiais 

da coagulação, estudados do início para o final da final da CEC (tabela 6).  

 

Tabela 6 - Valores medianos e IQR das principais variáveis laboratoriais 

medidas no início e no final da CEC 

Variável N Início CEC Final CEC p* 

COT 1 21 40,0 (33,0 – 44,0) 40,0 (36,5 – 43,5) 0,862 

COT 2 21 91,0 (83,0 – 108,5) 93,0 (83,0 – 135,5) 0,366 

Slope 21 56,0 (25,5 – 87,5) 67,0 (21,5 – 98,5) 0,350 

GMAX 21 1 344,0 (805,5 – 1 946,0) 1 386,0 (721,0 – 1 785,5) 0,794 

EAT 21 487,0 (241,5 – 732,5) 536,0 (246,0 – 817,5) 0,394 

Clot SR 22 9,0 (0,0 – 15,2) 9,0 (0,0 – 19,0) 0,555 

ADP 24 56,6 (28,1 – 71,4) 46,0 (27,4 – 69,1) 0,089 

ADR 24 40,3 (19,1 – 56,0) 27,8 (12,3 – 52,9) 0,175 

Fibrinogênio 27 52,0 (37,0 – 83,0) 66,0 (36,0 – 94,0) 0,169 

Plaquetas** 27 92,0 (63,0 – 125,0) 97,0 (76,0 – 145,0) 0,046 

Dímero-D 27 307,0 (215,0 – 822,0) 636,0 (215,0 – 1 252,0) 0,001 



RESULTADOS -  74 

 

 
 

 

Tabela 6 - Valores medianos e IQR das principais variáveis laboratoriais 

medidas no início e no final da CEC (continuação) 

Variável N Início CEC Final CEC p* 

Hematócrito 27 24,4 (19,8 – 28,9) 

10,0 (8,2 – 11,6) 

2,06 (0,78 – 6,26) 

3,63 (2,40 – 6,16) 

24,5 (17,3 – 27,7) 0,589 

VCM  27 9,9 (9,0 – 11,8) 0,341 

Proteína C reativa 

Leucócitos** 

17 

27 

73,3 (42,9 – 110,2) < 0,001 

6,57 (3,65 – 11,8)  0,003 

COT1, tempo de coagulação; COT2, tempo de formação do coágulo; Slope, cinética de formação do 

coágulo; GMAX, máxima firmeza do coágulo; EAT, firmeza do coágulo ; CLOT SR, retração do coágulo; 

ADR, teste de agregação plaquetária com adrenalina;  ADP, teste de agregação plaquetária com 

adenosina 5-difosfato;  VCM, volume corpuscular médio. 

*Wilcoxon test **Valores x 10
3 

 

Ao avaliar os resultados dos parâmetros do ReoRox®, conforme os 

pontos de normalidade previamente estabelecido, nota-se que a frequência de 

marcadores dentro dos limites de normalidade foi semelhante no início e no 

final da CEC. Vale ressaltar que 90% dos pacientes estavam com EAT 

diminuído no início da CEC e 85% manteve esse marcador diminuído no final 

da CEC. Por outro lado, quando se avalia o GMAX observa-se que muitos 

destes pacientes voltaram para valores dentro da normalidade. Além disso, 

aproximadamente 50% dos pacientes estavam em hiperfibrinólise tanto no 

início quanto no final da CEC, demonstrado pelo marcador Clot SR alterado 

(tabela 7).  
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Tabela 7 - Frequência dos principais marcadores de coagulação sanguínea, 

segundo categorias, no início da CEC e no final da CEC 

Variável Início CEC (n%) Final CEC (n%) 

COT 1 (segundos)   

< 24  1 (4,8) 0 (---) 

24 – 54 (normal)  19 (90,5) 21 (100) 

> 54  1 (4,8) 0 (---) 

COT 2 (segundos)   

61 – 139 (normal)  17 (81,0) 16 (76,2) 

> 139  4 (19,0) 5 (23,8) 

Slope (Pa/min)   

< 34 6 (28,6) 6 (28,6) 

34 – 206 (normal) 15 (71,4) 15 (71,4) 

GMAX (Pa)   

< 1039 8 (36,3) 6 (28,6) 

1039 – 2825 (normal) 14 (63,6) 15 (71,4) 

EAT   

< 700 19 (90,5) 18 (85,7) 

700 – 1600 (normal) 2 (9,5) 3 (14,3) 

Clot SR (%)   

< 7,5 (normal) 

> 7,5 

11 (50,0) 

11 (50,0) 

10 (54,5) 

12 (54,5) 

COT1, tempo de coagulação; COT2, tempo de formação do coágulo; Slope, cinética de formação do 

coágulo; GMAX, máxima firmeza do coágulo; EAT, firmeza do coágulo; Clot SR, retração do coágulo . 
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5.4 Análise dos desfechos clínicos 

 

Nos eventos pós-operatórios, cinco pacientes (18%) apresentaram 

infecção, dois pacientes (7%) choque cardiogênico, dois pacientes (7%) 

taquiarritmia, dois pacientes (7%) bradiarritmia e 2 pacientes (7%) insuficiência 

renal aguda (IRA) não dialítica. 

Somente um paciente foi reoperado no pós-operatório imediato por 

sangramento de causa cirúrgica. Dois pacientes (7%) apresentaram 

complicações tromboembólicas. Um paciente submetido a uma 

revascularização do miocárdio apresentou um tromboembolismo pulmonar no 

quinto dia de pós-operatório e teve boa evolução com alta hospitalar no 18° dia 

de PO.  Esse paciente não recebeu hemoderivados, porém recebeu uma dose 

de DDAVP no POI e um grama de ácido tranexâmico no primeiro dia de PO. 

Outro paciente submetido a troca de valva mitral apresentou um 

trombo no átrio esquerdo no sexto dia de PO teve boa evolução recebendo alta 

hospitalar no 12° dia de PO. Este paciente não havia recebido hemoderivados 

ou outros agentes hemostáticos no perioperatório. Um paciente submetido a 

troca da valva aórtica e mitral apresentou complicações no PO que evoluíram 

para um choque séptico e teve óbito no 20° dia de PO (tabela 8). Devido ao 

pequeno número de pacientes não foi possível estabelecer correlações entre 

eventos pós-operatórios e as variáveis laboratoriais estudadas.  
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Tabela 8 - Desfechos pós-operatórios dos pacientes estudados 

Variável N=28 (%) 

Sangramento 48 horas (mL) 400,0 (253,7 – 657,5) 

Uso de hemoderivados (u)  0,0 (---) 

Reoperação 1 (3,6) 

Uso de BIA 0,0 (---) 

Choque cardiogênico 1 (3,6) 

Taquiarritmias 2 (7,1) 

AVC 0,0 (---) 

Eventos tromboembólicos 2 (7,1) 

IRA  2 (7,1) 

Complicações infecciosas 5 (17,8) 

Tempo de ventilação mecânica (horas) 14,8 (13,0 – 18,5) 

Tempo de UTI (dias) 3,0 (2,0 – 6,5) 

Tempo de internação pós-operatória (dias) 3,9 (2,1 – 9,4) 

IQR, intervalo interquartílico; UTI, unidade de terapia intensiva; BIA, balão intra-aórtico; AVC, acidente 
vascular cerebral; IRA, insuficiência renal aguda. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 DISCUSSÃO 
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No presente estudo o filtro arterial foi escolhido para análise da 

interação do sangue com o circuito da CEC, por possibilitar a obtenção de 

amostras reprodutíveis para a avaliação da MEV. Além disso, o filtro arterial é a 

parte do circuito de CEC que está exposta a mais alto estresse mecânico e em 

que os agregados celulares são encontrados em maior quantidade12. 

A microscopia eletrônica de varredura revelou adesão de elementos 

sanguíneos na membrana do filtro arterial em todos os fragmentos dos filtros 

estudados, tanto no aumento 30X como no aumento 400X (figuras 3 e 4). 

Outros estudos já haviam demonstrado essa adesão dos elementos no sangue 

no filtro arterial pela MEV12,13,75,98. Nesses estudos foram utilizados diferente 

tipos de circuitos de CEC, ou seja, circuitos recobertos e não recobertos por 

heparina e de diferentes marcas. O estudo de Kim et al74 não descreveu 

identificação de elementos do sangue no filtro. Esse estudo identificou 

partículas estranhas, como fibras sintéticas, fibras de algodão e cristais 

minerais na MEV do filtro arterial (Baxter Healthcare Corporation®).  

No presente estudo, o filtro arterial reteve esses produtos da 

coagulação, provavelmente evitando que esses embolizassem durante a CEC. 

Estudos já demonstraram que o filtro arterial é um dos componentes mais 

importantes do circuito da CEC para proteção contra embolia arterial durante a 

CEC.  Há evidência de que o uso dos filtros arteriais diminui a taxa de embolia 

arterial99,100, assim como a incidência de distúrbios cognitivos99,101 .  

Diferente do estudo de Borowiec et al.12 que estimou a adesão celular 

na superfície do filtro arterial através de um escore numérico de graduação da 

adesão do sangue no filtro arterial, o presente estudo não utilizou esse escore 

porque as imagens da MEV adquiridas não demonstraram os detalhes da 

ativação das plaquetas descritos por Borowiec et al. Para estimar o grau de 

adesão do sangue no filtro arterial, o presente estudo utilizou como método a 

contagem dos campos obstruídos por elementos dos sangue de 3 amostras de 
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cada filtro arterial com aumento de 30x de MEV, semelhante ao que foi 

realizado no estudo de Kundu et al13
 que aplicou um escore em amostras de 

todo circuito de ECMO, em estudo experimental. O presente estudo teve uma 

mediana de obstrução do filtro arterial de 3,4% (IQR 1,9 – 8,2). Já Kundu et 

al.13 identificaram que cerca de 20% do circuito da ECMO estava recoberto por 

plaquetas após 5 horas de exposição. 

À diferença dos estudos já publicados sobre análise do filtro 

arterial12,13,74,75,98, o presente estudo realizou o PCR em tempo real, um exame 

mais preciso, para identificar quais tipos celulares estavam aderidos à 

membrana do filtro arterial80.  Foi realizada PCR em tempo real para avaliação 

da expressão gênica de plaquetas identificadas pelo receptor da glicoproteína 

Ib (GPIb) e da expressão gênica de leucócitos, identificados pelo receptor 

CD45. A expressão gênica da GPIb identifica as plaquetas nucleadas, ou seja, 

as plaquetas jovens circulantes. Todos os filtros estudados foram positivos para 

expressão gênica da GPIb na plaqueta e somente 15% dos filtros foram 

positivos para o CD45 de leucócito. Esse achado foi diferente do estudo de 

Nakajima et al75
, que através de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

encontraram neutrófilos aderidos e não identificaram plaquetas. Diferentemente 

do presente estudo, Nakajima et al utilizaram circuito de CEC recoberto por 

heparina (Duraflo II, Bentley/Baxter®). 

As plaquetas contêm muitas moléculas que ativam o sistema 

trombogênico como a adenosina-di-fosfato, tromboxano, serotonina, 

protrombina e adenosina-mono-fosfato. Quando as plaquetas se depositam nos 

materiais de superfície não endotelial, essas substâncias são liberadas na 

circulação sanguínea e enviam mensagens químicas para outras plaquetas que 

subsequentemente causam ativação de deposição de mais plaquetas102-104 . As 

plaquetas aderem e se agregam via ativação do receptor da GPIIb/IIIa105, 
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emitem pseudópodes e liberam substâncias que provocam a formação de 

trombina através de sua ligação com o fibrinogênio106.  

Para avaliar o impacto da ativação do sistema de coagulação, 

durante a CEC, foi realizada a análise, no sangue circulante, da expressão 

gênica da GPIb na plaqueta nucleada, ou seja, plaqueta jovem. Observou-se, 

no estudo, que a expressão gênica da GPIb na plaqueta diminuiu no final da 

CEC, com diferença estatisticamente significativa em relação ao início da CEC 

(Wilcoxon; p = 0,019). Isso demonstra que as plaquetas jovens foram 

consumidas durante a CEC e um dos locais de consumo dessas plaquetas, 

demonstrado pelo estudo, foi o filtro arterial. Além disso, a correlação negativa 

entre expressão gênica da GPIb nas plaquetas no sangue, no final da CEC, 

com a variável Clot SR no final da CEC (gráfico 4), demonstrou que quanto 

maior era a hiperfibrinólise, maior era o consumo das plaquetas jovens. 

Por outro lado, a mediana do número total de plaquetas teve um 

discreto aumento, estatisticamente significativo, no final da CEC. Esse 

fenômeno  pode ser explicado pela liberação de plaquetas do baço, onde estão 

sequestradas de 25% a 30% do total das plaquetas corporais  e que são 

liberadas quando ocorre o estímulo alfa-adrenérgico107. Também a mediana do 

tempo de CEC foi de 97 minutos (IQ 76,0 – 115,0), que é inferior ao tempo 

relatado pelos estudos que demonstram queda no número de plaquetas 

durante a CEC. Kondo et al.108 demonstraram que o nadir do número de 

plaquetas ocorre em torno de 120 minutos de CEC, quando a contagem de 

plaquetas cai em torno de 64% do valores antes da CEC.   

Todos os pacientes receberam antifibrinolítico (Ypsilon®), pois a 

administração de medicações antifibrinolíticas durante a cirurgia cardíaca 

encontra-se na classe IA de recomendação109 e faz parte da rotina de serviço. 

E apesar de os pacientes terem recebido doses adequadas de Ypsilon® 

(mediana de 20 g ou 280 mg/kg da dose total), como recomendado pela 
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literatura110-112, cerca de 50% deles estavam em hiperfibrinólise, fato 

evidenciado pela alteração do Clot SR, tanto no início como no final da CEC 

(tabela 7), como também pelo aumento significativo do dímero-D no final da 

CEC.  

Whitten et al. realizaram um estudo clínico envolvendo pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca e demonstraram associação do aumento do 

dímero-D com a ocorrência de hiperfibrinólise113.  Além disso, Solbeck S el al67 

realizaram um estudo prospectivo envolvendo 40 pacientes vítimas de trauma e 

utilizaram o ROTEM® (EXTEM e FIBTEM), o ReoRox® (Fibscreen1 e 

Fibscreen2) para avaliar a fibrinólise. Esse estudo encontrou correlação do 

índice de lise do coágulo em 60 min (LI60) medido pelo ROTEM® com o 

ClotSR medido pelo ReoRox®.  

A presença de elementos do sangue aderidos ao filtro arterial pode 

ter sido um dos estímulos à hiperfibrinólise, uma vez que foi demonstrado pelo 

estudo que quanto maior a obstrução dos campos da membrana do filtro 

arterial maior era a dosagem dos dímeros-D no final da CEC (rô = 0,828; p < 

0,001).  

O estudo de Bennett-Guerrero et al.112 demonstrou que o nível sérico 

de ácido epsilon-aminocapróico de 70 a 75 mcg/ml inibiu a fibrinólise em 50% e 

os níveis sanguíneos por volta de 130 mcg/ml apresentou efeito máximo. 

Apesar de, no presente estudo, não ter sido realizada a dosagem dos níveis 

séricos de ácido epsilon-aminocaproico, foram utilizadas doses similiares ao 

efeito máximo da inibição da hiperfibrinólise. Foi utilizada, nesse estudo, uma 

dose total mediana de 20g (280mg/kg) e o estudo de Bennett-Guerrero et al. 

também utilizou, em média, 20g (270 mg/kg) de ácido epsilon-aminocaproico. 

Dessa forma, como a hiperfibrinólise ocorreu em cerca de 50% dos pacientes 

do estudo, pode-se inferir que, possivelmente, o estímulo à hiperfibrinólise 

esteve maior no presente estudo do que no estudo de Bennett-Guerrero et al.  
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O estudo demonstrou, ainda, que houve correlação entre a contagem 

de campos obstruídos do filtro e a dosagem da proteína C reativa (rô 0,570; 

p<0,05), ou seja, quanto a maior resposta inflamatória maior a ativação da 

coagulação e maior, também, a obstrução do filtro arterial. O estudo evidenciou 

ativação da resposta inflamatória, demonstrado pelo aumento da proteína C 

reativa no final da CEC em relação ao início da CEC (p<0,05) e também pelo 

aumento estatisticamente significativo dos leucócitos no final da CEC (p= 

0,003). A coagulação e a resposta do sistema imune estão interligadas; uma 

lesão no endotélio vascular não somente deve ser reparada bem como 

qualquer invasor estranho à coagulação deve ser neutralizado1. Leucócitos são 

ativados pelo contato com o circuito da CEC, causando aumento da expressão 

do fator tecidual, ativação do sistema pró-coagulante e geração de trombina114.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 
 



CONCLUSÃO -  85 

 

 
 

 

 

Houve adesão de células sanguíneas, especialmente de plaquetas 

nucleadas, em todos os filtros arteriais estudados. Embora o filtro arterial tenha 

funcionado como um dispositivo de segurança, que provavelmente evitou a 

embolização arterial, a obstrução parcial do filtro também pode ter causado 

maior hiperfibrinólise durante a circulação extracorpórea. 
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Anexo A - Reometria de oscilação livre  

 

 

Fonte: Winstedt et al. Free oscilation rheometry monitoring of haemodilution and 

hyportermia and correction with fibrinogen and factor XIII concentrates. Scandinavian 

Journal of Trauma and Emergency Medicine. 2013, 21:20(70).  

 

Figura A: aparelho para realização do exame - ReoRox G2 MEdirox AB, 

Sverige.  

Figura B: Imagem esquemática do copo onde é colocada a amostra do 

paciente, o ímã torce a amostra pelo guia de torsão e os movimentos 

oscilatórios são registrados por um detector óptico que gera uma curva.  
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Anexo B - Traçado dos respectivos exames viscoelásticos: ROTEM® (A), 

TEG® (B) e ReoRox® (C e D)   

 

Fonte: Tynngard et al. Assays of different aspects of haemostasis – what do they 

measure? Thrombosis Journal. 2015, 13 8. 

 

 O tempo de coagulação é detectado no TEG® pela medida do R, no 

ROTEM® pela medida CT e pelo ReoRox® pela medida do COT1 e COT2. A 

elasticidade de propagação do coágulo é medida pelo ângulo α no ROTEM® 

(A), TEG® e pelo Slope no ReoRox®. A força máxima do coágulo é medida 

pela MA no TEG® pelo MCF no ROTEM® e pelo GMAX no ReoRox®. A 

fibrinólise em 30 minutos é medida pelo LY30 no TEG®, pelo LI30 no ROTEM® 

e pelo CLOT SR no ReoRox®70.  
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Anexo C - Comparação dos testes equivalentes do ROTEM® e do ReoRox®72  

  

Teste ROTEM® Teste ReoRox® 

1. InTEM 

Ativação da via intríncica, sensível a 
heparina 

1. HepScreen1 

Tromboplastina (via extríncica, sensível 
a heparina) 

2. Heptem 

Ativação da via intríncica e 
neutralização da heparina 

2. HepScreen2 

Tromboplastina (via extríncica e 
neutralização da heparina) 

3. ExTEM 

Ativação do fator tecidual 

3. FibScreen1 

Tromboplastina (via extríncica) 

4. FibTEM 

Ativador do fator tecidual e inibição de 
plaqueta com citocalasina D 

4. FibScreen2 

Ativador do fator tecidual e inibição de 
plaquetas com abciximab 

5. ApTEM 

Ativador do fator tecidual e aprotinina 
(verificação fibrinólise) 

5. ReoTrap 

Ativação do receptor de trombina PAR-
1 
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Anexo D – Aprovação Comitê de Ética 
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Anexo E – Aprovação do Comitê de Ética: Adendo 

a) aumento do tamanho amostral  
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b) aprovação mudança de título 
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Anexo F – Termo de consentimento livre e esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(versão 1.0 de 05/07/13) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

______________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Estudo da coagulação no filtro arterial do circuito da circulação 

extracorporea. Impacto na hemostasia do pós-operatório de cirúrgia cardíaca.  

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  Profa. Dra. Filomena Regina Barbosa Gomes Galas 

      CARGO/FUNÇÃO: médica                                     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 61.249 

          UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Anestesiologia - Instituto do Coração – InCor 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Dra. Chiara Scaglioni Tessemer Gatto   

 CARGO/FUNÇÃO: médica                                  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 126.140 

         UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Anestesiologia - Instituto do Coração – InCor 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que será realizada para analisar o filtro da maquina que ajuda na 

circulação do sangue durante a cirurgia do coração. 

Durante a cirurgia do coração é necessário a utilização de um aparelho 

coração-pulmão (circulação extracorpórea) que ajuda na circulação do sangue 

enquanto o cirurgião mexe no coração. Como esse aparelho faz o desvio do sangue 

do coração ele contém um filtro para evitar que os componentes do sangue 

coagulados retornem para a circulação e possam provocar uma trombose.  

O que pretendemos neste estudo é analisar com o microscópio esses 

componentes do sangue que ficam no filtro do aparelho e realizar teste para avaliar a 

coagulação do sangue.  

Todos os exames e as análises realizadas são realizadas com material que é 

descartado após a cirurgia, ou seja, com o resto de sangue que fica no aparelho 

coração–pulmão. Os demais exames realizados são coletados na rotina das cirurgias 

do coração.  

Não há riscos adicionais a cirurgia, a coleta do material e dos exames é 

realizada com o material é que descartado após a cirurgia.  

 Em qualquer etapa do estudo terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. Os principais investigadores são a Dra. 

Filomena Regina Barbosa Gomes Galas e a Dra. Chiara Scaglioni Tessemer Gatto 

que podem ser encontrados no endereço Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 

44, InCor_HC-FMUSP CEP: 05403-000, Telefone(s): 2661-5560 e 2661-5012.  

Se houver alguma dúvida ainda sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar- Telefone: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442, ramal 26 ou (11) 

2661-7585 – E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do seu tratamento 

na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. Não há despesas pessoais 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 

Também não há compensação financeira relacionada à participação.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Estudo do coagulação no filtro 

arterial do circuito da circulaçãoextracorporea. Impacto na hemostasia do pós-

operatório de cirúrgia cardíaca ”. 

Eu discuti com a Dra. Filomena/Dra. Chiara sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confiabilidade e esclarecimento permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas e que terei garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido, 

ou no atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

 

------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo G – Ficha de Coleta do Estudo 
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Anexo H - Bomba centrífuga, modelo adulto Bio-Console 560 Speed Controller 

System, da marca Medtronic Biomedicus®, Minneapolis, MN 

 

Fonte:http://www.medtronic.com/usen/healthcareprofessionals/products/cardiov

ascular/cardiopulmonary/bioconsole-560-system.html 

 

 

 

 

 

http://www.medtronic.com/usen/healthcare
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Anexo I - Oxigenador de membrana acoplado ao reservatório de sangue 

venoso (cardiotomia) modelo adulto da marca Braile®, São José do Rio Preto, 

SP, Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : http://www.braile.com.br/produto-detalhes.asp?id=256 
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Anexo J - Especificações técnicas Oxigenador de Membrana Braile® 

 

Características do Componente Especificações Modelo Adulto 

Oxigenador de Membrana 

Material Policarbonato 

Fluxo sanguíneo máximo 7,0 l/min 

Volume de priming total  390ml 

Trocador de Gás 

Material da fibra Polipropileno 

Área efetiva da membrana 2,2m2
 

Sensor de temperatura  YSI 

Conector de saída de sangue 3/8’’ 

Conector de entrada de gás 1/4’’ 

Conector de recirculação 1/4’’ 

Conector de amostra arterial Luer lock 

Conector de retirada de ar Luer lock 

Trocador de calor 

Material da fibra Poliéster 

Área efetiva da membrana 0,68m2
 

Temperatura máxima da água 42° 

Pressão máxima da água 40 PSI (pound force per square inch) 

Conector de entrada de sangue 3/8’’ 

Conector de entrada /saída de água Hansen (1/2’’) 

 

Fonte: http://www.braile.com.br/produto 

 

http://www.braile.com.br/produto
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Anexo K - Reservatório de sangue venoso (cardiotomia) modelo adulto 4000 

da marca Braile®, São José do Rio Preto, SP, Brasil 

 

Especificações técnicas reservatório de sangue venoso - cardiotomia Braile® 

Características do componente Especificações Modelo Adulto 4000 

Material Policarbonato 

Fluxo sanguíneo máximo 7l/min 

Volume máximo 3700ml 

Volume mínimo 400ml 

Material antiespuma Poliuretano 

Material filtrante Poliéster 

Filtragem de cardiotomia 150±5µm 

Válvula de segurança One way 

Conector de entrada para aspiradores 1/4’’ 

Conector de saída de sangue 3/8’’ 

Conector de Priming Rápido Luer lock 

Conector de Venti/Vácuo 1/4’’ 

Conector de injeção de drogas/amostra Luer lock 

Conector de entrada para recirculação 1/4’’ 

Fonte: http://www.braile.com.br/produto-detalhes.asp?id=289 
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Anexo L - Filtro arterial modelo adulto da marca Braile®, São José do Rio 

Preto, SP, Brasil  

 

 

Fonte: http://www.braile.com.br/produto-detalhes.asp?id=155 

Especificações técnicas Filtro Arterial Adulto Braile® 

Características do componente Especificações Modelo Adulto  

Material Estrutural Policarbonato 

Material Filtrante Poliéster 

Fluxo sanguíneo máximo 6l/min 

Volume de Priming 210ml 

Área de Filtragem 660cm2 

Retenção de partículas  40µm 

Conector de entrada/saída de 
sangue 

3/8’’ 

Conector de torneira de três vias Luer lock 

Fonte: http://www.braile.com.br/produto 

 

http://www.braile.com.br/produto-detalhes.asp?id=155
http://www.braile.com.br/produto
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Anexo M - Algoritmo institucional de transfusão sanguínea  

  

Centro Cirúrgico - InCor 

 
1. Protamina - 1:1  dose total heparina; 1000UI de protamina reverte 1000 UI de 
heparina - (até normalizar TCA) 

2. INR > 2.0 – plasma fresco congelado: 10 ml/Kg 

3. TTPa > 1.5 depois de  protamina – crioprecipitado: 1U para cada 10 Kg 

4. Plaquetas < 100.000 : 1U para cada 10 Kg 

5. Fibrinogênio < 200 mg/dL: – crioprecipitado: 1U para cada 10 Kg 

6. Concentrado de hemácias: Se HB ≤ 7.0 g/dL 

 

Unidade de Terapia Intensiva – InCor 

 

1. Protamina - 1000 UI/Kg – para reverter heparina residual (até normalizar TCA) 

2. INR > 2.0 – plasma fresco congelado: 10 ml/Kg 

3. TTPa > 1.5 depois de protamina – crioprecipitado: 1U para cada 10 kg 

4. Plaquetas < 100.000 : 1U para cada 10 kg 

5. Fibrinogênio < 200 mg/dL: – crioprecipitado: 1U para cada 10 kg 

6. Concentrado de hemácias: Se HB ≤ 7.0 g/dL 

Depois da primeira parte do tratamento, se o sangramento persistir: 

1. Coletar novas amostras sanguíneas; 

2. Se coagulação alterada: Considerar possibilidade de reoperação; 

3. Se coagulação alterada: Novoseven®. 
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