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RESUMO 
 

NOBRE, Layana Vieira. Papel da hemodiluição normovolêmica aguda na taxa de 
transfusão de sangue homólogo nos pacientes submetidos a tratamento 
cirúrgico de escoliose. 2019. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2019. 
 

A hemodiluição normovolêmica aguda (HNA) apresenta-se como estratégia a ser 

utilizada durante procedimentos cirúrgicos com expectativa de elevada perda 

sanguínea intraoperatória, tal qual na cirurgia para correção de escoliose, para evitar 

transfusões sanguíneas. Este estudo avaliou o papel da HNA na redução da 

necessidade de transfusão de sangue homólogo em pacientes que foram submetidos 

a tratamento cirúrgico da escoliose. Estudo observacional e unicêntrico realizado no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo (HC-FMRP-USP), tendo a premissa de ser um estudo de análise 

retrospectiva dos prontuários de pacientes submetidos à correção de escoliose, cuja 

avaliação foi feita no período entre janeiro de 1996 a dezembro de 2016. Foram 

avaliados os dados antropométricos (idade e peso) e o sexo, presença de doenças 

concomitantes, os dados referentes à anestesia e à cirurgia, dados laboratoriais 

durante o perioperatório e os eventos adversos. A amostra final foi composta por 33 

procedimentos que foram conduzidos sob a mesma abordagem anestésica, divididos 

em dois grupos: 16 procedimentos no grupo Hemodiluição e 17 procedimentos no 

grupo Controle. A indicação de HNA foi determinada pela recusa à transfusão 

sanguínea pelos pacientes, por motivos religiosos. A amostra foi estatisticamente 

homogênea e os grupos foram comparáveis, considerando os atributos analisados. O 

volume de sangue homólogo utilizado pelo grupo Hemodiluição (86,38 ± 240,6 ml) foi 

significativamente menor que no grupo Controle (630,8 ± 676,8 ml), p = 0,0016. A 

porcentagem de pacientes que necessitou de sangue homólogo foi de 12,5% no grupo 

Hemodiluição, enquanto no grupo Controle foi de 70,69% (p = 0,0013). Em relação à 

média de dias de internação hospitalar, não foi observada diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p = 0,6081). A média de dias de internação foi, no grupo 

Controle, de 12 ± 10 dias, e, no grupo Hemodiluição, de 16 ± 23 dias. No momento da 

alta hospitalar, os valores médios de hemoglobina e hematócrito entre os grupos não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes (p = 0,0679; p = 0,1027; 



  

respectivamente). Os valores médios de hemoglobina e hematócrito na alta hospitalar 

foram, no grupo Hemodiluição, respectivamente, 8,82 ± 1,72 g/dL e 27,09 ± 5,06 %, 

enquanto, no grupo Controle, foram, respectivamente, 10,42 ± 1,90 g/dL e 31,28 ± 

5,69 %. A HNA, em cirurgias para correção de escoliose, está associada à redução 

da taxa de transfusão de sangue homólogo e mantém os valores de hemoglobina e 

hematócrito, no momento da alta hospitalar, em níveis clinicamente aceitáveis, 

seguros e semelhantes ao dos pacientes que não a realizaram, satisfazendo as 

necessidades dos pacientes, sem, no entanto, aumentar a exposição aos conhecidos 

e bem estabelecidos riscos relacionados à transfusão de sangue homólogo. A HNA 

também não foi associada a aumento nas taxas de eventos adversos pós-operatórios, 

nas taxas de infecção ou na duração de internação hospitalar. 

 

Palavras-chave: Hemodiluição. Escoliose. Transfusão de sangue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
NOBRE, L. V. Role of acute normovolemic hemodilution in the rate of 
homologous blood transfusion in patients undergoing surgical treatment of 
scoliosis. 2019. 119 f. Dissertation (Master degree) - Ribeirão Preto Medical School 
of University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 

Acute normovolemic hemodilution (HNA) is a strategy to be used during surgical 

procedures with an expectation of high intraoperative blood loss, such as in surgery 

for correction of scoliosis, to avoid blood transfusions. This study evaluated the role of 

HNA in reducing the need for homologous blood transfusion in patients who underwent 

surgical treatment of scoliosis. An observational and unicentric study performed at the 

Hospital das Clínicas of the Medical School of Ribeirão Preto, University of São Paulo 

(HC-FMRP-USP), was the premise of being a retrospective analysis of the charts of 

patients submitted to correction of scoliosis. The evaluation was carried out between 

January 1996 and December 2016. Anthropometric data (age and weight) and sex, 

presence of concomitant diseases, data on anesthesia and surgery, laboratory data 

during the perioperative period and adverse events were evaluated. The final sample 

consisted of 33 procedures that were conducted under the same anesthetic approach, 

divided into two groups: 16 procedures in the Hemodilution group and 17 procedures 

in the Control group. The indication of HNA was determined by refusal to blood 

transfusion by patients, for religious reasons. The sample was statistically 

homogeneous and the groups were comparable, considering the attributes analyzed. 

The volume of homologous blood used by the Hemodilution group (86.38 ± 240.6 ml) 

was significantly lower than in the Control group (630.8 ± 676.8 ml), p = 0.0016. The 

percentage of patients requiring homologous blood was 12.5% in the Hemodilution 

group, while in the Control group it was 70.69% (p = 0.0013). Regarding the average 

number of hospital stay days, no statistically significant difference was observed 

between the groups (p = 0.6081). The mean number of hospitalization days was 12 ± 

10 days in the Control group and 16 ± 23 days in the Hemodilution group. At the time 

of hospital discharge, the mean values of hemoglobin and hematocrit between the 

groups did not present statistically significant differences (p = 0.0679, p = 0.1027, 

respectively). The mean values of hemoglobin and hematocrit at hospital discharge 

were, respectively, 8.82 ± 1.72 g/dL and 27.09 ± 5.06%, respectively, in the 

Hemodilution group, while in the Control group, 10 , 42 ± 1.90 g/dL and 31.28 ± 5.69%. 



  

HNA in surgery for the correction of scoliosis is associated with a reduction in the 

homologous blood transfusion rate and maintains hemoglobin and hematocrit values 

at hospital discharge at clinically acceptable, safe and similar levels to patients other 

than performed, meeting the needs of patients, without, however, increasing exposure 

to known and well-established risks related to homologous blood transfusion. HNA was 

also not associated with an increase in the rates of postoperative adverse events, 

infection rates or length of hospital stay. 

 

Keywords: Hemodilution. Scoliosis. Blood transfusion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Escoliose é definida como uma curvatura tridimensional patológica da coluna 

vertebral. Segundo a Sociedade de Pesquisa em Escoliose, uma curvatura superior a 

10 graus na avaliação radiográfica é considerada escoliose (BUNNEL, 1988). Ocorre 

em aproximadamente 3% da população e, em sua maioria, meninas, numa proporção 

de 8:1 (ASHER; BURTON, 2006; SHARMA et al., 2011; WEINSTEIN, 1989). Pode ser 

classificada de acordo com sua etiologia, como escoliose congênita ou escoliose 

adquirida de origem idiopática ou secundária a diversas doenças e síndromes, sendo 

a idiopática do adolescente a mais frequente na população (KANE, 1977; LONSTEIN, 

1977; WEINSTEIN, 1989). O seu tratamento varia desde conservador até correção 

cirúrgica, que é indicada em casos mais graves, quando há progressão bem 

documentada da curvatura (SOUNDARARAJAN; CUNLIFFE, 2007). 

Os procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral estão associados a altas taxas 

de perda de sangue (HU, 2004) e em cirurgias para correção de escoliose o 

sangramento excessivo tem uma prevalência de 0,85% como complicação 

perioperatória (YOSHIHARA; YONEOKA, 2014). A perda sanguínea maciça durante 

a artrodese de coluna via posterior para correção de escoliose idiopática em 

adolescentes oferece um risco significativo para os pacientes, podendo resultar em 

complicações graves decorrentes da anemia (CARREON et al., 2007).  

Do ponto de vista fisiológico, a anemia pode ser definida como um estado de 

deficiência de hemoglobina no sangue circulante para o transporte do oxigênio 

requerido para a atividade normal de um indivíduo, implicando inadequada 

oxigenação tecidual resultante de uma deficiência na captação, transporte, 

distribuição e/ou liberação de oxigênio (WINTROBE; LUKENS; LEE, 1993). A anemia 

é um preditor independente de morbidade e mortalidade (SHANDER; JAVIDROOZI; 

GOODNOUGH, 2006). A anemia provocada pelo sangramento cirúrgico no 

intraoperatório é tratada, geralmente, com a transfusão sanguínea (CONSENSUS..., 

1988). 

Com o maior número de procedimentos de coluna e os crescentes tempos de 

cirurgia aberta associados a procedimentos mais difíceis, a perda excessiva de 

sangue tornou-se mais prevalente e o uso de transfusão de sangue tem ocorrido com 

muita frequência em alguns tipos de cirurgias, principalmente em cirurgias ortopédicas 

e traumatológicas. Yoshihara e Yoneoka (2014) observaram que, apesar dos avanços 



 20 

na técnica cirúrgica, a taxa de transfusão de sangue alogênico, em cirurgias para 

correção de escoliose, permaneceu estável (em um período de 10 anos) e tão alta 

quanto 23%. 

A transfusão de sangue alogênico pode acarretar vários efeitos adversos. 

(VAMVAKAS, 2006). Ela está associada a complicações bem conhecidas, incluindo 

aumento do risco de infecção, sobrecarga circulatória associada à transfusão, 

imunossupressão, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, transmissão de 

agentes infecciosos, reações transfusionais e outros (SLIGHT et al., 2009). Existem 

evidências crescentes que ligam diretamente a transfusão de sangue ao aumento da 

morbidade e mortalidade dos pacientes (FERRARIS et al., 2007; SHANDER et al., 

2010), com piora dos desfechos clínicos a curto e a longo prazo (ENGOREN et al., 

2002; PAONE et al., 2014). Para cada unidade transfundida, existem risco adicional 

de mortalidade, eventos adversos, complicação cardíaca e aumento das taxas de 

infecção (KOCH et al., 2008; ROHDE et al., 2014; STEPHENS; WHITMAN, 2015a).  

Spahn e Casutt (2000) encontraram menor mortalidade hospitalar e menor 

morbidade quando os pacientes receberam menos unidades de sangue homólogo 

durante cirurgias (KOCH et al., 2008). Nenhum estudo demonstrou que a transfusão 

sanguínea, ao aumentar o valor do hematócrito e da hemoglobina, garante perfusão 

tecidual adequada (LEONE; SPAHN, 1992) e seus benefícios no prognóstico clínico 

são questionados pela falta de evidências nos ensaios clínicos  (MADJDPOUR; 

SPAHN, 2005). 

Além dos riscos já citados, a transfusão de concentrado de hemácias aumenta 

os custos do tratamento (CARSON et al., 1996). Nos Estados Unidos são 

transfundidas cerca de 14,5 milhões de unidades de concentrado de hemácias a um 

custo superior a US $ 10 bilhões (SHANDER et al., 2010). Além dos custos monetários 

associados a essas transfusões, crescentes demandas e redução da doação 

voluntária muitas vezes resultam em escassez de sangue alogênico (OLIVER, 2002). 

Assim, medidas para minimizar a perda de sangue durante os procedimentos 

cirúrgicos da coluna são necessárias. Métodos perioperatórios foram estabelecidos 

para combater a perda excessiva de sangue e diminuir a necessidade de produtos 

sanguíneos: diminuição da perda sanguínea por meio da técnica cirúrgica; uso de 

soluções acelulares; uso de fármacos que atuam no sistema de coagulação (como os 

antifibrinolíticos: ácido tranexâmico e o ácido aminocaproico); instituição de 

hipotensão controlada no intraoperatório; regulação da temperatura; doação autóloga 
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pré-operatória; recuperação e reinfusão de sangue do campo cirúrgico e hemodiluição 

normovolêmica aguda (HNA) (QURESHI et al., 2017). 

A pré-doação autóloga de sangue tem se mostrado ineficaz. Nessa estratégia, 

o paciente doa uma ou mais unidades de seu próprio sangue no pré-operatório e este 

sangue está disponível para o anestesista administrar durante ou após a cirurgia. É 

aplicável a pacientes agendados para cirurgia eletiva, que são considerados com 

probabilidade de ter perdas sanguíneas que necessitem de reposição de glóbulos 

vermelhos (HENRY et al., 2002). O sangue pode ser armazenado por até 35 - 42 dias, 

limitando o período de doação a 5 - 6 semanas. Muitos pacientes ficam anêmicos 

durante o período de doação, o que pode causar a interrupção da técnica. Além disso, 

o sangue colhido perde os fatores de coagulação e plaquetas durante o 

armazenamento e refrigeração. Caso não seja utilizado, o sangue é desprezado, com 

consequente aumento dos custos do procedimento (FAUST, 1998).  

A reinfusão do sangue do campo cirúrgico requer a aspiração e filtração do 

sangue coletado no campo cirúrgico, por meio de equipamentos especiais. Ainda não 

existe um consenso sobre a segurança da técnica em pacientes portadores de 

doenças infecciosas e em pacientes submetidos a ressecção de tumores (DAVIES et 

al., 2006). 

Como parte do arsenal terapêutico da estratégia de conservação de sangue no 

perioperatório, temos a hemodiluição normovolêmica aguda (HNA). Poucos estudos 

foram realizados para avaliar o benefício da HNA na cirurgia de escoliose e os 

resultados ainda são conflitantes. A HNA é igualmente eficaz, em comparação com a 

pré-doação autóloga, em reduzir a exposição a transfusões sanguíneas e, além disso, 

menos dispendiosa, com menor perda de sangue, menor tempo para realização, 

menor risco de erros de administração de sangue e menores custos (redução de 50 - 

75%) (GOODNOUGH, 2002; GOODNOUGH; MONK; BRECHER, 1998). Essa 

redução de custos em relação à doação autóloga pré-operatória foi observada em 

grandes cirurgias ortopédicas (MONK, 2006) e, também, em prostatectomias radicais 

(redução de 60% nos custos) (MONK et al., 1997). Em relação à recuperação 

intraoperatória de sangue, a HNA foi menos onerosa (DAVIES et al., 2006). 

A HNA é uma estratégia utilizada para reduzir a necessidade de transfusão de 

sangue alogênico (GOODNOUGH; MONK; BRECHER, 1998) e é um procedimento 

simples e de baixo custo, sem evidência de alteração da coagulação, hemólise, 

fibrinólise ou alteração imunológica no sangue coletado (FLOM-HALVORSEN et al., 
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2003). Consiste na retirada de volume sanguíneo do paciente e reposição deste 

volume retirado com líquidos acelulares. É de fundamental importância que o paciente 

se mantenha, sempre, normovolêmico. A normovolemia é mantida à custa da 

reposição de 3 a 4 ml de cristaloides para cada ml de sangue retirado ou pela 

reposição de 1 ml de coloide para cada ml de sangue retirado. Do ponto de vista 

matemático, é fácil de entender que a redução do hematócrito acarreta perda de 

menor volume de glóbulos vermelhos durante o procedimento cirúrgico: um paciente 

com hematócrito de 40% perderia 800 ml de glóbulos vermelhos se ocorre uma perda 

de 2000 ml de sangue durante o procedimento cirúrgico ao passo que um paciente 

com hematócrito de 30% perderia só 600 ml para o mesmo volume de perda de 2000 

ml. Existem algumas fórmulas para o cálculo de volume de sangue a ser retirado na 

HNA, mas a fórmula apresentada por Jeffrey Gross em 1983 ainda é a mais utilizada. 

O objetivo da HNA é reduzir a necessidade de transfusão de sangue alogênico, 

mantendo-se o nível de hemoglobina no pós-operatório (JARNAGIN et al., 2008).  

A utilização da HNA é comum em cirurgias da coluna em geral, bem como nas 

correções de escoliose e diminui a necessidade de transfusão de hemácias 

alogênicas (COPLEY et al., 1999). Epstein et al. (2006) descreveram a redução de 

transfusão de sangue alogênico em 52 de 68 pacientes tratados com HNA durante a 

artrodese de coluna lombar. Também em laminectomias lombares multiníveis com ou 

sem fusões, a HNA mostrou-se segura e eficaz na redução da necessidade de 

transfusão de sangue alogênico (EPSTEIN, 2008). Ng, Lam e Chan (2002) sugeriram 

benefício adicional da hemodiluição em induzir um estado de hipercoagulabilidade 

leve, o que reduziria o sangramento intraoperatório. 

Durante a HNA, o sistema cardiovascular é de fundamental importância para 

compensar a oferta de oxigênio em nível sistêmico e microcirculatório (LAKS et al., 

1974). Os mecanismos disponíveis para satisfazer a demanda de oxigênio durante a 

diminuição da capacidade de transporte de oxigênio no sangue incluem o aumento do 

débito cardíaco, o aumento da frequência cardíaca, o aumento do volume sistólico, o 

aumento na extração de oxigênio, a redução da resistência vascular sistêmica e a 

redução da viscosidade sanguínea (CRYSTAL; KIM; SALEM, 1993; CRYSTAL; 

SALEM, 2004). Assim, apesar da diminuição da capacidade de transporte do oxigênio, 

a entrega de oxigênio para os tecidos se mantém, graças à redução da viscosidade 

sanguínea e ao aumento do débito cardíaco. Esse aumento da taxa de extração para 
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compensar a baixa oferta de oxigênio aos tecidos só funciona em situações de 

normovolemia, como acontece durante a HNA (PERIN et al., 2006). 

Estudo realizado em seres humanos saudáveis e conscientes demonstrou que 

a entrega sistêmica de oxigênio permaneceu adequada durante uma diminuição do 

hematócrito para 15%, conforme indicado por nenhuma mudança na captação 

sistêmica de oxigênio ou na concentração plasmática de lactato (WEISKOPF et al., 

1998). Em outro estudo, durante a hemodiluição, mesmo com anemia extrema, o 

transporte global de oxigênio e o trabalho miocárdico se mantiveram, o lactato não 

aumentou significativamente e não foram observados sinais de sofrimento dos tecidos 

periféricos (FONTANA et al., 1995). Entretanto, a constância do consumo sistêmico 

de oxigênio durante a HNA não indica necessariamente que todos os órgãos estejam 

adequadamente perfundidos e oxigenados. As reduções críticas na entrega de 

oxigênio em alguns órgãos podem ser mascaradas pelo aumento da oferta de 

oxigênio em outros (CRYSTAL, 1994). 

A HNA também apresenta outras limitações. O volume de sangue que pode ser 

obtido depende do hematócrito inicial, do peso, da idade e das condições físicas do 

paciente e pode ser insuficiente para atender à demanda cirúrgica (FELDMAN; ROTH; 

BJORAKER, 1995). Além disso, existe risco de contaminação bacteriana e a 

capacidade de transporte de oxigênio diminui sobremaneira (ROBERTS; KIRKLEY; 

NEWBY, 1996; SCHOU et al., 1999).  

Existem alguns critérios para seleção dos pacientes para realizar HNA: perda 

sanguínea cirúrgica estimada maior que 1500 ml; hemoglobina no pré-operatório 

maior que 12,5g/dL em condição de normovolemia; função cardiovascular normal; 

ausência de doenças pulmonares, renais, hepáticas não compensadas; ausência de 

hipertensão arterial sistêmica não controlada; ausência de anormalidades da 

coagulação e de infecção (MONK, 2005; SHANDER, RIJHWANI, 2004). 

As contraindicações para a realização da hemodiluição seriam a anemia 

(hemoglobina menor que 11g/dL), doenças renais com incapacidade de excretar o 

grande volume de líquidos oferecido, doença cardíaca grave que limita a resposta 

compensatória, hemoglobinopatias e as alterações da coagulação (MONK, 2005; 

SHANDER, RIJHWANI, 2004; STEHLING; ZAUDER, 1991). 

Dentre as diferentes alternativas desenvolvidas para evitar transfusões 

sanguíneas nesses tipos de cirurgias, apesar de inicialmente todas terem sido 

utilizadas com grande entusiasmo, apenas algumas técnicas persistem devido ao seu 
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perfil de custo-eficácia e segurança. A literatura sobre técnicas alternativas à 

transfusão em cirurgias de correção de escoliose é escassa e é grande a variabilidade 

no uso dessas técnicas em diferentes centros (BIRD; MCGILL, 2011). 

A força tarefa da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) classificou 

a HNA como uma técnica autóloga barata e efetiva para reduzir a exposição à 

transfusão sanguínea (PRACTICE..., 1996), pois, além de preservar a integridade das 

células vermelhas, conserva plaquetas e fatores de coagulação (KAMBAYASHI et al., 

1990), já que não necessita de refrigeração do sangue nas primeiras 6 horas, e 

também não necessita de equipamentos especiais. A técnica de HNA também reduz 

erros de administração de sangue e os custos de coleta, estocagem e testes 

transfusionais (AULER, 2001; KAMBAYASHI et al., 1990). 

Diante dessas evidências e da crescente conscientização sobre os efeitos 

adversos da transfusão de sangue alogênico, a HNA apresenta-se como estratégia a 

ser utilizada e melhor investigada durante procedimentos cirúrgicos com expectativa 

de elevada perda sanguínea intraoperatória, tal qual na cirurgia de artrodese para 

correção de escoliose.  

Dessa forma, este trabalho se propôs a avaliar a utilização da hemodiluição 

normovolêmica aguda como uma técnica eficaz para reduzir a necessidade de 

transfusão sanguínea homóloga em pacientes submetidos a tratamento cirúrgico para 

correção de escoliose durante um período de dez anos no serviço de Anestesiologia 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo (HC-FMRP-USP). 
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2 OBJETIVOS 
 

Avaliar o papel da hemodiluição normovolêmica aguda (HNA) na redução da 

necessidade de transfusão de sangue homólogo em pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico para correção de escoliose.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 
 
3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo observacional, descritivo, documental, retrospectivo e com abordagem 

quantitativa e qualitativa.  

 

3.2 Local do estudo 
 

O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), no período 

compreendido entre janeiro de 1996 e dezembro de 2016. 

 

3.3 Aspectos éticos 
 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto – USP (Processo HCRP 2.137.605). O termo de 

consentimento livre e esclarecido foi dispensado. Foram observadas todas as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, 

aprovadas pela Resolução CNS 466/2012.  

 

3.4 Amostra e critérios de inclusão 
 

O estudo foi realizado por meio da análise de todos os prontuários e fichas de 

anestesia de pacientes com idade superior a 1 ano que foram submetidos à artrodese 

de coluna vertebral, em regime eletivo, de janeiro de 1996 a dezembro de 2016, 

arquivados no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do HC-FMRP-USP. 

Os registros dessas cirurgias, que serviram para a realização da busca dos dados, 

estavam arquivados na Secretaria do Serviço de Anestesiologia.  

A partir disso, os prontuários foram avaliados quanto à elegibilidade para 

atenderem o seguinte critério de inclusão: abordagem anestésica realizada pelo 

mesmo profissional médico anestesiologista, no caso, um dos autores do estudo.  

Todos os casos de pacientes submetidos à cirurgia eletiva de artrodese de 

coluna para correção de escoliose com a mesma abordagem anestésica foram 

avaliados para inclusão no estudo e foi realizada revisão direta das fichas de 
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anestesias e prontuários desses casos para a extração dos dados de interesse da 

pesquisa. 

 

3.5 Distribuição de grupos 
 

Todos os casos incluídos no estudo foram distribuídos em dois grupos distintos, 

de acordo com a realização do procedimento de hemodiluição normovolêmica aguda 

(HNA) ou não. A decisão de realizar ou não o procedimento de HNA não foi aleatória 

e sim determinada pela recusa dos pacientes, por motivos religiosos, de aceitar a 

transfusão de sangue homólogo. 

Os casos incluídos foram divididos nos seguintes grupos: 

Grupo Hemodiluição - Constituído por casos de pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico para correção da escoliose com a utilização da HNA. 

Grupo Controle - Constituído por casos de pacientes submetidos a tratamento 

cirúrgico para correção da escoliose sem a utilização de HNA. 

 
3.6 Procedimento para a coleta de dados e instrumento 

  

Os dados foram coletados a partir dos registros nos prontuários, pelo próprio 

pesquisador, no SAME. Foi elaborado e utilizado um instrumento de coleta de dados 

padronizado para registro de todas as informações encontradas nos prontuários e 

para melhor organização dos dados. 

O instrumento para registro de dados do prontuário, intitulado Ficha de Coleta 

de Dados, está disponível no Apêndice A e constituído das seguintes variáveis clínicas 

e demográficas de interesse do estudo: 

 

3.6.1 Dados gerais: 

 

a) identificação: iniciais do nome do paciente, idade, sexo, peso, número do 

prontuário do paciente e religião; 

 

b) data do procedimento: dia, mês e ano em que o procedimento foi realizado.  

 

3.6.2 Dados pré-operatórios:  
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a) diagnóstico pré-operatório;  

 

b) utilização ou não de medicamentos para otimização de níveis de 

hemoglobina no pré-operatório (ferro sistêmico e/ou eritropoietina);  

 

c) presença ou ausência de doenças concomitantes;  

 

d) dados laboratoriais pré-operatórios (coletados antes do início do 

procedimento cirúrgico): taxas de hemoglobina (Hb), valores de hematócrito 

(Ht) e contagem de plaquetas. 

 

3.6.3 Dados cirúrgicos: 

 

a) tipo de cirurgia e classificação como cirurgia oncológica ou não; 

 

b) sítio cirúrgico (cervical, torácico, lombar e sacral); 

 

c) quantidade de níveis abordados cirurgicamente; 

 

d) tempo cirúrgico, em minutos. 

 

3.6.4 Dados anestésicos:  

 

a) classificação do estado físico, segundo a classificação proposta pela 

Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), em cinco categorias (Anexo 

A); 

 

b) nome do anestesista responsável;  

 

c) tipo de anestesia (geral; regional; combinada);  

 

d) medicamentos anestésicos utilizados; 

e) realização ou não de HNA e registro do volume de sangue coletado nos 
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casos em que se realizou a HNA;  

 

f) tempo anestésico, em minutos.  

 
3.6.5 Dados referentes ao período intraoperatório: 

 

a) tipo e volume de cristaloide ou coloide utilizado para reposição volêmica 

intraoperatória; 

 

b) tipo e volume de hemoderivados infundidos no intraoperatório (concentrado 

de hemácias, plasma fresco congelado, plaquetas e/ou crioprecipitado);  

 

c) ocorrência de alterações hemodinâmicas com necessidade de suporte com 

fármacos vasoativos no intraoperatório;  

 

d) eventos adversos no intraoperatório; 

 

e) volume de diurese no intraoperatório, em mililitros; 

 

f) dados laboratoriais colhidos no intraoperatório: taxas de hemoglobina, 

valores de hematócrito e contagem de plaquetas. Foram selecionados os 

menores valores de Hb e Ht aferidos durante o intraoperatório e descreveram-

se esses valores como o Hb intraoperatório (menor valor) e Ht intraoperatório 

(menor valor). 

 
3.6.6 Dados referentes ao período pós-operatório imediato (momento zero) até o     

momento da alta hospitalar:  

 

a) necessidade de ventilação mecânica;  

 

b) eventos adversos;  

 

c) necessidade de transfusão de hemoderivados (tipo e volume) e motivo;  
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d) utilização ou não de medicamentos para otimização de valores de 

hemoglobina no pós-operatório; 

 

e) duração do internamento hospitalar, em número de dias; 

 

f) dados laboratoriais no pós-operatório imediato (coletados no momento zero): 

taxas de hemoglobina, valores de hematócrito e contagem de plaquetas;  

 

g) dados laboratoriais no momento da alta hospitalar (o momento descrito como 

“alta hospitalar” representa os valores aferidos na última coleta de exame do 

paciente antes da alta hospitalar:: taxas de hemoglobina, valores de 

hematócrito e contagem de plaquetas. 

 

3.6.7 Dados referentes ao período pós-operatório após a alta hospitalar: 

 

a) eventos adversos ocorridos após a alta hospitalar. 

 

3.7 Técnica anestésica 
 

Todos os pacientes incluídos no estudo foram submetidos à anestesia geral 

sob ventilação mecânica pelo mesmo profissional médico anestesiologista. 

Imediatamente antes da indução anestésica, os pacientes foram monitorizados com 

eletrocardiograma, oxímetro de pulso e pressão arterial não invasiva. A técnica 

anestésica realizada em todos os pacientes foi anestesia geral mista (inalatória 

associada à venosa) ou geral endovenosa. Os seguintes medicamentos foram 

relatados nas fichas anestésicas dos casos estudados: halogenados (halotano; 

isoflurano; sevoflurano; óxido nitroso), hipnóticos venosos (propofol; tiopental; 

cetamina e etomidato), opióides (sufentanil; remifentanil; fentanil; alfentanil e morfina), 

relaxantes musculares (atracúrio, pancurônio, cisatracúrio, vecurônio e rocurônio) e 

antifibrinolíticos (ácido tranexâmico e aprotinina). Em todos os pacientes foi realizada 

sondagem vesical para aferição do débito urinário, cateterização de uma das artérias 

radiais para avaliação seriada de hematócrito e hemoglobina e punção de veia jugular 

interna, subclávia ou femoral para inserção de cateter. A monitorização da 

temperatura e da pressão parcial de gás carbônico ao final da expiração não foi 



 33 

realizada em todos os pacientes da amostra.  

 
3.7.1 Procedimento de Hemodiluição Normovolêmica Aguda: 

 

A hemodiluição foi feita da seguinte forma. Calculou-se o volume de sangue a 

ser retirado para atingir o hematócrito desejado (não houve uma meta de hematócrito 

única para todos os casos) com base na fórmula de GROSS (GOUDNOUGH, 2002):  

 

 

 

 

 

 

Onde: V: volume de sangria; VSE: volume de sangue efetivo (70ml/Kg); Ht i: 

hematócrito inicial e Ht f: hematócrito final. 

O sangue foi retirado pela artéria radial previamente puncionada por meio de 

drenagem espontânea gravitacional em bolsas contendo anticoagulante (citrato, 

fosfato, dextrose-adenina) e a quantidade foi aferida por meio de pesagem.   Em cada 

bolsa, coletaram-se, no máximo, 450 gramas de sangue. Antes da desconexão do 

cateter arterial, a bolsa com o sangue coletado foi conectada, por meio de equipo de 

infusão de sangue, ao cateter venoso central. As bolsas conectadas aos pacientes 

foram conservadas à temperatura ambiente da sala de cirurgia pelo período máximo 

de oito horas. Na totalidade dos casos, o sangue contido nelas foi devolvido ao 

paciente antes desse período extinguir. Durante todo o processo de hemodiluição, os 

parâmetros hemodinâmicos foram acompanhados. A manutenção da volemia foi 

mantida pela infusão concomitante de soluções cristaloides e coloides. O seguinte 

esquema foi utilizado: os primeiros 1000 mililitros de sangue retirados foram 

substituídos com o mesmo volume de solução coloide e o restante, até completar o 

volume calculado pela fórmula de Gross, com 2 mililitros de solução cristaloide para 

cada mililitro de sangue retirado. Todo o volume de sangue que foi retirado foi 

devolvido ao paciente ao término do procedimento anestésico ou antes disso, quando 

houve necessidade. Ao final do procedimento cirúrgico, após estabilização das perdas 

sanguíneas cirúrgicas, o sangue autólogo foi reinfundido, precedido pela infusão de 

0,5 - 1mg/Kg de furosemida.  

V	=	VSE.		(hti	–	htf) 

hti	+	htf 
2 
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3.8 Análise estatística 

 

Os dados coletados foram estruturados em planilhas do software Excel e 

processados no software GraphPad Prism, versão 5.0, para realização da estatística 

descritiva, inferencial e a confecção dos gráficos.  

As variáveis quantitativas foram descritas sob a forma de média ± desvio 

padrão. A normalidade das distribuições foi testada para todas as variáveis, em cada 

um dos grupos, com a utilização do teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. A 

comparação, entre os grupos, das variáveis que apresentaram distribuição normal foi 

feita por meio do teste t de Student para amostras independentes. Na ausência de 

normalidade, utilizou-se o teste de Mann-Whitney como alternativa não paramétrica.  

As variáveis foram apresentadas descritivamente em tabelas contendo 

frequência absoluta (N) e relativa (%). As proporções foram comparadas por meio da 

utilização do teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher. 

Todas as probabilidades de significância (valores de p) apresentadas são do 

tipo bilateral e valores menores que 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Casuística 

 

Foram realizadas, no período de janeiro de 1996 e dezembro de 2016, 2563 

artrodeses de coluna vertebral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP). Destas, 183 contemplaram o critério de elegibilidade 

para inclusão neste trabalho. A seleção final incluiu 33 procedimentos de correção de 

escoliose que foram conduzidos pelo mesmo médico anestesiologista. Esses 33 

procedimentos foram realizados em 29 pacientes. 

Dessa forma, conforme apresentado na Figura 1, um total de 33 casos foram 

incluídos para compor a amostra final e os pacientes foram divididos nos seguintes 

grupos: 

Grupo Hemodiluição - Constituído por 16 casos de pacientes submetidos à 

cirurgia de correção de escoliose associada a realização de HNA. 

Grupo Controle - Constituído por 17 casos de pacientes submetidos à cirurgia 

de correção de escoliose não associada a realização de HNA. 

 
Figura 1 – Fluxograma do estudo 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.2 Dados demográficos e características da amostra 
 

Todos os dados referentes aos seguintes atributos: idade, peso, sexo, estado 

físico (ASA), presença ou ausência de doença concomitante, quantidade de níveis 

abordados, tempo de anestesia, tempo de cirurgia, volume de hidratação infundido no 

intraoperatório e volume de diurese no intraoperatório, dos grupos Hemodiluição e 

Controle, são apresentados detalhadamente nos Apêndice B e C, respectivamente. 

No grupo Hemodiluição, sete pacientes foram tratados, no período pré-operatório, 

com ferro administrado pela via sistêmica ou oral e/ou eritropoietina 

Na Tabela 1 estão demonstrados os dados demográficos (idade e peso) nos 

grupos Hemodiluição e Controle. Não houve diferença estatística entre os dois grupos 

quando analisados esses atributos, conforme demonstração nas Figuras 2 e 3.  

 
Figura 2 – Idade dos pacientes nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Mann-Whitney 
p = 0,1172 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 3 – Peso dos pacientes nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Teste t; 
p = 0,2186 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 

Tabela 1 – Idade e peso dos pacientes nos grupos Hemodiluição e Controle 

Atributos 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Idade (anos) 

Média 18,19 14,59 

DP 6,06 4,55 

Mediana 16,5 15 

Mínimo 7 7 

Máximo 30 27 

Peso (Kg) 

Média 46,46 41,38 

DP 5,40 15,03 

Mediana 46 45 

Mínimo 35,4 16 

Máximo 57 60 
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A distribuição dos pacientes segundo o atributo sexo nos grupos Hemodiluição 

e Controle está demonstrada na Tabela 2. Não houve diferença estatística em relação 

à distribuição segundo o atributo sexo entre os dois grupos (Figura 4). O porcentual 

de pacientes do sexo feminino foi de 81,25% no grupo Hemodiluição e de 70,59% no 

grupo Controle. 

 

 

Figura 4 – Distribuição de pacientes segundo o atributo sexo, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

 
Teste estatístico: Exato de Fisher 
p = 0,688 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
 
Tabela 2 – Distribuição dos pacientes segundo o atributo sexo, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

Atributo 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Feminino 
81,25% 

(13/16) 
70,59% 
(12/17) 

Masculino 18,75% 
(3/16) 

29,41% 
(5/17) 

*Números absolutos (entre parênteses) 
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Em relação ao estado físico pré-operatório, os pacientes foram classificados 

conforme o proposto pela Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), e a 

distribuição dos pacientes dos dois grupos de acordo com o seu estado físico está 

demonstrada na Tabela 3 e Figura 5. 

 
Figura 5 – Estado físico (ASA) pré-operatório dos pacientes nos grupos 

Hemodiluição e Controle 

 
Fonte: Próprio autor 
 
Tabela 3 – Estado físico (ASA) pré-operatório dos pacientes nos grupos Hemodiluição 
e Controle 

ASA 
Hemodiluição Controle 

Absoluto Porcentagem Absoluto Porcentagem 

1 8 50,00% 10 58,82% 

2 8 50,00% 6 35,29% 

3 0 0,00% 0  0,00% 

4 0 0,00% 1 5,88% 

Total 16 100% 17 100% 

 

Na Tabela 4 está demonstrado o número e o porcentual de pacientes com ou 
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relação à proporção de pacientes que apresentavam doenças concomitantes (Figura 

6). 

 
Figura 6 – Número de pacientes com alguma doença concomitante nos grupos 

Hemodiluição e Controle 

 
Teste estatístico: Exato de Fisher 
p = 0,2587 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
 
Tabela 4 – Número e porcentual de pacientes com alguma doença concomitante nos 
grupos Hemodiluição e Controle 

 
Na Tabela 5 estão demonstrados os seguintes atributos dos pacientes: 

quantidade de níveis cirúrgicos abordados; tempo de anestesia (minutos) e tempo de 

cirurgia (minutos). Os dois grupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes quando estes atributos foram analisados (Figuras 7, 8 e 9). 
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Absoluto Porcentagem Absoluto Porcentagem 

Sim 3 18,75% 7 41,18% 

Não 13 81,25% 10 58,82% 

Total 16 100,00% 17 100,00% 
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Tabela 5 – Quantidade de níveis abordados, tempo de anestesia e tempo de cirurgia 
nos grupos Hemodiluição e Controle 

Atributos 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Níveis Abordados 

Média 10,79 11,12 

DP 4,56 4,22 

Mediana 10,5 12 

Mínimo 4 3 

Máximo 17 18 

Tempo de anestesia (min) 

Média 451,90 432,60 

DP 123,40 164,30 

Mediana 442,5 420 

Mínimo 230 210 

Máximo 660 870 

Tempo de cirurgia (min) 

Média 352,2 365,3 

DP 111,1 144,9 

Mediana 320 360 

Mínimo 150 110 

Máximo 540 720 
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Figura 7 – Quantidade de níveis abordados nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Teste t  
p = 0,8351 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
 

Figura 8 – Tempo de anestesia nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Teste t 
p = 0,7069 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 9 – Tempo de cirurgia nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Teste t  
p = 0,7736 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
 

Os grupos diferiram quanto ao volume de reposição volêmica e de diurese 

durante o intraoperatório, conforme está demonstrado na Tabela 6. O grupo 

Hemodiluição recebeu significativamente maior volume de cristaloides e de coloides 

durante o intraoperatório. O grupo Hemodiluição apresentou significativamente um 

maior volume de diurese durante o intraoperatório (Figuras 10, 11 e 12). 

 

Figura 10 – Volume de cristaloide infundido no período intraoperatório, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Test t  
p =0,0049 (significante) 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 11 – Volume de coloide infundido no período intraoperatório, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Mann Whitney 
p =0,0002 (significante) 
Fonte: Próprio autor 
 
 
Figura 12 – Volume de diurese no período intraoperatório, nos grupos Hemodiluição 

e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Mann-Whitney 
p = 0,0117 (significante) 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 6 – Reposição volêmica e diurese no período intraoperatório, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

Atributos 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Volume de cristaloide (ml) 

Média 6452 3366 

DP 3284 2442 

Mediana 7500 2500 

Mínimo 450 470 

Máximo 11000 9500 

Volume de coloide (ml) 

Média 1147 400,6 

DP 586,6 434,2 

Mediana 1000 250 

Mínimo 200 0 

Máximo 2500 1000 

Diurese (ml) 

Média 1180 633,4 

DP 729,6 624,7 

Mediana 1100 497,5 

Mínimo 30 72 

Máximo 3050 2160 
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4.3 Transfusão de sangue homólogo 
 

Todos os dados referentes aos seguintes atributos: volume de concentrado de 

hemácias, de plasma fresco congelado e de plaquetas infundidos no perioperatório e 

os valores de hemoglobina e hematócrito nos seguintes momentos: pré-operatório, 

intraoperatório (menor valor), pós-operatório imediato (momento zero) e alta 

hospitalar, dos grupos Hemodiluição e Controle, são apresentados detalhadamente 

nos Apêndices B e C, respectivamente. 

O uso de hemoderivados em ambos os grupos está demonstrado na Tabela 7.  

No período intraoperatório, o grupo Controle recebeu significativamente maiores 

volumes de concentrado de hemácias e de volumes de plasma fresco congelado. 

Entretanto, não houve diferença estatisticamente significativa nos volumes de 

transfusão de plaquetas. No período pós-operatório (momento zero até alta 

hospitalar), os dois grupos não diferiram em relação ao volume de transfusão de 

concentrado de hemácias (Figura 13). 

Como descrito na Figura 14, os grupos apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao volume de sangue homólogo transfundido 

durante o perioperatório, que consiste no período intraoperatório acrescido do período 

pós-operatório imediato (momento zero) até a alta hospitalar. O grupo Controle 

recebeu 630,8 ± 676,8 ml e o grupo Hemodiluição recebeu 86,38 ± 240,6 ml (p= 

0,0016). 

Dentre os pacientes do grupo Hemodiluição, 12,5% foram transfundidos 

durante o período designado perioperatório, que consiste no período intraoperatório e 

período pós-operatório (momento zero) até a alta hospitalar. No grupo Controle esse 

porcentual foi de 70,69% (p=0,0013) (Figura 15). 
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Figura 13 – Volume de sangue transfundido no período pós-operatório até alta 
hospitalar, nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Mann Whitney  
p = 0,8621 (não-significante) 
*Concentrado de hemácias (CH) 
Fonte: Próprio autor 
 

Figura 14 – Volume de sangue transfundido no período perioperatório, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Mann Whitney 
p = 0,0016 (significante) 
*Concentrado de hemácias (CH) 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 15 – Transfusão de sangue homólogo no período perioperatório, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

  
Porcentual e números absolutos (entre parênteses) 
Teste estatístico: Exato de Fisher  
p = 0,0013 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 7 – Transfusão de hemocomponentes nos períodos intraoperatório e pós-
operatório (momento zero até alta hospitalar), nos grupos Hemodiluição e Controle 

Atributos 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Concentrado de hemácias (ml) 

Intraoperatório 

Média 0 554,9 

DP 0 618,3 

Mediana 0 370 

PFC (ml) 

Intraoperatório 

Média 0 120,5 

DP 0 199,3 

Mediana 0 0 

Plaquetas (ml) 

Intraoperatório 

Média 0 3,529 

DP 0 14,55 

Mediana 0 0 

Concentrado de hemácias (ml) 

Pós-operatório  

Média 81,5 47,14 

DP 225,1 176,4 

Mediana 0 0 

*Plasma fresco congelado (PFC) 
Teste estatístico: 
Concentrado de hemácias – intraoperatório: Mann Whitney  
p < 0,0001 (significante) 
PFC - intraoperatório: Mann Whitney 
p = 0,0184 (significante) 
Plaquetas - intraoperatório: Mann Whitney  
p > 0,9999 (não-significante) 
Concentrado de hemácias - pós-operatório (momento zero até alta hospitalar): Mann Whitney  
p = 0,8621 (não-significante) 
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4.4 Valores de hemoglobina e hematócrito 
 

As Tabelas 8 e 9 demonstram os dados dos resultados dos valores de 

Hemoglobina (Hb) e de hematócrito (Ht) durante o período de internação hospitalar 

dos pacientes analisados.  

Os dois grupos apresentaram valores médios de hemoglobina e de hematócrito 

iniciais sem diferenças estatisticamente significativas, descritos como valor “pré-

operatório”, que foram aferidos antes do procedimento cirúrgico. 

Durante o período intraoperatório, no grupo Hemodiluição, os menores valores 

médios de hemoglobina e de hematócrito atingidos após a realização do procedimento 

de HNA foram, respectivamente, 4,55 ± 1,70g/dL e 13,87 ± 1,7%. 

 
Tabela 8 - Hemoglobina (média) nos diferentes momentos, nos grupos Hemodiluição 
e Controle 

Momento 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Hb 

Pré-operatório 13,53 

(1,29) 

12,95 

(1,72) 

Intraoperatório (menor valor) 4,55 

(1,70) 

10,15 

(1,65) 

Pós-operatório (momento zero) 8,41 

(1,49) 

10,21 

(2,12) 

Alta hospitalar 8,82 

(1,72) 

10,42 

(1,90) 

Desvio-padrão (entre parênteses) 
*Hemoglobina (Hb) 
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Tabela 9 – Hematócrito (média) nos diferentes momentos, nos grupos Hemodiluição 
e Controle 

Momento 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Ht 

Pré-operatório 40,33 

(3,25) 

38,04 

(4,78) 

Intraoperatório (menor valor) 
13,87 

(5,47) 

30,55 

(5,61) 

Pós-operatório (momento zero) 25,40 

(4,91) 

31,01 

(6,24) 

Alta hospitalar 27,09 

(5,06) 

31,28 

(5,69) 

 Desvio-padrão (entre parênteses) 
*Hematócrito (Ht) 

 

No momento pós-operatório imediato (momento zero), o grupo Hemodiluição 

apresentou valores médios de hemoglobina e de hematócrito significativamente 

inferiores em relação ao grupo Controle, respectivamente, 8,41 ± 1,49g/dL e 25,40 ± 

4,91 % (p=0,0148); 10,41 ± 2,12g/dL e 31,01 ± 6,24 % (p=0,0133) (Figuras 16 e 17). 

No momento de alta hospitalar, os dois grupos não foram estatisticamente 

diferentes em relação aos valores médios de Hb e Ht (Figuras 16 e 17). 
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Figura 16 – Hemoglobina (média) nos diferentes momentos, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

 
 
*Hemoglobina (Hb) 
Teste estatístico: 
Pré-operatório: Teste t  
p = 0,2951(não significante) 
Intraoperatório (menor valor): Teste t  
p <0,0001 (significante) 
Pós-operatório imediato (momento zero): Teste t  
p = 0,0148 (significante) 
Alta hospitalar: Teste t  
p = 0,0679 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 17 – Hematócrito (média) nos diferentes momentos, nos grupos Hemodiluição 

e Controle 

 
*Hematócrito (Ht) 
Teste estatístico: 
Pré-operatório: Teste t  
p = 0,1299 (não significante) 
Intra-operatório (menor valor): Teste t  
p <0,0001 (significante) 
Pós-operatório imediato (momento zero): Teste t  
p = 0,0133 (significante) 
Alta hospitalar: Teste t  
p = 0,1027 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
 

No grupo Hemodiluição, a variação dos valores médios de Hb e de Ht entre os 

momentos pré-operatório e pós-operatório imediato (momento zero) foi 

estatisticamente significante nos dois grupos. A variação dos valores médios de Hb e 

de Ht entre os momentos pré-operatório e alta hospitalar entre os grupos apresentou 

diferença estatisticamente significante. (Tabelas 10 e 11) 
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Tabela 10 – Variação dos valores de hemoglobina nos diferentes momentos, nos 
grupos Hemodiluição e Controle 

Variação de hemoglobina 

Momentos 

Grupos 

Hemodiluição Controle 

Pré-operatório até pós-operatório imediato 
(momento zero) 

- 5,04 

(1,77) 

- 2,79 

(2,344) 

Pré-operatório até alta hospitalar 
 - 4,59 

(1,795) 

 - 2,50 

(2,802) 

Desvio-padrão (entre parênteses) 
Teste estatístico: Teste t pareado 
Pré-operatório até pós-operatório imediato (momento zero): 
Grupo Hemodiluição: p < 0,0001 (significante); Grupo controle: p = 0,001 (significante 
Pré-operatório até alta hospitalar: 
Grupo Hemodiluição: p < 0,0001 (significante); Grupo controle: p = 0,0143 (significante) 
 
Tabela 11 – Variação dos valores de hematócrito nos diferentes momentos, nos 
grupos Hemodiluição e Controle 

Variação de hematócrito 

Momentos 

Grupos 

Hemodiluição Controle 

Pré-operatório até pós-operatório imediato 
(momento zero) 

- 14,64 

(5,18) 

 - 7,092 

(7,12) 

Pré-operatório até alta hospitalar 
 - 12,94 

(5,21) 

- 7,13 

(8,31) 

Desvio-padrão (entre parênteses) 
Teste estatístico: Teste t pareado 
Pré-operatório até pós-operatório imediato (momento zero): 
Grupo Hemodiluição: p < 0,0001 (significante); Grupo controle: p = 0,0037 (significante) 
Pré-operatório até alta hospitalar: 
Grupo Hemodiluição: p < 0,0001 (significante); Grupo controle: p = 0,0174 (significante) 
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4.5 Tempo de internação, eventos adversos e infecção 
 

Todos os dados referentes aos seguintes atributos: tempo de internação (dias), 

eventos adversos no intraoperatório, no pós-operatório (momento zero até alta 

hospitalar) e no pós-operatório após alta hospitalar, dos grupos Hemodiluição e 

Controle, são apresentados detalhadamente nos Apêndices B e C, respectivamente.  

Nosso estudo não evidenciou diferenças significativas na duração do tempo de 

internação entre os grupos (Tabela 12 e Figura 18). A frequência de ocorrência de 

eventos adversos apresentados pelos pacientes, durante o período intraoperatório, 

entre os dois grupos não se mostrou estatisticamente com diferença significativa 

(Tabela 13). Os eventos adversos observados durante o período intraoperatório foram 

os seguintes: dificuldade de intubação orotraqueal (2 pacientes no grupo Controle) e 

brocoespasmo e sangramento cirúrgico com instabilidade hemodinâmica (1 pacientes 

do grupo Controle).  

 

Figura 18 – Tempo de internação hospitalar nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Médias e respectivos desvios-padrões (barra vertical) 
Teste estatístico: Mann Whitney 
p = 0,6081(não significante) 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 12 – Tempo de internação hospitalar nos grupos Hemodiluição e Controle 

Atributo 
Grupos 

Hemodiluição Controle 

Tempo de internação (dias) 

Média 16,00 12,76 

DP 23,26 10,76 

Mediana 7,5 9 

Mínimo 3 4 

Máximo 85 47 

 
 
Tabela 13 – Ocorrência de eventos adversos no período intraoperatório, nos grupos 
Hemodiluição e Controle 

Eventos 
adversos 

Hemodiluição Controle 

Absoluto Porcentagem Absoluto Porcentagem 

Sim 0 0,00% 3 16,67% 

Não 16 100,00% 15 83,33% 

Total 16 100,00% 17 100,00% 

Teste estatístico: Exato de Fisher 
p = 0,2299 (não significante) 
 

A frequência de ocorrência de algum evento adverso nos pacientes durante o 

período pós-operatório (momento zero até a alta hospitalar) está descrita na Tabela 

14 e na Figura 19, e não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos.  

No grupo Hemodiluição, foram observados os seguintes eventos adversos 

durante o período pós-operatório até alta hospitalar: náuseas e/ou vômitos (4 de 16 
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pacientes); hemorragia digestiva alta com repercussão clínica (1 de 16 pacientes); 

sangramento de ferida operatória com repercussão clínica (1 de 16 pacientes); 

sangramento ginecológico sem repercussão clínica (1 de 16 pacientes); sangramento 

de ferida operatória cursando com anemia importante e necessidade de intubação 

orotraqueal (1 de 16 pacientes); hipotensão responsiva a volume (1 de 16 pacientes); 

e dispneia (2 de 16 pacientes).  

No grupo Controle, foram observados os seguintes eventos adversos durante 

o período pós-operatório até alta hospitalar: pico febril isolado (5 de 17 pacientes); 

deiscência de ferida operatória (2 de 17 pacientes); edema agudo de pulmão cursando 

com choque cardiogênico seguido de parada cardiorrespiratória e óbito (1 de 17 

pacientes; trombose venosa profunda (1 de 17 pacientes); hipotensão responsiva a 

volume (1 de 17 pacientes); plaquetopenia isolada e sem repercussão clinica (1 de 17 

pacientes); derrame pleural isolado e sem repercussão clínica (1 de 17 pacientes). 

 
Tabela 14 – Ocorrência de eventos adversos no período pós-operatório até alta 
hospitalar, nos grupos Hemodiluição e Controle 

Evento 
adverso 

Hemodiluição Controle 

Absoluto Porcentagem Absoluto Porcentagem 

Sim 10 62,50% 13 76,47% 

Não 6 37,50% 4 23,53% 

Total 16 100,00% 17 100,00% 
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Figura 19 – Ocorrência de eventos adversos no período pós-operatório até alta 

hospitalar, nos grupos Hemodiluição e Controle 

 
Porcentual e números absolutos (entre parênteses) 
Teste estatístico: Exato de Fisher 
p = 0,4646 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 

 

Quanto à frequência de ocorrência de infecção no pós-operatório imediato até 

a alta hospitalar, não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois 

grupos (Tabela 14 e Figura 20). O principal tipo de infecção descrito foi infecção de 

ferida operatória (5 casos) em ambos os grupos. Houve um caso de infecção 

respiratória associada à ventilação mecânica no pós-operatório no grupo 

Hemodiluição e um caso de infecção do trato urinário no grupo Controle. Infecção de 

ferida operatória foi observada em dois pacientes no grupo Controle e em três 

pacientes no grupo Hemodiluição. No grupo Hemodiluição foi observado um paciente 

com infecção respiratória associada à ventilação mecânica no pós-operatório, 

enquanto, no grupo Controle, foi observado um paciente com infecção do trato urinário 

e um paciente com infecção respiratória associada à ventilação mecânica. 

Um paciente morreu durante as primeiras 24 horas de pós-operatório no grupo 

controle e a causa descrita no prontuário foi edema agudo de pulmão seguido de 

choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória, e nesse caso, foi relatado que 

durante o intraoperatório ocorreu sangramento importante com instabilidade 
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hemodinâmica e múltiplas transfusões sanguíneas. Em nenhum dos grupos houve 

óbito no período intraoperatório. 

 
Tabela 15 – Ocorrência de infecção no período pós-operatório até alta hospitalar, nos 
grupos Hemodiluição e Controle 

Infecção 
Hemodiluição Controle 

Absoluto Porcentagem Absoluto Porcentagem 

Sim 4 25,00% 4 23,53% 

Não 12 75,00% 13 76,47% 

Total 16 100,00% 17 100,00% 

 

Figura 20 – Ocorrência de infecção no período pós-operatório até alta hospitalar, nos 
grupos Hemodiluição e Controle 

Porcentual e números absolutos (entre parênteses) 
Teste estatístico: Exato de Fisher 
p > 0,9999 (não significante) 
Fonte: Próprio autor 
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5 DISCUSSÃO 
 

Este estudo propôs avaliar se a hemodiluição normovolêmica aguda (HNA) 

intraoperatória reduz a necessidade de transfusão de sangue homólogo nos pacientes 

submetidos à artrodese de coluna para correção de escoliose.  

A HNA é considerada o método mais econômico e simples de autotransfusão. 

(MONK; GOODNOUGH, 1998; MONK et al., 1997; STEHLING; ZAUDER, 1991). 

Embora a técnica tenha sido recomendada pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH) e 

pela força tarefa da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) para evitar o 

uso de transfusões alogênicas de glóbulos vermelhos (PRACTICE..., 2015), ainda há 

desconfiança, pois a técnica é desprovida de provas convincentes de segurança, 

eficiência e custo-efetividade em comparação com outras técnicas de manejo do 

sangue (ZHOU et al., 2015). 

Meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos foram realizadas para 

entender os efeitos do tipo de cirurgia envolvida, do tipo de cristaloide/coloide usado 

durante a hemodiluição, do volume de hemodiluição, das infusões de drogas, da 

monitorização de parâmetros hemodinâmicos e de protocolos de transfusão de 

hemácias (BARILE et al., 2017; ZHOU et al., 2015). Os autores concluíram que a HNA 

reduziu a transfusão alogênica; entretanto, a heterogeneidade no tipo de cirurgias 

resultou em uma interpretação ambígua da eficiência da técnica. 

A HNA tem sua indicação de uso nos casos em que a perda cirúrgica 

antecipada é maior que um litro ou 20% do volume sanguíneo (OPPITZ; STEFANI, 

2013; STEHLING; ZAUDER, 1991). Como as correções de deformidades da coluna 

associam-se a grande sangramento intraoperatório (EL-DESSOUKY; WALY; NARS, 

2011; MODI et al., 2010), observa-se maior frequência de utilização da técnica de HNA 

nesse tipo específico de cirurgia. Assim, essa técnica deve ser apreciada em termos 

de eficácia, segurança e otimização de desfechos pós-operatórios. 

A perda de sangue cirúrgico deve ser de 50% ou mais da volemia para a HNA 

"salvar" hemácias e 70% ou mais do volume de sangue do paciente para a HNA salvar 

1 (uma) unidade de hemácias, considerando que o paciente possua um hematócrito 

inicial de 32 - 36% e um hematócrito "desencadeador" de transfusão (o valor no qual 

a transfusão é iniciada) de 18 - 21% (WEISKOPF, 2001). 

Considerando que o resultado perioperatório dos pacientes submetidos à 

correção cirúrgica de escoliose é dependente de poucos fatores, que incluem perda 
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sanguínea intraoperatória e transfusão de sangue alogênico, o controle do 

sangramento deve fazer parte do planejamento cirúrgico inicial. Para controle da 

hemostasia, pode ser usada a reposição volêmica endovenosa com soluções 

acelulares ou com hemoderivados homólogos ou autólogos (BAIRD et al., 2015). 

A transfusão homóloga expõe o paciente ao risco de reações pulmonares, 

alérgicas, hemolíticas, imunológicas e de transmissão de doenças infectocontagiosas 

(MAXWELL; WILSON, 2006). Assim, técnicas de conservação de sangue foram 

extensivamente estudadas e a aplicação dessas técnicas pode prevenir a 

necessidade de transfusão em pacientes submetidos à correção de escoliose 

(VERMA et al., 2006). A transfusão autóloga e a consequente redução do risco de 

transfusão de sangue homólogo podem ser obtidas com baixo custo operacional por 

doações prévias, reaproveitamento do sangue perioperatório ou hemodiluição 

normovolêmica aguda (WALUNJ; BABB; SHARPE, 2006).  

A técnica de HNA consiste na retirada de sangue imediatamente antes ou após 

a indução anestésica e substituição simultânea por coloides e/ou cristaloides sem 

reduzir o volume circulante, com o intuito de se manter a estabilidade hemodinâmica 

(KREIMEIER; MESSMER, 1996; ORIANI et al., 2011). O sangue é coletado em bolsas 

que contêm anticoagulante e são reinfundidas ao final da cirurgia ou antes, caso 

ocorram alterações hemodinâmicas. Elas são armazenadas à temperatura ambiente 

para preservar a função plaquetária (GILLON; THOMAS; DESMOND, 1996; 

KREIMEIER; MESSMER, 1996; NAPIER et al., 1997). Essa técnica é atraente, pois 

fornece uma fonte prontamente disponível de novos componentes sanguíneos 

autólogos e de fatores de coagulação (CARLESS et al., 2004).  

Em cirurgias de correção de escoliose, a quantidade de perda sanguínea 

intraoperatória é imprevisível (HASAN et al., 2017), ocorrendo devido à rica 

vascularização local, ampla exposição e ao tempo cirúrgico prolongado (BATISTA et 

al., 2018; EL-DESSOUKY; WALY; NARS, 2011; MODI et al., 2010). Estudo de Guay 

et al. (1994) estimou as perdas sanguíneas cirúrgicas em 76 ml/kg, equivalente a mais 

de uma volemia, enquanto em outros estudos essas perdas foram estimadas em 10 - 

30 ml/kg (BATISTA et al., 2018; EL-DESSOUKY; WALY; NARS, 2011; MODI et al., 

2010). 

Muitos estudos relataram os fatores que afetam a perda de sangue na cirurgia 

de escoliose, e fatores como a hipotensão, a anemia e a coagulopatia por depleção 

aumentam a quantidade de unidades transfundidas (DHAWALE et al., 2012). Além 
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desses fatores, existem os relacionados ao paciente, como sexo, maturidade 

esquelética, ângulo de Cobb, cifose, valor do tempo de tromboplastina parcial ativada, 

nível de fibrinogênio e fase do ciclo menstrual (IALENTI et al., 2013; LI et al., 2014, 

2015; MARKS et al., 2007; YU et al., 2013) e os relacionados à cirurgia, como número 

de níveis de fusão, tempo operatório, estágios da cirurgia, número de osteotomias e 

abordagem cirúrgica anterior ou posterior (DOI et al., 2011; IALENTI et al., 2013; 

GUAY et al., 1994; KOERNER et al., 2014; LI et al., 2015; MODI et al., 2010; 

YOSHIHARA; YONEOKA, 2014; YU et al., 2013). Recentemente, demonstrou-se que 

a abordagem cirúrgica feita por dois cirurgiões em vez de um resulta em menor tempo 

operatório, menor perda de sangue e menor risco de transfusão de sangue alogênico 

(CHAN; KWAN, 2016). Além disso, ocorre maior taxa de sangramento nas 

abordagens posteriores do que nas anteriores (SHAPIRO; SETHNA, 2004). Quanto 

mais extenso o procedimento, maior o sangramento perioperatório (KHURANA et al., 

2012; KIM; PARK; LEE, 2009; LIU et al., 2015) devido ao aumento da fibrinólise, o que 

gera um círculo vicioso que aumenta a morbimortalidade (KHURANA et al., 2012).  

No presente estudo, para tentar estabelecer a influência do procedimento 

cirúrgico nas taxas de transfusões sanguíneas, alguns dos fatores citados foram 

avaliados, pois já se demonstrou correlação positiva com a perda total de sangue e a 

presença desses fatores (HASAN et al., 2017).  

No grupo Hemodiluição, o porcentual de procedimentos que foram realizados 

pela abordagem posterior foi de 81,25% (13 de 16 pacientes), enquanto no grupo 

Controle foi de 76,47% (13 de 17 pacientes). A quantidade média de níveis 

cirurgicamente abordados foi de 10,79 ± 4,56 nos pacientes do grupo Hemodiluição e 

de 11,12 ± 4,22 nos pacientes do grupo Controle. Essa diferença não foi 

estatisticamente significante (p = 0,8351). Também não foi observada entre os grupos 

uma diferença estatisticamente significante em relação à duração média da cirurgia (p 

= 0,7736). A duração média total da cirurgia foi de 352,2 ± 111,1 min no grupo 

Hemodiluição e de 365,3 ± 144,9 min no grupo Controle. 

Outros fatores relacionados ao paciente como sexo, idade e valores de 

hemoglobina e hematócrito no pré-operatório foram incluídos para análise, pois alguns 

estudos sugerem que esses atributos afetam a perda de sangue durante cirurgias de 

escoliose (IALENTI et al., 2013; LI et al., 2014, 2015; MARKS et al., 2007; YU et al., 

2013). Entretanto, alguns autores sugerem que esses atributos não parecem estar 

associados a aumento do sangramento (EPSTEIN, 2008; STEHLING; ZAUDER, 
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1991).  

No presente estudo, a média de idade foi de 18,19 ± 6,06 anos no grupo 

Hemodiluição e de 14,59 ± 4,55 anos no grupo Controle e a média de peso foi de 

46,46 ± 5,40 Kg no grupo Hemodiluição e de 41,38 ± 15,03 Kg no grupo Controle. As 

médias de idade e de peso entre os grupos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes. Também não foi observada a diferença 

estatisticamente significante entre os grupos quando se avaliou a distribuição dos 

pacientes em relação ao sexo. O porcentual de pacientes do sexo feminino foi maior 

em ambos os grupos. Esses resultados estão de acordo com os dados publicados por 

Gibson (2004).  

A média de valores de hemoglobina e hematócrito no pré-operatório foi, 

respectivamente, 13,53 ± 1,29 g/dL e 40,33 ± 3,25 % no grupo Hemodiluição e 12,95 

± 1,72 g/dL e 38,04 ± 4,78 % no grupo Controle. Apesar de o grupo Hemodiluição 

apresentar maiores médias de valores de hemoglobina e hematócrito pré-operatório, 

já que 7 de 16 pacientes realizaram tratamento pré-operatório com eritropoietina e/ou 

ferro, as médias observadas entre os grupos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes.  

Durante correção cirúrgica, ocorre maior sangramento nas escolioses de 

etiologia neuromuscular do que nas de etiologia idiopática congênita (DHAWALE et 

al., 2012; MODI et al., 2010; SHAPIRO; SETHNA, 2004) principalmente pela maior 

extensão da artrodese (MODI et al., 2010), com possível relação com uso de 

anticonvulsivantes e subnutrição (BATISTA et al., 2018). A perda sanguínea estimada 

na cirurgia para correção de escoliose idiopática é de 1.300 - 2.200 ml em comparação 

com 2.000 - 4.000 ml na escoliose neuromuscular (SHAPIRO; SETHNA, 2004). 

Entretanto, existe muita variabilidade no volume de sangramento (200 - 2000ml) e 

esse fato foi atribuído à etiologia, gravidade da deformidade, quantidade de níveis 

operados e ao tempo cirúrgico (BATISTA et al., 2018).  

Neste estudo, observou-se escassez de dados na descrição da etiologia da 

escoliose, tanto nos relatórios anestésicos quanto nos cirúrgicos, impossibilitando 

uma análise mais adequada. Aparentemente, a frequência de portadores de escoliose 

neuromuscular, justamente a associada a maior sangramento cirúrgico, foi 

semelhante entre os grupos. No grupo Hemodiluição, o porcentual de escoliose 

neuromuscular foi de 18,75% (3 de 16 pacientes), enquanto no grupo Controle foi de 

17,64% (3 de 17 pacientes). Para tentar avaliar a influência de outros fatores 
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relacionados ao paciente nas tendências de sangramento, foi utilizada a presença ou 

ausência de doenças concomitantes e a classificação do estado físico segundo a ASA, 

pois se sabe que o estado físico se correlaciona consistentemente com a mortalidade 

e a morbidade cirúrgica (CULLEN et al., 1994).  

No grupo controle, o porcentual de pacientes que apresentava alguma doença 

concomitante foi de 41,18% (7 de 17 pacientes), enquanto no grupo Hemodiluição 

esse porcentual foi de 18,75% (3 de 16 pacientes). Essa diferença entre os grupos 

não foi estatisticamente significante. Os pacientes de ambos os grupos foram, em sua 

maioria, classificados como ASA 1 ou 2. No grupo Hemodiluição, oito pacientes 

possuíam ASA igual a 1 e oito pacientes possuíam ASA igual a 2. No grupo Controle, 

dez pacientes possuíam ASA igual a 1, seis possuíam ASA igual a 2 e um paciente 

possuía ASA igual a 4. 

O presente estudo não foi aleatório, pois a distribuição dos pacientes entre os 

grupos Hemodiluição ou Controle não foi ao acaso e o critério utilizado para a 

realização de hemodiluição foi baseado na não aceitação de transfusão de sangue 

homólogo por motivos religiosos dos pacientes. Assim, todo o grupo Hemodiluição foi 

constituído apenas por pacientes que não aceitavam transfusão de sangue devido a 

motivações religiosas.  

Apesar desse viés do método de seleção de nossos pacientes e do pequeno 

tamanho da amostra, os dados observados sugerem que a amostra estudada é 

estatisticamente homogênea e os grupos são comparáveis em termos de atributos 

como idade, peso, sexo, tempo cirúrgico, etiologia da escoliose, presença de doenças 

concomitantes, quantidade de níveis cirurgicamente abordados, abordagem cirúrgica 

e valores de hemoglobina e hematócrito pré-operatório, diferindo apenas em relação 

à realização ou não do procedimento de HNA. Além disso, selecionaram-se apenas 

os procedimentos que foram realizados pelo mesmo médico anestesiologista, 

minimizando assim as diferenças nos critérios subjetivos para a realização de 

transfusão de hemocomponentes. Podemos sugerir, então, que as diferenças 

encontradas nos resultados podem ser estatisticamente devido à ação da seguinte 

variável: realização ou não de HNA.  

 
 
 

 



 67 

5.1 Procedimento de HNA 
 

Durante a HNA, a remoção euvolêmica do sangue do paciente consiste na 

retirada de um volume previamente calculado de sangue que é reinfundido durante o 

curso da cirurgia ou, preferencialmente, no seu final, enquanto a volemia é mantida 

pela reposição simultânea de fluidos acelulares, como soluções cristaloides, coloides 

ou uma associação de ambas, numa proporção que varia bastante a depender do 

médico que está realizando o procedimento (GILLON; THOMAS; DESMOND, 1996; 

KIM; PARK; LEE, 2009; ZAUDER; STEHLING, 2000). 

Não existe um consenso sobre qual tipo de substância utilizar para reposição 

volêmica. Quando são utilizadas as soluções cristaloides, um grande volume de 

reposição é administrado, apenas uma parte permanece no intravascular e o restante 

se distribui no espaço intersticial, podendo causar algumas complicações (edema, por 

exemplo). Além disso, alguns pacientes, como os cardiopatas ou nefropatas, não 

toleram excesso de volume de reposição (KOROSUE et al., 1990). Quando as 

soluções coloides são utilizadas, o volume administrado permanece mais tempo no 

intravascular, mas seu uso é limitado devido aos riscos de desenvolvimento de 

distúrbios da coagulação e de lesão renal (OTSUKI et al., 2007).  

Korosue et al. (1990) compararam o uso de cristaloides e coloides como liquido 

de reposição na hemodiluição e concluíram que o uso de coloides pareceu ser 

superior. Entretanto, uma análise estatística de simulações de populações mostrou 

que o tipo de fluido de substituição acelular não afetou a frequência cardíaca, o índice 

de sangramento ou o índice cardíaco durante a hemodiluição (BALASUBRAMANIAN 

et al., 2019). 

A utilização de solução salina hipertônica 7,5% foi sugerida como uma 

alternativa ao uso de soluções convencionais na HNA (BOLDT et al., 1990) e um 

estudo realizado por Araújo (2008) demonstrou que essa solução pode ser utilizada 

como líquido parcial de reposição na HNA em pacientes submetidos à cirurgia de 

correção de escoliose, pois mostrou-se segura quando foram analisados parâmetros 

hemodinâmicos e laboratoriais. Boldt et al. (1994) também sugeriram uma outra 

reposição volêmica alternativa para a realização da HNA que consiste na 

administração de uma associação dos dois tipos de solução, em que metade do 

volume coletado é reposto com soluções coloides na proporção de 1:1 e a outra 

metade com soluções cristaloides na proporção de 2:1. 
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Não foi objetivo do estudo avaliar a melhor solução de reposição volêmica entre 

os pacientes que realizaram HNA e, além disso, foi observada uma grande 

variabilidade entre os pacientes da amostra quanto ao tipo e volume de soluções 

administradas, além de ausência de dados nos prontuários analisados quanto à forma 

de realização da HNA. A quantidade de cristaloide e coloide utilizada no 

intraoperatório foi maior no grupo Hemodiluição e essa diferença foi estatisticamente 

significante, uma vez que a HNA implica maior administração fluida. A média de 

volume de cristaloide e coloide utilizada no intraoperatório foi, respectivamente, 6452 

± 3284 ml e 1147 ± 586,6 ml no grupo Hemodiluição e 3366 ± 2442 ml e 400,6 ± 434,2 

ml no grupo Controle. O volume de diurese no intraoperatório foi maior no grupo 

Hemodiluição (1180 ± 729,6 ml) comparado ao grupo Controle (633,4 ± 624,7 ml) e 

essa diferença foi estatisticamente significante. A HNA implica maior administração de 

soluções cristaloides e, como uma parte desse volume de reposição se distribui para 

o espaço intersticial, podendo causar edema nos pacientes, foi realizada 

administração de diuréticos nesse grupo de pacientes ao final do procedimento para 

eliminação do excesso de volume intersticial, justificando o maior volume de diurese 

observado no grupo que realizou a HNA. 

O volume de sangue coletado durante a hemodiluição demonstrou afetar a 

eficácia da HNA. O presente estudo não teve como objetivo avaliar a associação entre 

o volume de HNA e os desfechos clínicos. A média de volume de sangue coletado 

para realizar a HNA no grupo Hemodiluição foi de 1942,92 ± 979,27 ml. De acordo 

com o relatório de Goldberg et al. (2015), quando um grande volume de sangue foi 

removido (> 650 ml), houve redução mais pronunciada na frequência de transfusão 

de sangue no cenário de cirurgias cardíacas. A maioria dos estudos concorda em 

realizar maiores volumes de hemodiluição para alcançar seus benefícios 

(GOLDBERG et al., 2015; MONK et al., 1997). Entretanto, alguns estudos relataram 

que a hemodiluição profunda associou-se a complicações diversas (GRANT; RESAR; 

FRANK, 2015, ZHOU et al., 2015). Assim, ainda existe essa divergência na literatura 

sobre o volume de HNA que tem que ocorrer para ter um efeito positivo em termos de 

redução de transfusão de glóbulos alogênicos e menos complicações. 
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5.2 Hemodiluição e seus efeitos 
 
O conhecimento e a compreensão dos mecanismos subjacentes às mudanças 

no fluxo sanguíneo regional durante a HNA são necessários para seu uso seguro 

como método de conservação do sangue. 

A oferta de oxigênio aos tecidos (DO2) é determinada pelo débito cardíaco (DC) 

e pelo conteúdo arterial de oxigênio (CaO2) (LAKS et al., 1974). Quando a oferta de 

oxigênio (DO2) diminui continuamente, o consumo de oxigênio (VO2) é inicialmente 

mantido sem alteração por um determinado período. No entanto, uma vez que a oferta 

de oxigênio (DO2) diminui além de um certo limite (DO2 crítico), o consumo de oxigênio 

(VO2) reduz de forma proporcional (LIM et al., 2003). Segundo Shibutani et al. (1983), 

esse nível crítico de DO2 em pacientes sob anestesia geral é de 330 ml/min/m2, 

enquanto para Komatsu et al. (1987) é de 300 ml/min/m2. 

A utilização da HNA baseia-se no princípio de reduzir a massa de células 

vermelhas da perda de sangue para o campo cirúrgico por meio da remoção 

euvolêmica do sangue do paciente antes da cirurgia (CASATI et al., 2002; 

GOODNOUGH et al., 1999a, 1999b; JARNAGIN et al., 2008; OPPITZ; STEFANI, 

2013), reduzindo a perda sanguínea perioperatória, com manutenção do fluxo 

(ORIANI et al., 2011; OPPITZ; STEFANI, 2013; WALUNJ; BABB; SHARPE, 2006). 
Assim, a HNA é inevitavelmente acompanhada por uma diminuição na CaO2 

devido à redução nos valores de hemoglobina, enquanto também ocorre melhora da 

microcirculação resultante da diminuição da viscosidade do sangue devido à redução 

do hematócrito, diminuindo a oferta de oxigênio abaixo do nível de limiar crítico 

(BALASUBRAMANIAN et al., 2019; STEHLING; ZAUDER, 1991).  

Na microcirculação, a diminuição da viscosidade sanguínea altera o fluxo nos 

capilares venosos e arteriais e as sensibilidades de hematócrito capilar mudam de 

acordo com a profundidade da hemodiluição. À medida que o hematócrito sistêmico 

diminui, o hematócrito capilar diminui gradualmente até que os mecanismos 

vasodilatadores se tornem ativos e isso mantém o fluxo de oxigênio para os tecidos. 

Quando ocorre redução extrema do hematócrito, os mecanismos de vasodilatação 

tornam-se inadequados, podendo ocorrer insuficiência cardíaca 

(BALASUBRAMANIAN et al., 2019). No leito venoso ocorre um aumento do retorno 

venoso ao coração e no leito arterial ocorre redução da resistência vascular sistêmica, 

com aumento do volume sistólico e do débito cardíaco (LAKS et al., 1974). 
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Além dessas alterações na microcirculação, durante a hemodiluição, para 

manter o transporte de oxigênio e garantir a oxigenação tecidual, também ocorre 

aumento do débito cardíaco e da taxa de extração de oxigênio (ICKX; RIGOLET; VAN 

DER LINDEN, 2000; LAKS et al., 1974). 

Esses fenômenos fisiológicos que ocorrem durante a HNA foram observados 

em vários estudos. Um dos principais fenômenos fisiológicos observados durante a 

hemodiluição isovolêmica em voluntários saudáveis conscientes foi o aumento do 

trabalho miocárdico devido ao aumento da frequência cardíaca (WEISKOPF et al., 

1998) e a diminuição da pós-carga (KOROSUE et al., 1990). Zauder e Stehling (2000) 

também mostraram, em pacientes anestesiados, que o débito cardíaco aumentou em 

16% a 50% quando houve redução do hematócrito para 20 a 25. Entretanto, essas 

alterações desencadeadas pela hemodiluição que afetam diretamente as 

propriedades físicas do sangue, como a viscosidade (SKYTTE LARSSON et al., 2015; 

ZIMMERMAN et al., 2017) podem ser associadas à possibilidade de complicações 

nos rins e funções cognitivas, todas devido à hipóxia (CRYSTAL, 2015; MATHEW et 

al., 2007). 

Não há evidências suficientes de que a distribuição de oxigênio em qualquer 

órgão seja mantida pela redução concomitante da viscosidade do sangue (Crystal, 

2015, 2017). Segundo CRYSTAL (2017), é enganoso sugerir que isso ocorre e 

promovê-lo como um benefício da HNA. Durante a HNA graduada, os aumentos no 

fluxo sanguíneo regional foram suficientes para manter a oferta de oxigênio (DO2) 

apenas no coração, cérebro e medula espinhal. No rim, a diminuição acentuada da 

DO2 não produz aumento da extração de oxigênio, sugerindo que este órgão pode 

estar mais exposto ao risco de dano hipóxico durante a HNA (CRYSTAL, 2015).  

Análises adicionais da distribuição do fluxo sanguíneo miocárdico do ventrículo 

esquerdo com base em dados clínicos de animais e do homem revelam que a 

distribuição de fluxo subendocárdico é desigual. Como o endocárdio recebe o sangue 

apenas durante a diástole, a diminuição do período diastólico devido ao aumento da 

frequência cardíaca acabaria causando um déficit de fluxo sanguíneo para as 

camadas subendocárdicas internas (BRAZIER et al., 1974; CRYSTAL; KIM; SALEM, 

1993; HOFFMAN; BUCKBERG, 2014). 

Diante disso, Sims et al. (2018) propuseram a utilização de um modelo 

fisiológico integrativo para investigar a hemodiluição em níveis críticos de 

hemoglobina, sem os riscos éticos ou de segurança dos ensaios clínicos. Utilizou-se 
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um modelo fisiológico integrativo, para replicar os achados cardiovasculares e 

metabólicos de estudos clínicos anteriores de hemodiluição isovolêmica aguda e 

usaram fluxo sanguíneo coronariano e fornecimento de oxigênio coronário em 

hemodiluição extrema para prever um limiar de segurança. Em seu estudo 

computacional, estabeleceram-se os limites da hemodiluição em voluntários 

saudáveis conscientes. O estudo concluiu que o fluxo sanguíneo coronariano e o 

fornecimento de oxigênio aumentam até um limiar crítico de hemoglobina de 55 - 75 

g/L, sendo esse o limite de segurança, pois, nessa faixa, o fluxo sanguíneo 

coronariano e a entrega de oxigênio caíram, lesando o coração. Nas simulações, 

durante a hemodiluição mais extrema, o índice cardíaco não aumentou como o 

esperado e isso acarretou deficiências na oferta de oxigênio e baixa saturação 

venosa.  

No entanto, o motivo da insuficiência cardíaca e o papel da sedação não foram 

explorados neste estudo de Sims et al. (2018), pois a sedação diminui o consumo de 

oxigênio, o que teoricamente aumentaria o limite da hemodiluição. Assim, 

Balasubramanian et al. (2019) propuseram nova abordagem de modelagem 

multicompartimental que incluiu o efeito da anestesia para quantificar o efeito da 

hemodiluição no balanço de oxigênio miocárdico durante a isquemia miocárdica. 

Assim, observou-se que a hemodiluição isovolêmica causaria efeitos prejudiciais em 

torno de um hematócrito de 15%. Embora a queda no conteúdo de oxigênio causada 

pela diminuição na concentração de hemoglobina tenha sido compensada por um 

aumento no fluxo sanguíneo coronariano induzido por vasodilatação hipóxica e 

diminuição da viscosidade, o tecido endocárdico recebeu menos oxigênio comparado 

às regiões epicárdicas, e essa isquemia subendocárdica eventualmente produziu 

insuficiência cardíaca. A falha do tecido miocárdico estabeleceu o limite absoluto do 

procedimento de hemodiluição isovolêmica. 
Outros estudos também avaliaram os efeitos da hemodiluição e analisaram 

outros fatores. Fontana et al. (1995) investigaram uma forma extrema de HNA em 

crianças e relataram que a acidose láctica não ocorre quando a saturação venosa 

central de oxigênio é maior que 60%. Kasnitz et al. (1976) investigaram a correlação 

entre pressão venosa central de oxigênio (PvO2) e hiperlactatemia em pacientes com 

doenças cardíacas ou pulmonares graves e relataram que a hiperlactatemia ocorreu 

quando a PvO2 esteve abaixo de 28mmHg.  
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Em estudo prospectivo, randomizado e controlado para avaliar a hipótese de 

que a redução da viscosidade sanguínea com HNA conferiria cardioproteção adicional 

nos pacientes submetidos à cirurgia eletiva de revascularização miocárdica com 

pinçamento aórtico, os pacientes foram alocados aleatoriamente em um dos dois 

grupos: HNA (n = 43 pacientes) ou tratamento padrão (n = 41 pacientes). No grupo de 

hemodiluição, a liberação pós-operatória de troponina I foi significativamente menor 

do que no grupo controle (LICKER et al., 2005), ou seja, a hemodiluição conferiu 

proteção miocárdica. 

Para avaliar o efeito da HNA no balanço de oxigênio cerebral nos pacientes 

submetidos à ressecção de tumor cerebral, quarenta pacientes foram aleatoriamente 

alocados em dois grupos (hemodiluição e controle). No grupo hemodiluição, foram 

retirados 1000 ml de sangue e a reposição foi feita com mesmo volume de coloide. 

No grupo controle, não foi retirado sangue e a hemodinâmica foi estabilizada com 

solução fisiológica até transfusão sanguínea ser necessária. A extração cerebral de 

oxigênio e a diferença de lactato jugular-arterial não apresentaram diferença 

significativa entre os dois grupos. O estudo concluiu que a transfusão sanguínea 

alogênica e a HNA utilizada neste estudo foram acompanhadas por parâmetros 

comparáveis de oxigenação cerebral (DAIF et al., 2012). 

Um grupo de 100 pacientes submetidos a procedimentos neurocirúrgicos foi 

designado prospectivamente para receber a HNA. Um grupo de 47 pacientes 

submetidos à craniotomia para clipagem de aneurisma e manejo anestésico padrão 

foi utilizado como controle. Procedimentos conduzidos sob HNA foram realizados sem 

variações significativas nos parâmetros fisiológicos. O estudo concluiu que a HNA é 

um procedimento seguro para pacientes submetidos a procedimentos neurocirúrgicos, 

mas mais estudos são necessários para confirmar a melhora na extração de oxigênio 

cerebral e o impacto clínico (OPPITZ; STEFANI, 2013).  

Quando se analisa a coagulação, ainda existem controvérsias a respeito da 

hemostasia durante a hemodiluição. A HNA por se tratar de um método mais de 

autotransfusão, tem os efeitos benéficos de fornecer sangue rico em fatores de 

coagulação e plaquetas (MONK; GOODNOUGH, 1998; MONK et al., 1997; 

STEHLING; ZAUDER, 1991). Entretanto, ela causa diluição proporcional de todos os 

fatores de coagulação e plaquetas, levando a um prolongamento do tempo de 

ativação da protrombina (TAP) e do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), 

mas a correlação desses achados com aumento de sangramento cirúrgico não foi 
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confirmada (INNERHOFER et al., 2002; STEHLING; ZAUDER, 1991). Estudos mais 

recentes também constataram prolongamento do TAP nos pacientes, mas sem 

repercussões clínicas (BATISTA et al., 2018; OPPITZ; STEFANI, 2013). Esse 

prolongamento do TAP pós-operatório pode ocorrer pela disfunção da agregação 

plaquetária, pela sobrerregulação da coagulação em resposta ao estresse cirúrgico e 

consumo de fatores de coagulação, principalmente na escoliose neuromuscular 

(BOSCH et al., 2016; DHAWALE et al., 2012). 

Trinta pacientes idosos com câncer de fígado (ASA 1 ou 2) em carcinectomia 

foram divididos aleatoriamente em grupo HNA (n = 15) e grupo controle (n = 15). A 

HNA não teve impacto óbvio na fibrinólise e na coagulação, sugerindo que a HNA é 

segura em pacientes idosos (GUO et al., 2013). 

Outro estudo realizou testes de rotina para avaliação da coagulação (tempo de 

protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, tempo de trombina e 

quantificação de fibrinogênio) e os autores também constataram que, quanto maior o 

grau de hemodiluição, maior será o comprometimento da coagulação, apresentando 

comportamento semelhante quando esses testes foram realizados em modelos in vivo 

ou in vitro. Apesar desses resultados, os autores concluíram que, do ponto de vista 

clínico, não é possível dizer se as alterações desses exames produzem alguma 

modificação no resultado cirúrgico no tocante à produção de maior sangramento 

intraoperatório (DE SOUZA; KLAMT; GARCIA, 2010). 

Um modelo matemático desenvolvido por Singbartl et al. (2003) avaliou 

quantitativamente a hemostasia durante a HNA e concluiu que a diminuição da 

concentração de plaquetas raramente limita o uso da técnica, devido à baixa 

frequência do evento (abaixo de 2% dos pacientes) e que a concentração de 

fibrinogênio pode restringir o uso da HNA em pacientes que apresentam baixo valor 

no período pré-operatório (LOUBSER; CHAN, 2006). Também, noutro estudo, 

observou-se um prolongamento significativo do tempo de protrombina e do tempo de 

tromboplastina parcial ativada nos grupos de hemodiluição, mas estavam todos dentro 

da faixa normal (YANG et al., 2017).  

Estudo realizado por Singbartl et al. (2003) em pacientes sadios submetidos à 

HNA (Ht abaixo de 20%) para correção de escoliose concluiu que, após a 

hemodiluição, as concentrações remanescentes de fatores de coagulação são 

suficientes para a hemostasia normal. Hobisch-Hagen et al (1999) estudaram 

pacientes submetidos à cirurgia ortopédica com realização de HNA e concluíram que 
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os grandes procedimentos ortopédicos, como a artrodese para correção de escoliose, 

ativam os fatores de coagulação e fibrinólise tanto nos pacientes do grupo controle 

quanto nos hemodiluídos. Esses achados também foram encontrados por 

Kambayashi et al. (1990), que justificaram essa ativação dos sistemas de coagulação 

e fibrinólise pela mobilização da gordura e desbridamento ósseo ou pela liberação de 

mediadores inflamatórios. Segundo esses autores, essa ativação não é detectada 

pelos testes mais comumente utilizados na prática clínica, como o TAP e o TTPa. 

A avaliação da coagulação por meio da tromboelastometria de rotação 

(ROTEM) foi utilizada em 160 pacientes cirróticos submetidos à ressecção hepática 

maior que foram prospectivamente randomizados em dois grupos, controle e HNA. 

Nenhuma complicação relacionada à HNA foi detectada. O ROTEM acrescentou 

evidências clínicas de segurança das alterações de coagulação associadas à HNA e 

o uso de parâmetros de transfusão acionados pelo ROTEM diminuiu a necessidade 

de transfusão de plasma, que atende ao objetivo da HNA (FAYED et al., 2013). 

Estudo observacional prospectivo com pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca complexa indicou que podem ocorrer perturbações da agregação plaquetária 

durante o armazenamento de componentes do sangue total preparados para a HNA 

e sugeriu mais investigações para analisar se os fenômenos observados são de 

relevância hemostática (REYHER et al., 2014). Entretanto, esses resultados não 

foram observados em um estudo observacional prospectivo realizado por Sebastian 

et al. (2017) que analisaram dados de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com 

circulação extracorpórea (CEC) e acompanhados durante um período de 6 meses e 

concluíram que a HNA protege as plaquetas dos inconvenientes efeitos da circulação 

extracorpórea e oferece um importante produto sanguíneo autólogo que melhora a 

hemostasia na conclusão da cirurgia. Entre os pacientes submetidos à HNA, a 

contagem e a função das plaquetas foram preservadas, independentemente do 

método de coleta ou do tempo de armazenamento.,  

No presente estudo, apesar da avaliação da coagulação sanguínea não ter sido 

realizada, observou-se plaquetopenia sem repercussão clínica durante o pós-

operatório em um paciente no grupo Controle. No grupo Hemodiluição, nenhum 

paciente recebeu transfusão de plasma fresco congelado (PFC) ou de plaquetas e 

não houve nenhum relato de coagulopatia clínica. 
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5.3 Transfusão de sangue homólogo 
 
A hemodiluição normovolêmica aguda (HNA) consiste num tipo de transfusão 

autóloga e sua principal vantagem é a redução dos riscos associados à transfusão 

homóloga. Apesar de muitos estudos mostrarem que a HNA é eficaz em reduzir a 

necessidade de transfusão homóloga entre 18% - 90% (BENNETT et al., 2006; 

FISCHER; SCHUROFF; VIALLE, 1994; MARTIN; HANSEN; PETER, 1987; OPPITZ; 

STEFANI, 2013; SPAHN; GOODNOUGH, 2013), outros estudos, que criticam os 

benefícios da técnica, sugerem que durante a HNA o limiar transfusional é reduzido, 

permitindo-se graus mais profundos de anemia quando os profissionais envolvidos no 

tratamento de um paciente sabem que se faz um esforço para evitar a transfusão de 

hemoderivados (PEREZ-FERRER et al., 2016). Assim, o uso de um limiar de 

transfusão restritivo pode ser responsável pela menor taxa de transfusão nesse grupo 

de pacientes (MURRAY, 1999) e isso pode limitar a justificativa clínica para HNA 

(CARSON; CARLESS; HEBERT, 2012). Esse limiar transfusional é definido como um 

valor pré-determinado de hemoglobina que, quando atingido, deflagra a realização de 

transfusão de sangue homólogo (SHANDER; GOODNOUGH, 2006).  

A utilização de limiares transfusionais pré-determinados é útil em situações em 

que a monitorização é inadequada ou a equipe médica tem pouca experiência 

(MADJDPOUR; SPAHN, 2005). A força-tarefa da ASA reforçou a ideia de que a 

transfusão deve ser baseada em complicações da anemia em vez de um hematócrito 

desencadeador e as diretrizes atualizadas para manejo perioperatório endossam isso 

(PRACTICE..., 2015). 

No presente estudo, não foram utilizados protocolos transfusionais e nem foram 

relatados valores de limiar transfusional pré-determinados; entretanto, pode-se afirmar 

que o critério de limiar transfusional, tanto para a devolução do sangue coletado na 

hemodiluição como para a transfusão de sangue homólogo, foi semelhante em ambos 

os grupos, pois todos os procedimentos foram realizados pelo mesmo médico 

anestesiologista. As decisões sobre a indicação de transfusão sanguínea foram 

individualizadas para as necessidades de cada paciente e fundamentadas em critérios 

clínicos, indicados pela oxigenação global e regional inadequadas e não apenas 

baseadas em valores laboratoriais.  

O limite clinicamente aceitável de hemoglobina e hematócrito para pacientes 

submetidos à HNA no qual a oferta de oxigênio se tornaria dependente do consumo 
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de oxigênio em indivíduos anestesiados ainda não está bem definido (VAN 

WOERKENS; TROUWBORST; VAN LANSCHOT, 1992). Uma hemodiluição mais 

profunda resultaria em menos hemácias perdidas durante a cirurgia; no entanto, a 

margem de segurança é incerta, com maior grau de anemia dilucional (FELDMAN; 

ROTH; BJORAKER, 1995; MURRAY, 2004). Entretanto, há relatos de casos em que 

pacientes com hematócrito de até 4% sobreviveram após adoção de medidas para 

diminuir o consumo e aumentar a oferta de oxigênio como hipotermia, normovolemia, 

paralisia muscular e sedação (LICHTENSTEIN et al., 1988). Outros estudos também 

mostraram que valores de hemoglobina de 5 g/dL foram tolerados, sem maiores 

complicações (VIELE; WEISKOPF, 1994).  

Fontana et al. (1995) estudaram pacientes submetidos à correção de escoliose 

com HNA e avaliaram a adequada oferta de oxigênio aos tecidos utilizando, como 

indicador, a saturação venosa mista de oxigênio para detectar precocemente sinais 

de perfusão inadequada durante a HNA. Concluíram que a saturação venosa mista 

de oxigênio caiu, no intraoperatório, de 90,8 ± 5,4% para 72,3 ± 5,4%. Uma outra 

meta-análise sobre mortalidade pós-operatória em pacientes com hematócrito pós-

operatório muito baixo encontrou taxa de mortalidade de 75% em concentrações de 

hemoglobina abaixo de 4 g/dL (CARSON et al., 2002).  

A anestesia pode tem impacto sobre os limites de hemodiluição, mas esses 

limites ainda não foram bem estabelecidos como aconteceu nos modelos animais. 

Dentre os halogenados inalatórios, o isoflurano foi sugerido como seguro para ser 

utilizado na manutenção da anestesia durante a HNA (FANTONI et al., 2005). Dentre 

os agentes bloqueadores neuromusculares, a HNA prolonga a duração do rocurônio 

(DAHABA et al., 2006). Os efeitos benéficos da anestesia seriam a redução da 

extração de oxigênio tecidual de maneira dose-dependente, acarretando uma oferta 

de oxigênio abaixo do nível crítico. Entretanto esses efeitos podem ser 

contrabalanceados pelos efeitos depressores no débito cardíaco (VAN DER LINDEN 

et al., 2003) ou pelos efeitos redutores na pressão arterial (CRYSTAL; SALEM, 2004), 

resultando, assim, em menor tolerância à HNA. A utilização de anestésicos, neste 

estudo, não obedeceu a nenhuma padronização. Dessa forma, esse fator não foi 

utilizado para análise.  

As médias dos menores valores de hemoglobina e hematócrito aferidos no 

intraoperatório foram, respectivamente, 4,55 ± 1,7 g/dL e 13,87 ± 5,47 %, no grupo 

Hemodiluição. Apesar de no grupo Hemodiluição terem sido observados valores de 
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hemoglobina e hematócrito significativamente menores quando comparados ao grupo 

Controle, não foram observadas complicações durante o intraoperatório que 

pudessem ser associadas à hemodiluição. 

Em estudos mais antigos já era observado que a HNA estava associada à 

redução da necessidade de transfusões de sangue. Em estudo conduzido por Du Toit, 

Relton e Gillespie (1978) em adolescentes submetidos à artrodese de coluna para 

correção de escoliose, vinte e sete pacientes que fizeram HNA não necessitaram de 

sangue homólogo. Os dezoito pacientes que fizeram HNA e necessitaram de 

transfusão receberam uma média de 750 mililitros de sangue homólogo no período 

pós-operatório, enquanto os controles necessitaram de 1280 mililitros.  

Um estudo de Copley et al. (1999) encontrou relação entre aplicação adicional 

da técnica de HNA e um menor porcentual de transfusão. O estudo de caso-controle 

envolveu 86 pacientes com escoliose idiopática congênita submetidos à artrodese de 

coluna pela via posterior e teve como resultado menor taxa de transfusão nos 

pacientes submetidos à hemodiluição. No grupo sem hemodiluição, 79% dos 

pacientes foram transfundidos e no grupo hemodiluição só 37% dos pacientes 

receberam algum componente sanguíneo. 

Outros estudos mais recentes também apoiam a utilização da HNA como sendo 

eficaz em reduzir a necessidade de transfusão sanguínea. Um estudo realizado em 

25 crianças submetidas à artrodese de coluna via posterior demonstrou que a HNA 

pode ser um método seguro para diminuir as necessidades sanguíneas homólogas. 

O sangue alogênico foi necessário, predominantemente, no grupo sem hemodiluição 

em comparação com o grupo de hemodiluição (79% versus 28%), e não foram 

observadas complicações relacionadas à anemia provocada pela hemodiluição (DE 

OLIVEIRA et al., 2004).  

Em estudo com quarenta pacientes adultos submetidos à cirurgia de fusão 

espinhal que foram divididos aleatoriamente em dois grupos de mesmo tamanho, a 

técnica de HNA reduziu a demanda por sangue alogênico. A frequência cardíaca, a 

pressão arterial e a pressão venosa central não apresentaram diferenças significativas 

durante os períodos intra e pós-operatórios entre os dois grupos. O estudo concluiu 

que a HNA é uma alternativa segura e eficaz para reduzir transfusão sanguínea 

alogênica e seus riscos em cirurgia de fusão espinhal (EL-DESSOUKY; WALY; NARS, 

2011).  

Pacientes pediátricos submetidos à cirurgia de escoliose de qualquer etiologia, 
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por uma única abordagem posterior ou dupla (anterior e posterior) foram comparados 

a pacientes que não fizeram nenhuma medida alternativa, pacientes que fizeram HNA, 

pacientes que fizeram HNA associada à recuperação intraoperatória de sangue e 

pacientes que fizeram a associação de HNA, recuperação intraoperatória de sangue, 

utilização de eritropoietina e doação autóloga pré-operatória. Encontrou-se que a 

aplicação do HNA reduziu a utilização de unidades de concentrado de hemácias 

(redução de 2,07 unidades) e o risco absoluto de transfusão de CH em 33%. 

Entretanto, apesar dos resultados favoráveis para o uso de HNA, a segurança da HNA 

não foi adequadamente avaliada e os autores desse estudo sugerem que a aplicação 

de um programa multimodal de alternativas à transfusão sanguínea na cirurgia de 

escoliose, em crianças, individualizada para cada paciente, seria a melhor forma de 

prevenir a transfusão em quase todos os casos (PEREZ-FERRER et al., 2016). 

Considerando que a hipotensão controlada induzida por drogas tem sido 

amplamente utilizada para reduzir a perda sanguínea intraoperatória e a necessidade 

de transfusão homóloga, um estudo randomizado, em pacientes submetidos à 

artrodese de coluna, concluiu que a HNA associada à hipotensão induzida pelo 

esmolol reduziu significativamente a incidência de transfusão em comparação ao 

grupo no qual se utilizou apenas a hipotensão controlada. Tal estudo concluiu que a 

combinação de um grau moderado de HNA em pacientes sem doença cardiovascular 

com a hipotensão controlada induzida por esmolol foi mais efetiva para a conservação 

de sangue, foi bem tolerada sem causar redução sistêmica de oxigênio e evitou uma 

diminuição profunda no hematócrito (LIM et al., 2003). 

Entretanto, os benefícios da HNA ainda não são um consenso entre os autores. 

Um outro estudo prospectivo comparativo em pacientes entre 12 e 65 anos 

submetidos à cirurgia para correção de deformidades da coluna vertebral com a 

técnica de HNA associada ao ácido tranexâmico comparado a um grupo controle com 

ácido tranexâmico isolado na dose de 15 mg/kg não evidenciou significância 

estatística, talvez pelo número de casos, em provar que a HNA é eficaz em reduzir a 

necessidade de transfusão sanguínea homóloga, apesar da tendência de reduzir o 

sangramento intraoperatório, principalmente nos casos considerados mais 

complexos. O uso da HNA neste estudo auxiliou no controle do sangramento, porém 

não a ponto de evitar a transfusão isoladamente. Os autores desse estudo acreditam 

que uma casuística maior poderia comprovar a eficácia da HNA na comparação com 

fibrinolíticos isolados (BATISTA et al., 2018). 
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A eficácia da HNA em reduzir a transfusão de sangue também foi estuda em 

outros tipos de procedimentos cirúrgicos. Em 25 crianças submetidas a cirurgias 

oncológicas de grande porte com o uso de hemodiluição, a transfusão sanguínea foi 

necessária em apenas 6 dos pacientes (SCHALLER et al., 1983). Em outro estudo 

observacional prospectivo realizado em pacientes submetidos à excisão de 

meningioma intracraniano comprovou-se que a HNA é um procedimento eficaz para 

reduzir a necessidade de transfusões alogênicas (YANG et al., 2017). Também foi 

relatado um caso de uma criança com 8 meses de idade, com volemia estimada de 

800 ml, submetida a uma extensa cirurgia abdominal na qual se realizou HNA e foram 

retirados 160 ml de sangue, produzindo um hematócrito de 17%. Não foi usado 

sangue homólogo nesse paciente (KRAFT; DEDRICK; GOUDSOUZIAN, 1981).  

Cento e sessenta pacientes cirróticos submetidos à ressecção hepática maior 

foram prospectivamente randomizados em dois grupos, controle e grupo HNA. A HNA 

diminuiu a incidência de transfusão de glóbulos vermelhos alogênicos em 22,5% 

(28,75% contra 6,25% dos pacientes receberam concentrado de hemácias nos grupos 

controle e HNA, respectivamente) e transfusão de plasma em 6,25% (13,75% vs. 7,5% 

dos pacientes receberam plasma no controle versus grupo HNA, respectivamente) 

(FAYED et al., 2013). 

Trinta pacientes idosos com câncer de fígado submetidos à hepatectomia 

parcial foram divididos, aleatoriamente, em grupo HNA (n = 15) e grupo controle (n = 

15). A perda sanguínea perioperatória não foi significativamente diferente entre os 

dois grupos, mas o volume de transfusão de sangue alogênico no grupo HNA foi 

significativamente menor do que no grupo controle (350,0 ± 70,7) ml vs. (457,0 ± 

181,3) ml (GUO et al., 2013). 

Cento e trinta pacientes submetidos à ressecção hepática (= ou > 3 segmentos) 

foram prospectivamente randomizados para submeter-se à HNA ou tratamento 

anestésico padrão. A HNA reduziu a taxa de transfusão de glóbulos alogênicos em 

50% em comparação ao tratamento anestésico padrão. Pacientes com HNA foram 

menos frequentemente transfundidos no intraoperatório (n = 1, 1,6%) em comparação 

com o grupo tratamento anestésico padrão (n = 7, 10,4%) e apresentaram valores 

mais altos de hemoglobina no pós-operatório. Para pacientes submetidos à ressecção 

hepática extensa, a HNA é segura, reduz efetivamente a necessidade de transfusões 

alogênicas e deve ser considerada para uso rotineiro (JARNAGIN et al., 2008).  

Trinta pacientes submetidos à tumorectomia hepática eletiva foram divididos 
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aleatoriamente em 3 grupos, sendo um grupo controle, um no qual se utilizou a 

hemodiluição e outro no qual se utilizou a hemodiluição associada à hipotensão 

controlada. A HNA combinada com a hipotensão controlada é segura e eficaz para 

diminuir e até mesmo evitar a transfusão sanguínea homóloga (YAO et al., 2006). 

Estudo em pacientes que foram submetidos à ressecção hepática, os pacientes 

foram randomizados para a HNA (n = 39) ou grupo controle (n = 39). Pacientes no 

grupo HNA foram submetidos à hemodiluição para um hematócrito alvo de 24%. A 

indicação de transfusão sanguínea foi padronizada. Nos dois grupos, a transfusão foi 

iniciada com hematócrito de 20%. Catorze pacientes (36%) do grupo controle 

receberam pelo menos uma unidade de sangue alogênico em comparação com 4 

pacientes (10%) do grupo HNA. O processo de hemodiluição não foi associado a 

mudanças significativas na hemodinâmica dos pacientes. A morbidade foi semelhante 

entre os grupos. Os valores de hematócrito no pós-operatório e os resultados dos 

testes bioquímicos de fígado, rins e coagulação foram semelhantes nos dois grupos. 

O estudo concluiu que em pacientes submetidos à ressecção hepática, a HNA permite 

que um número significativo de pacientes evite a exposição ao sangue alogênico 

(MATOT et al., 2002). 

Embora ainda controversa, a cirurgia cardíaca pode ser o cenário ideal para a 

HNA quando os pacientes chegam com hematócrito alto, sofrem perda sanguínea 

substancial e os benefícios hemostáticos do sangue total fresco podem ser mais 

aparentes. Mesmo assim, medidas de conservação do sangue como antifibrinolíticos, 

técnicas cirúrgicas meticulosas e técnicas de perfusão mais recentes (iniciação 

autóloga retrógrada, menores volumes de circuito, ultrafiltração) podem ser 

igualmente eficazes. Uma combinação de uma ou todas as técnicas de manejo do 

sangue mencionadas, usadas em conjunto para pacientes selecionados, sob as 

circunstâncias corretas, torne-se, talvez, novo padrão de manejo perioperatório 

(GRANT; RESAR; FRANK, 2015). 

No cenário de cirurgias cardíacas, Sebastian et al. (2017) conduziram um 

estudo observacional prospectivo em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em 

circulação extracorpórea (CEC) durante um período de 6 meses e concluíram que a 

HNA está associada à redução da necessidade de transfusão de hemoderivados e 

que a otimização da quantidade de sangue removida é um próximo passo promissor 

no aprimoramento do seu uso.  

Outro estudo multicêntrico prospectivo analisou 13.534 pacientes submetidos 



 81 

à cirurgia cardíaca e encontrou uma associação significativa entre a HNA e a redução 

da transfusão de hemácias no perioperatório e a redução da transfusão é mais 

profunda com hemodiluições mais profundas. Concluíram que a profundidade da 

HNA, em vez de apenas seu uso, pode ser uma importante estratégia de conservação 

de sangue (GOLDBERG et al., 2015). 

Ainda no cenário de cirurgias cardíacas, Barile et al. (2017) realizaram uma 

revisão sistemática e meta-análise e evidenciaram que a HNA reduz o número de 

hemácias alogênicas transfundidas, juntamente com uma redução na taxa de 

pacientes transfundidos com sangue alogênico e com uma redução do sangramento 

total, podendo assim, ser considerada uma técnica válida para reduzir transfusões. 

No presente estudo, também foi observado que a utilização da HNA em 

cirurgias de correção de escoliose reduziu a necessidade de transfusão de sangue. O 

volume de sangue homólogo transfundido durante o perioperatório no grupo Controle 

(630,8 ± 676,8 ml) foi estatisticamente maior que no grupo Hemodiluição (86,38 ± 

240,6 m). A taxa de transfusão de sangue homólogo no período perioperatório foi 

estatisticamente maior no grupo Controle, a qual foi de 70,69% (12 de 17 pacientes), 

enquanto no grupo Hemodiluição foi de 12,5% (2 de 16 pacientes). No período pós-

operatório, não houve diferença estatisticamente significante entre os volumes de 

sangue homólogo transfundido nos dois grupos, o que pode sugerir que não houve 

diferença nas condutas para indicação de transfusões dos dois grupos. 

Apesar dessas evidências na literatura de que a hemodiluição, adequadamente 

aplicada, é um método seguro e eficaz para minimizar a perda de sangue, alguns 

autores sugerem que o volume dessas informações não é igualado por sua qualidade. 

Os resultados na literatura ainda são discrepantes e estas discrepâncias entre os 

estudos podem ocorrer devido às diferenças no grau de hemodiluição, nos 

procedimentos cirúrgicos, nas técnicas de comparação, nas escolhas de medidas de 

resultados ou em outras diferenças metodológicas entre os estudos (KREIMEIER; 

MESSMER, 1996). 

Algumas meta-análises já tinham estabelecido uma utilidade limitada da HNA 

em termos de desfecho. Em 1998, Bryson, Laupacis e Wells (1998) realizaram meta-

análise e revisão sistemática da literatura que analisou 24 ensaios clínicos 

randomizados e controlados que examinavam o papel da HNA na redução da 

transfusão homóloga em cirurgias cardíacas e não cardíacas. Os resultados dessa 

análise foram inconclusivos, apesar de a maioria desses ensaios mostrar uma 
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expressiva redução nas transfusões homólogas. Os autores dessa meta-análise 

sugerem que esses resultados são devido ao pequeno número de participantes nos 

ensaios, à diversificação dos procedimentos cirúrgicos e a variabilidade nas técnicas 

de HNA utilizadas.  

Outra revisão sistemática avaliou três técnicas que envolvem a transfusão 

autóloga: coleta de sangue autólogo pré-operatório, hemodiluição normovolêmica 

aguda e salvamento de células e examinou os efeitos dessas intervenções na 

necessidade de transfusão de hemácias alogênicas no perioperatório. Essa pesquisa 

incluiu um total de 68 ensaios clínicos randomizados e 81 estudos observacionais 

controlados que incluíram dados de mais de 34.000 indivíduos. Concluiu-se que a 

evidência do benefício de técnicas para o uso de transfusão de sangue autólogo tem 

sido derivada de estudos metodologicamente pobres com desfechos clínicos 

inadequados.  Os achados que sugerem redução do uso de sangue alogênico são 

provavelmente exagerados e os verdadeiros benefícios clínicos não são claros e 

provavelmente muito pequenos (CARLESS et al., 2004).  

Em outra revisão sistemática e meta-análise que incluiu um total de 42 estudos, 

comparou-se a hemodiluição ao tratamento usual ou a outro método de conservação 

de sangue em todos os cenários cirúrgicos. Os autores não comprovaram a segurança 

do procedimento de HNA, sugerindo que a adoção generalizada da HNA não pode 

ser incentivada, pois a literatura suporta apenas benefícios modestos (SEGAL et al., 

2004).  

Uma revisão sistemática e meta-análise mais recente sugeriu que a HNA reduz 

a taxa de transfusão de sangue, mas somente quando a perda sanguínea cirúrgica é 

de pelo menos um litro ou quando excede 20% do volume sanguíneo dos pacientes. 

Apesar desses resultados favoráveis, nesse estudo foi identificada heterogeneidade 

significativa e viés de publicação, o que levantou preocupações nos autores sobre a 

verdadeira eficácia da HNA (ZHOU et al., 2015).  

 

5.4 Valores de hemoglobina e hematócrito 
 

O retorno do sangue coletado do paciente ao término do procedimento cirúrgico 

deve restaurar os valores de hemoglobina e aumentar os fatores de coagulação e as 

concentrações de plaquetas, reduzindo o sangramento e a necessidade de transfusão 

sanguínea alogênica (DUGUID,1999; NAPIER et al., 1997). 
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Hasan et al. (2017), em um estudo prospectivo e randomizado em 44 pacientes 

submetidos à artrodese de coluna via posterior, compararam os níveis de 

hemoglobina no perioperatório em pacientes que realizaram a HNA e a recuperação 

intraoperatória de sangue com pacientes que só realizaram a técnica de recuperação 

intraoperatória de sangue. Não foi observada, entre os grupos, diferença 

estatisticamente significante nos valores de hemoglobina e hematócrito no pós-

operatório imediato e pós-operatório tardio (24 horas depois). 

O estudo de Copley et al. (1999) também não confirmou diferença em relação 

à hemoglobina e hematócrito no pós-operatório imediato entre os pacientes que 

realizaram hemodiluição ou não (hemodiluição 10,2 / 29,2; não hemodiluição 10,0 / 

29,1).  

No presente estudo, as médias de valores de hemoglobina e hematócrito, no 

pós-operatório imediato, apresentaram diferença estatisticamente significante, 

respectivamente, (p = 0,0148) e (p = 0,01330). As médias de valores de hemoglobina 

e hematócrito no pós-operatório imediato foram menores no grupo Hemodiluição, 

respectivamente, 8,41 ± 1,49 g/dL e 25,40 ± 4,91 %, enquanto no grupo Controle 

foram, respectivamente, 10,21 ± 2,12 g/dL e 31,01 ± 6,24 %. A queda nos valores 

médios de hemoglobina e hematócrito, observada entre os momentos pré-operatório 

e pós-operatório imediato, foi estatisticamente significante em ambos os grupos. No 

grupo Hemodiluição, a queda nos valores médios de hemoglobina (p < 0,0001) e 

hematócrito (p < 0,0001) foi estatisticamente significante, assim como, também, foi 

significante no grupo Controle, para hemoglobina (p = 0,001) e hematócrito (p = 

0,0037). Essa diferença entre os grupos quando se compararam os valores de 

hemoglobina e hematócrito no pós-operatório imediato pode ser atribuída ao efeito da 

hemodiluição, pois a concentração de hemoglobina diminui exponencialmente durante 

a HNA (BOURKE; SMITH, 1974). Além disso, existe uma teoria de que quando o 

sangue total coletado da HNA é devolvido ao paciente ao término da cirurgia, 

reabastecendo o plasma intravascular, a redistribuição da fração de eritrócitos 

proporcionalmente entre o compartimento intersticial e o compartimento intravascular 

não ocorre instantaneamente, mas apenas após cerca de 8 a 12 h (HASAN et al., 

2017). 

Entre os momentos pré-operatório e alta hospitalar, no grupo Hemodiluição, a 

queda nos valores médios de hemoglobina (p < 0,0001) e hematócrito (p < 0,0001) foi 

estatisticamente significante, assim como, também, foi significante no grupo Controle, 
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para hemoglobina (p = 0,0143) e hematócrito (p = 0,0174). Apesar da queda 

significativa nos valores médios de hemoglobina e hematócrito observada entre os 

momentos pré-operatório e alta hospitalar, em ambos os grupos, no momento da alta 

hospitalar, as médias de valores de hemoglobina e hematócrito entre os grupos não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes, respectivamente, (p = 0,0679) 

e (p = 0,1027). As médias de valores de hemoglobina e hematócrito na alta hospitalar 

foram no grupo Hemodiluição, respectivamente, 8,82 ± 1,72 g/dL e 27,09 ± 5,06 %, 

enquanto no grupo Controle foram, respectivamente, 10,42 ± 1,90 g/dL e 31,28 ± 5,69 

%.  

Diante desses resultados, podemos concluir que os pacientes que são 

submetidos à hemodiluição, apesar de apresentarem baixos valores de hemoglobina 

e hematócrito durante o intraoperatório e pós-operatório imediato, têm esses níveis 

restaurados devido à devolução do sangue coletado ao final do procedimento 

cirúrgico. Assim, no momento da alta hospitalar, a técnica de HNA é eficaz em reduzir 

transfusões sanguíneas e em satisfazer as necessidades dos pacientes, garantindo 

níveis de hemoglobina e hematócrito clinicamente seguros, aceitáveis e semelhantes 

aos apresentados pelo grupo que não realizou hemodiluição.  

 
5.5 Tempo de anestesia, tempo de internação, eventos adversos e infecção  

 
Muitos autores que criticam a HNA afirmam que é um procedimento complicado 

e que prolonga o tempo anestésico (BRYSON; LAUPACIS; WELLS, 1998; HOHN et 

al., 2002). Apesar disso, ainda não existe um consenso e, em um estudo 

observacional prospectivo realizado em pacientes submetidos à excisão de 

meningioma intracraniano, sugeriu-se que a HNA é um procedimento eficaz e que não 

houve diferenças significativas no tempo de internação pós-operatória, mortalidade e 

infecção pós-operatória (YANG et al., 2017). Uma meta-análise de 63 ensaios 

randomizados controlados (3819 pacientes) mostrou sete estudos (n = 263) que 

compararam o tempo de internação para pacientes com ou sem HNA e concluiu que 

o tempo de internação hospitalar foi semelhante, entretanto, o próprio autor sugere 

que a amostra utilizada foi pequena, podendo limitar a significância do estudo em 

detectar pequenas diferenças nos desfechos secundários como o tempo de 

internação e a taxa de eventos adversos apresentados (ZHOU et al., 2015). 

Outro estudo realizado por De Oliveira et al. (2004) em 25 crianças submetidas 
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à artrodese de coluna pela via posterior para correção de escoliose encontrou que as 

crianças que receberam hemodiluição permaneceram menos tempo internadas que 

as do grupo sem hemodiluição (7,56 versus 9,75 dias) e essa diferença foi 

estatisticamente significante; entretanto, os autores do estudo também sugerem que 

devido ao pequeno tamanho da amostra, o estudo não permitiu associar esta 

diferença à hemodiluição. 

Alguns estudos sugerem que a maior permanência hospitalar pode estar 

associada à transfusão de concentrado de hemácias e isso pode resultar em aumento 

dos custos hospitalares (DORNELES et al., 2011; MURPHY et al., 2007). A HNA é, 

dentre outras técnicas de transfusão autóloga, tecnicamente mais simples, não exige 

equipamentos sofisticados e apresenta menores custos (ORIANI et al., 2011; SPAHN; 

CASUTT, 2000; ZHOU et al., 2017). O custo também é um fator que precisa ser 

considerado. Entender os fatores de risco e os custos associados à transfusão 

sanguínea pode ajudar na descoberta de novos métodos econômicos para reduzir sua 

carga. Portanto, uma estratégia como a HNA capaz de minimizar a exposição a 

hemoderivados pode ser útil para reduzir custos e morbidade (BARILE et al., 2017).  

No presente estudo, apesar da duração média total da anestesia ter sido maior 

no grupo Hemodiluição (451,9 ± 123,4 min) comparada ao grupo Controle (432,6 ± 

164,3 min), não foi observada entre os grupos uma diferença estatisticamente 

significante (p = 0,7069). O tempo médio de duração da internação hospitalar foi de 

16 ± 23,26 dias no grupo Hemodiluição e de 12,76 ± 10,76 dias no grupo Controle. 

Apesar de parecer que os pacientes do grupo Controle apresentaram menor duração 

de internação hospitalar, essa diferença entre os grupos não foi estatisticamente 

significante (p = 0,6081). 

O uso de produtos sanguíneos alogênicos pode introduzir vários riscos, 

incluindo a transmissão de infecções transmitidas pelo sangue, como hepatite e vírus 

da imunodeficiência humana e a indução de reações transfusionais imunomediadas. 

Além disso, os efeitos imunomoduladores das transfusões alogênicas podem 

aumentar a taxa de infecções bacterianas no pós-operatório, o tempo de internação e 

os custos hospitalares (BLUMBERG,1997; INNERHOFER et al.,1999). 

A transfusão sanguínea homóloga demonstrou associação a múltiplas 

complicações possíveis (aumento de mortalidade, infecções hospitalares, 

prolongamento do internamento, além do custo elevado com aumento da utilização 

de recursos hospitalares) (BLANCHETTE et al., 2007; DESPOTIS; EBY; LUBLIN, 
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2008; FISCHER; SCHUROFF; VIALLE, 1994; KIM; PARK; LEE, 2009; LEVI et al., 

1999; STEHLING; ZAUDER, 1991). Está associada também a um pior desfecho a 

curto e longo prazo (ENGOREN et al., 2002; PAONE et al., 2014). A maioria das 

transfusões é representada pelas unidades de hemácias e, para cada unidade 

transfundida, existe um risco aditivo de mortalidade, doença cardíaca e eventos 

adversos (KOCH et al., 2008; STEPHENS; WHITMAN, 2015a, 2015b). Em cirurgias 

da coluna vertebral, transfusões de sangue alogênico também foram relacionadas ao 

aumento de complicações pós-operatórias (GOODNOUGH et al., 1999a, 1999b; 

TRIULZI et al., 1992).  

No cenário de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do 

miocárdio, complicações como disfunção cardíaca e pulmonar, comprometimento 

neurológico, insuficiência renal (50% dos pacientes apresentam um aumento 

significativo da creatinina plasmática e, dentre estes, 5% necessitam de terapia renal 

substitutiva) e infecções (infecções nosocomiais ocorrem em 10% a 20% dos 

pacientes de cirurgia cardíaca) estão aumentadas em pacientes que receberam 

transfusões e estão associadas a um pior resultado geral, maior mortalidade intra-

hospitalar, internações mais longas e maior taxa de alta para instalações de cuidados 

crônicos (STEPHENS; WHITMAN, 2015a;b). 

Dentre os efeitos benéficos da HNA estão a redução do risco de reações 

adversas relacionadas à transfusão de hemoderivados alogênicos, a melhora da 

coagulação com a possibilidade de readministrar o sangue total do paciente contendo 

fatores de coagulação e plaquetas e a melhora da perfusão através de uma diminuição 

da viscosidade sanguínea que resulta em um aumento da oferta de oxigênio tecidual 

acima do limiar anaeróbico crítico (FLOM-HALVORSEN et al., 2003; GOODNOUGH; 

MONK; BRECHER, 1998; VAN DER LINDEN et al., 2003). Além desses benefícios, 

não existe evidência de atividade de coagulação, hemólise ou fibrinólise no sangue 

coletado durante a HNA (FLOM-HALVORSEN et al., 2003). 

No entanto, persistem dúvidas se a HNA reduz a necessidade de sangue 

alogênico e se exerce um efeito positivo sobre a morbidade e a mortalidade. Um dos 

critérios para avaliação da segurança do procedimento de HNA seria a possibilidade 

de que os pacientes que foram submetidos à hemodiluição apresentassem menos 

complicações; entretanto existem muitas divergências entre os autores sobre esse 

ponto. 

Copley et al. (1999) utilizaram a hemodiluição, com segurança, como método 
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para satisfazer as necessidades perioperatórias de transfusão de adolescentes 

submetidos à cirurgia extensa na coluna e não foram observadas complicações 

relacionadas à técnica de hemodiluição dentre os pacientes analisados. 

Em um estudo realizado em cirurgias cardíacas, também não foram 

encontradas evidências de danos adversos associados ao uso da HNA, inclusive entre 

pacientes com fração de ejeção inferior a 40%, aqueles submetidos a operações de 

urgência ou emergência e aqueles com escore risco de mortalidade previsto de 3% 

ou mais (GOLDBERG et al., 2015). 

No estudo realizado em crianças submetidas à artrodese de coluna, por De 

Oliveira et al. (2004), todos os quatro pacientes que apresentaram infecção tinham 

recebido sangue homólogo e não foram observadas complicações decorrentes da 

anemia nos pacientes que realizaram hemodiluição em relação ao grupo controle. 

Apesar desses bons resultados, os autores afirmam que não foi possível concluir que 

essas infecções foram causadas pelo uso do sangue. 

Em estudo prospectivo randomizado, controlado, realizado em 155 pacientes 

submetidos à cirurgia eletiva de quadril, a hemodiluição foi utilizada e comparada com 

um esquema padrão de transfusão. O sangue alogênico era prescrito por um 

disparador de transfusão objetiva, com base em um nível de Hb inferior a 80 g/L. 

Transfusão alogênica foi necessária em 29% dos pacientes do esquema padrão e em 

19% dos pacientes do grupo HNA (OR, 0,6; IC 95%, 0,28 - 1,3; p = 0,23). 

Complicações pós-operatórias significativas ocorreram em 38% dos pacientes com 

transfusão padrão, em comparação com 18% daqueles randomizados para HNA (OR, 

0,3; IC 95%, 0,14 - 0,65; p = 0,009). O estudo concluiu que apesar das modestas 

diferenças nas necessidades de transfusão alogênica na cirurgia de quadril, a HNA 

reduziu as complicações pós-operatórias (BENNETT et al., 2006). 

Os resultados relatados em meta-análise de Zhou et al. (2015) não 

evidenciaram diferenças significativas entre o grupo HNA e o grupo controle na 

ocorrência de eventos adversos, como mortalidade, reoperação por sangramento, 

trombose venosa profunda, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral, isquemia 

miocárdica/infarto e disfunção renal. Quanto ao risco de qualquer infecção, a meta-

análise mostrou que este tendeu a ser menor no grupo HNA comparado ao grupo 

controle (RR, 0,64; IC 95%, 0,42 - 0,97, p = 0,037). Entretanto, como as taxas de 

eventos adversos foram baixas e o tamanho da amostra da maioria dos estudos 
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revisados foi pequeno, o autor não conseguiu tirar conclusões sobre a segurança da 

HNA e sobre o impacto da HNA em importantes desfechos clínicos. 

Em estudo prospectivo, randomizado, simples cego em 38 pacientes ASA 1 e 

2 submetidos a cirurgias oncológicas cervicofaciais e otorrinolaringológicas, foram 

comparados um grupo controle (n = 21) e um grupo de hemodiluição (n = 17) nos 

quais 5,5 - 8 ml/kg de sangue foram retirados antes da indução, substituídos por uma 

quantidade equivalente de coloides. Em ambos os grupos, a estratégia transfusional 

foi manter o nível de hemoglobina acima de 100 g/L durante todo o procedimento e a 

fase de recuperação, utilizando prioritariamente o sangue autólogo no grupo 

hemodiluição. Os níveis de hemoglobina caíram significativamente no grupo 

hemodiluição (138 ± 10 g/L1 para 107 ± 11 g/L), bem como no grupo controle (131 ± 

11 g/L para 110 ± 10 g/L). As complicações infecciosas foram ligeiramente maiores 

no grupo da hemodiluição, embora essa diferença não tenha atingido o nível de 

significância e o estudo concluiu que a HNA não parece ser indicada em cirurgias 

oncológicas cervicofaciais e otorrinolaringológicas (BOUSSOFARA et al., 2002). 

No presente estudo, a despeito do número de pacientes neste estudo ser 

insuficiente para confirmar tal hipótese, não foram observados eventos adversos 

graves que pudessem ser imputados diretamente à realização da HNA durante o 

período intraoperatório e pós-operatório até alta hospitalar. Durante o intraoperatório, 

a ocorrência de eventos adversos observados entre os grupos não apresentou 

diferença estatisticamente significante (p = 0,2299). Os eventos adversos observados 

no intraoperatório não estiveram associados à realização da HNA e foram os 

seguintes: dificuldade de intubação orotraqueal (dois pacientes do grupo Controle), 

broncoespasmo e sangramento cirúrgico com instabilidade hemodinâmica (um 

paciente do grupo Controle).  

Durante o período pós-operatório até alta hospitalar, também não foram 

observados eventos adversos graves que pudessem ser imputados diretamente à 

realização da HNA. O porcentual de ocorrência de algum evento adverso entre os 

grupos não apresentou diferença estatisticamente significante (p = 0,4646). Durante 

o período pós-operatório até alta hospitalar, o porcentual de ocorrência de algum 

evento adverso nos pacientes do grupo Hemodiluição foi de 62,5% (10 de 16 

pacientes), enquanto no grupo Controle foi de 76,47% (13 de 17 pacientes).  

No grupo Hemodiluição, foram observados os seguintes eventos adversos 

durante o período pós-operatório até alta hospitalar: náuseas e/ou vômitos (4 de 16 
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pacientes), hemorragia digestiva alta com repercussão clínica (1 de 16 pacientes), 

sangramento de ferida operatória com repercussão clínica (1 de 16 pacientes); 

sangramento ginecológico sem repercussão clínica (1 de 16 pacientes), sangramento 

de ferida operatória cursando com anemia importante e necessidade de intubação 

orotraqueal (1 de 16 pacientes), hipotensão responsiva a volume (1 de 16 pacientes) 

e dispneia (2 de 16 pacientes). No grupo Controle, foram observados os seguintes 

eventos adversos durante o período pós-operatório até alta hospitalar: pico febril 

isolado (5 de 17 pacientes), deiscência de ferida operatória (2 de 17 pacientes), edema 

agudo de pulmão cursando com choque cardiogênico seguido de parada 

cardiorrespiratória e óbito (1 de 17 pacientes), trombose venosa profunda (1 de 17 

pacientes), hipotensão responsiva a volume (1 p de 17 pacientes), plaquetopenia 

isolada e sem repercussão clinica (1 de 17 pacientes), derrame pleural isolado e sem 

repercussão clínica (1 de 17 pacientes). 

O porcentual de ocorrência de infecção no período pós-operatório até alta 

hospitalar também não apresentou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p > 0,9999). No grupo Controle, a porcentagem de infecção nesse período foi 

de 23,53% (4 de 17 pacientes), enquanto no grupo Hemodiluição esse porcentual foi 

de 25% (4 de 16 pacientes). Infecção de ferida operatória foi observada em dois 

pacientes no grupo Controle e em três pacientes no grupo Hemodiluição. No grupo 

Hemodiluição foi observado um paciente com infecção respiratória associada à 

ventilação mecânica no pós-operatório, enquanto, no grupo Controle, foi observado 

um paciente com infecção do trato urinário e um paciente com infecção respiratória 

associada à ventilação mecânica. 

 

5.6 Limitações  
 

Embora se tenha assumido alguns critérios de exclusão para minimizar os 

vieses, nosso estudo teve várias limitações metodológicas. Os potenciais fatores de 

viés, como a heterogeneidade nas características da população, podem não ter sido 

completamente eliminados em nosso estudo. Sabemos também que existem 

diferentes etiologias de escoliose, as quais não foram adequadamente avaliadas em 

nosso estudo, que podem implicar uma grande variação na magnitude das perdas 

sanguíneas durante as cirurgias de correção, dificultando, assim, a comparação entre 

grupos. Além disso, trata-se de um estudo de análise observacional e retrospectiva 
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de um grande banco de dados, podendo os dados coletados estar sujeitos a um viés 

de relatório e limitados a apenas a eventos hospitalares.  

A principal limitação do nosso estudo é o pequeno tamanho da amostra, pois 

por se tratar de um estudo unicêntrico e retrospectivo, o nosso tamanho amostral foi 

restrito, limitando assim, o poder estatístico e a significância do nosso estudo em 

detectar pequenas diferenças nos desfechos clínicos entre os grupos. Assim, mesmo 

que nossos resultados sugiram que a técnica de HNA reduz a necessidade de 

transfusão sanguínea, não podemos inferir que a HNA trará benefícios reais para os 

pacientes. Além disso, a heterogeneidade para os desfechos clínicos secundários 

observada em nossos resultados nos sugere que ensaios clínicos randomizados 

maiores e de maior qualidade são necessários para alcançarmos resultados mais 

conclusivos sobre o papel da HNA na prática anestésica atual. 

Apesar de todos os casos terem sido submetidos à mesma técnica anestésica, 

pelo mesmo profissional médico anestesiologista, não existem, no serviço, protocolos 

padronizados para a realização do procedimento de HNA. Portanto, diferenças e 

variações nos padrões de realização da técnica não podem ser completamente 

desconsideradas. Assim, também, não existem protocolos de transfusão 

padronizados, de modo que os critérios para a realização de transfusão sanguínea 

podem ter sofrido variações e, talvez, terem sido influenciados pelo quadro clínico dos 

pacientes. Soma-se a isso o fato de que o nosso estudo coletou dados durante um 

longo período de tempo, levando-nos a comparar pacientes submetidos à cirurgia em 

diferentes períodos de tempo. Consequentemente, não podemos inferir com certeza 

que não ocorreram mudanças nas práticas anestésicas, cirúrgicas e transfusionais e 

essas diferenças podem ter influência sobre os resultados encontrados em nosso 

estudo. 

Sabe-se também que a distribuição dos pacientes entre os grupos não foi 

aleatória, tendo em vista que todos os pacientes alocados no grupo em que foi 

realizado o procedimento de HNA tinham motivações religiosas em relação a não 

aceitação de transfusão sanguínea. Assim, os critérios para a realização de transfusão 

sanguínea podem ter sido influenciados por essa característica encontrada apenas no 

grupo Hemodiluição. 

Tse et al. (2011) mostraram em um revisão que a associação de HNA e ácido 

tranexâmico parece ser uma das melhores opções para reduzir sangramento 

perioperatório e transfusão sanguínea alogênica. Entretanto, no presente estudo, não 
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foi possível avaliar o uso de antifibrinolíticos, devido à variabilidade na utilização 

destes em ambos os grupos e à escassez de dados relatados nas fichas e prontuários 

analisados. 

Além disso, outros aspectos que não foram possíveis de ser avaliados no 

presente estudo, como a não quantificação da perda total de sangue durante o 

perioperatório e a utilização de suplementação de ferro e/ou eritropoietina por alguns 

pacientes do grupo Hemodiluição, podem ter influenciado na redução da transfusão 

sanguínea evidenciada em nossos resultados, limitando o poder do nosso estudo em 

concluir que a HNA é responsável por esse desfecho.  

 

5.7 Análise dos resultados 
 
Os resultados do presente estudo são de suma importância e podem ter um 

grande impacto clínico e econômico. No presente estudo, a estratégia de 

hemodiluição foi utilizada em cirurgias de correção de escoliose, como um método 

seguro e sem aparente complexidade técnica, satisfazendo as necessidades 

perioperatórias dos pacientes, e mostrando-se capaz de minimizar as necessidades 

de transfusões em cirurgias com risco de grandes perdas sanguíneas. Assim, HNA 

pode reduzir custos e morbidade. 

A utilização de HNA não pareceu aumentar a duração do tempo cirúrgico-

anestésico e nem o tempo de internação hospitalar, além de não ter sido associada 

diretamente com a ocorrência de complicações graves. Os resultados observados 

indicam que os pacientes entre os grupos, no momento da alta hospitalar, não 

diferiram em relação aos valores médios de hemoglobina e hematócrito. Assim, pode-

se sugerir que a aplicação da técnica é capaz de manter os valores de hemoglobina 

e hematócrito em níveis clinicamente aceitáveis e seguros para os pacientes, 

satisfazendo as necessidades dos pacientes, sem, no entanto, aumentar a exposição 

aos conhecidos e bem estabelecidos riscos relacionados à transfusão de sangue 

homólogo.  

Esses resultados têm grande importância clínica, pois o tipo de cirurgia que foi 

analisado no estudo se correlaciona, na grande maioria dos casos, com altas taxas 

de transfusão sanguínea. Além disso, o fato de os resultados encontrados terem se 

mostrados favoráveis à eficácia e segurança da HNA permite-nos, futuramente, a 

estender a aplicação da técnica de HNA, não somente em grupos de pacientes que 
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não aceitam transfusão sanguínea por motivos religiosos. Assim, a HNA poderá ser 

utilizada como uma alternativa eficaz e segura durante as cirurgias com alta 

probabilidade de necessidade de transfusões sanguíneas também em pacientes que 

aceitam transfusões sanguíneas e que não apresentam contraindicações à técnica.  

Acredita-se que a análise desses dados nos forneceu informações importantes 

em relação às tendências de transfusões sanguíneas nesse grupo de pacientes no 

nosso serviço, servindo como embasamento para darmos continuidade a esta linha 

de pesquisa, buscando uma casuística maior e também investigando a influência de 

outras medidas para reduzir sangramento intraoperatório, como, por exemplo, o uso 

de antifibrinolíticos.  

O impacto da comprovação da eficácia da HNA não será restrito apenas ao 

contexto clínico, com possíveis melhores desfechos para os pacientes, mas também 

poderá ser observado no contexto de redução de custo hospitalares, considerando o 

alto custo de uma transfusão sanguínea, quando comparada ao uso da hemodiluição.  

No entanto, dados conclusivos ainda são escassos. Para obter dados 

definitivos e demonstrar uma redução na transfusão de sangue com o uso de HNA 

provavelmente precisaremos de um estudo randomizado grande projetado para um 

cenário cirúrgico específico em que se utiliza um protocolo de transfusão preciso. 
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6 CONCLUSÃO 
 
A taxa e volume de transfusão de sangue foram significativamente menores no 

grupo que foi submetido à hemodiluição e os valores de hemoglobina e hematócrito, 

na alta hospitalar, não foram diferentes.  

Não houve, entre os grupos, diferença na taxa de eventos adversos, taxas de 

infecção e tempo de anestesia e de internação hospitalar. 
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ANEXO A – Classificação do Estado Físico segundo a American Society of 
Anestesiologists (ASA) 

 
 

 
Fonte: Novaes (2006). 
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APÊNDICE A – Ficha de coleta de dados 
 

  

FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

SIGLA/PACIENTE: _______ REGISTRO: __________ SEXO: F / M IDADE: ____PESO:_____ ASA:____ 

ANESTESISTA: ________________ RELIGIÃO: __________ 

DATA CIRURGIA: _____________ DATA ALTA HOSPITALAR: _______________ 

1. DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: _____________________________  

2. TIPO DE CIRURGIA: __________________________________________ 

- CERVICAL ________TORACICA ________LOMBAR _________SACRAL _________ 

2.1 - QUANTIDADE DE NIVEIS ABORDADOS: ______ 2.2 - ONCOLÓGICA : SIM / NÃO 

3. HEMODILUIÇÃO NORMOVOLÊMICA AGUDA: SIM / NÃO 3.1 - DESCREVER COMO FOI REALIZADA A 

HNA: _________________________________________________ 

4. CONDIÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS:  4.1 - SALA DE ANESTESIA:PA=_______FC=______SAT02=____ 

4.2 – DOENÇAS CONCOMITANTES: _____________________________________ 

4.3 - SE REALIZOU ALGUM TRATAMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DOS VALORES DE HEMOGLOBINA PRÉ-

OPERATÓRIO: _____________________ 

5. EXAMES: 

  PRÉ-OP  INTRAOP PÓS-OP   ALTA HOSPITALAR 

HB ________ ____ ____  ____ ____  ________ 

HT ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

PLAQ ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

NA ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

K ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

CA ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

UR ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

CR ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

TAP ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

TTPA ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

pH ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

p02 ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

pC02 ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

BIC ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

BE ________ ____ ____  ____ ____  _________ 

LACTATO_______ ____ ____  ____ ____  _________ 

GLICEMIA_______ ____ ____  ____ ____  _________ 

ECG: _________ _________ _________  __________ 

ECO: _________ _________ _________  __________ 

RX TORAX: ______ ________ __________  __________ 

OUTROS: 

5. DROGAS PRÉ-ANESTÉSICAS: _______________  

6. TÉCNICA ANESTESICA: ____________________ 

7. DROGAS USADAS DURANTE A ANESTESIA (QUANTIDADE) 
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_________________________________________________ 

8. REPOSIÇÃO VOLÊMICA INTRAOPERATÓRIA (TIPO/VOLUME) 

- RINGER LACTATO: _________ SF0,9%: __________CH: __________ PLAQUETAS: ____________ 

- PFC: _________ CRIO: _________ COLÓIDES: ____________ OUTROS: __________________ 

9. NECESSIDADE DE TRANSFUSÃO DE HEMODERIVADOS NO PÓS-OPERATÓRIO: 9.1 - SIM / NÃO 

9.2- TIPO/ QUANTIDADE: __________________________ 

10. NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NO PÓS-OPERATÓRIO: 10.1 - SIM / NÃO 10.2 - MOTIVO: 

11. TEMPO DE CIRURGIA: __________ 

12. TEMPO DE ANESTESIA: _________ 

13. TEMPO DE INTERNAÇÃO: ________ 

14. EVENTOS ADVERSOS INTRAOPERATÓRIO:     TRATAMENTO: 

________________________________     ___________________ 

14.1 – INSTABILIDADE HEMODINÂMICA (USO DE DVA) SIM/NÃO  

15. EVENTOS ADVERSOS POS-OPERATÓRIO MOMENTO ZERO ATÉ ALTA HOSPITALAR: 

 TRATAMENTO: 

________________________________     ____________________ 

16. EVENTOS ADVERSOS POS-OPERATÓRIO APÓS ALTA HOSPITALAR:  TRATAMENTO: 

________________________________     ____________________ 
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APÊNDICE B – Banco de Dados do grupo Hemodiluição 
 
 
Dados referentes às seguintes variáveis dos pacientes do grupo Hemodiluição: Idade; 
sexo; peso; ASA; doença concomitante; tempo de cirurgia e de anestesia; volume de 
cristaloide e coloide infundidos no intraoperatório e volume de diurese no 
intraoperatório 

C
as
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N
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tim
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 H
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pr
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op

 

Id
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no
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nt
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Te
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C
ris

ta
lo

id
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(m
l) 

C
ol

oi
de

 (m
l) 

D
iu

re
se

 (m
l) 

1 Não 16 F 42 2 Não 385,0 515,0 2500,0 1500,0 1500,0 
2 Sim 15 F 43 2 Não 300,0 420,0 2680,0 200,0 900,0 
3 Não 21 F 44 2 Não 300,0 435,0 5500,0 1500,0 1520,0 
4 Não 21 F 50 2 Não 540,0 660,0 9500,0 2000,0 1600,0 
5 Sim 13 M 44 1 Não 310 390 7500 500,0 572 

6 Não 7 F 35,4 1 Não 220,0 270,0 450,0 500,0 30,0 
7 Não 15 F 57 2 Sind de Marfan 540,0 660,0 8000,0 1000,0 3050,0 
8 Sim 27 F 46 1 Não 420,0 540,0 10000,0 2500,0 790,0 
9 Sim 13 M 40 1 Não 325,0 390,0 4000,0 1000,0 1000,0 
10 Não 20 F 46 2 Tabagismo 300,0 450,0 11000,0 1000,0 500,0 
11 Sim 14 M 48,8 1 Não 150,0 230,0 4500,0 1000,0 400,0 
12 Sim 27 F 47 1 Não 360,0 480,0 11000,0 1500,0 1340,0 
13 Não 20 F 48 2 Não 315 420 8050 1000 875 

14 Não 30 F 52 1 Não 240,0 300,0 SD SD 1500,0 
15 Sim 17 F 45,6 2 Asma 450,0 540,0 7600,0 1000,0 2100,0 
16 Não 15 F 54,6 1 Não 480,0 530,0 4500,0 1000,0 1200,0 

*Hb (Hemoglobina); Pré-op (pré-operatório); Sind (Síndrome); SD (Sem dados) 
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Dados referentes às seguintes variáveis dos pacientes do grupo Controle: CH, PFC e 
plaquetas infundidos no intraoperatório e pós-operatório; valores de Hb (g/dL) e Ht (%) 
durante o pré-operatório, intraoperatório (menor valor), pós-operatório 0h e alta 
hospitalar 

*CH (Concentrado de Hemácias); PFC (Plasma Fresco Congelado); Hb (Hemoglobina); Ht 

(Hematócrito); SD (Sem dados) 
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1 0 0 0 0 0 SD SD 3,9 11 7,5 22 SD SD 

2 0 0 0 0 0 14,9 43,3 6,2 18 8,9 27 9,8 30,0 

3 0 0 0 0 0 12,4 37 4,1 12 6,9 20 6,6 20,0 

4 0 0 0 819 819 14,8 41 2,3 6 7,6 21 11,9 34,0 

5 0 0 0 0 0 15,5 47,9 5,6 16 9,9 29 8,5 27,4 

6 0 0 0 0 0 15,6 43 7,6 23 10,8 32 SD SD 

7 0 0 0 0 0 12,1 37,8 5,3 17 8,8 26,7 SD SD 

8 0 0 0 0 0 12,9 38 2,5 8 5 14,4 SD SD 

9 0 0 0 0 0 13,6 41 3,4 11 6,9 20,9 7,1 22,7 

10 0 0 0 563 563 14,1 42,7 4,3 13 9 27 9,9 30,0 

11 0 0 0 0 0 12,1 38,7 5,6 19 10,2 33 10,8 35,0 

12 0 0 0 0 0 12,1 37 2 5 8,6 28 8,1 26,0 

13 0 0 0 0 0 13,9 39,6 3,1 10 7,7 25 8 23,7 

14 0 0 0 0 0 11,7 35 6,8 21 9,2 27 8,5 25,0 

15 0 0 0 0 0 13,7 41 5,6 18 SD SD SD SD 

16 0 0 0 0 0 13,5 41,9 SD SD 9,2 28 SD SD 
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Dados referentes às seguintes variáveis dos pacientes do grupo Hemodiluição: tempo 
de internação (dias), eventos adversos no intraoperatório, no pós-operatório (0h até 
alta hospitalar) e no pós-operatório (após alta hospitalar) 
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1 5 Não Hipotensão; Dispneia Não 
2 8 Não Náuseas; Dispneia Infecção de FO 
3 5 Não Não Não 
4 62 Não Náuseas; HDA; Infeção de FO Infecção de FO 
5 8 Não Infecção de  FO Infecção de FO 

6 8 Não Não Não 
7 7 Não Não Não 

8 23 Não 

Anemia por sangramento de FO com 
instabilidade hemodinâmica; IOT por 

redução do nível de consciência; 
Pneumonia associada a ventilação 

mecânica 

Quebra de MS 

9 85 Não Infecção de FO Infecção de FO 

10 7 Não Sangramento de FO Não 

11 5 Não Não Infecção de FO 

12 9 Não Vômitos Quebra de MS 

13 7 Não Sangramento ginecológico Infecção de FO 

14 5 Não Não Quebra de MS 
15 3 Não Não Não 

16 9 Não Náuseas; Vômitos Não 

*HDA (Hemorragia Digestiva Alta); FO (Ferida Operatória); IOT (Intubação Orotraqueal); MS (Material 

de Síntese); SD (Sem dados) 
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APÊNDICE C – Banco de Dados do grupo Controle 
 
 
Dados referentes às seguintes variáveis dos pacientes do grupo Controle: Idade; sexo; 
peso; ASA; doença concomitante; tempo de cirurgia e de anestesia; volume de 
cristaloide e coloide infundidos no intraoperatório e volume de diurese no 
intraoperatório 
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1 Não 16 M 60 1 Não 360,0 460,0 8000,0 0,0 340,0 
2 Não 12 F 37 1 Não 300,0 360,0 2000,0 0,0 680,0 
3 Não 15 F 47 1 Não 380,0 430,0 4500,0 500,0 540,0 
4 Não 18 F 53 1 Não 450,0 540,0 3800,0 960,0 300,0 
5 Não 7 M 18 2 RDNPM e microcefalia 110,0 220,0 2000,0 0,0 80,0 
6 Não 14 F 47 1 Não 265,0 310,0 3500,0 0,0 500,0 
7 Não 16 F 40 1 Não 480,0 540,0 3900,0 1000,0 2100,0 
8 Não 16 F 53 2 Neurofibromatose tipo 1 540,0 630,0 4850,0 1000,0 2160,0 
9 Não 16 F SD 2 Asma 410,0 464,0 4500,0 0,0 505,0 

10 Não 15 M 42 2 
Distrofia muscular de 

Duchenne 720,0 870,0 9500,0 1000,0 940,0 
11 Não 27 F 45 2 RDNPM e miopatia 255,0 300,0 2000,0 0,0 530,0 
12 Não 7 F SD 1 Não 180,0 210,0 470,0 0,0 SD 
13 Não 14 M 60 1 Não 360,0 390,0 2000,0 1000,0 435,0 
14 Não 16 F SD 2 Asma e encefalite pós-viral 360,0 420,0 1500,0 500,0 495,0 

15 Não 16 M 16 4 
RDNPM e pneumopatia 

restritiva 240,0 270,0 505,0 250,0 137,0 
16 Não 9 F 20 1 Não 480,0 550,0 1700,0 100,0 72,0 
17 Não 14 F SD 1 Não 320,0 390,0 2500,0 500,0 320,0 

*Hb (Hemoglobina); Pré-op (pré-operatório); RDNPM (Retardo do Desenvolvimento 
Neuropsicomotor); SD (Sem dados) 
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Dados referentes às seguintes variáveis dos pacientes do grupo Controle: CH, PFC e 
plaquetas infundidos no intraoperatório e pós-operatório; valores de Hb (g/dL) e Ht (%) 
durante o pré-operatório, intraoperatório (menor valor), pós-operatório 0h e alta 
hospitalar 
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1 829 0 0 0 829,0 14,7 44 10,7 32 10,2 30 9,7 27 

2 290 0 0 0 290,0 12,8 38,1 13,6 41 SD SD SD SD 

3 1000 0 0 0 1000,0 12,7 36,5 SD SD 10,8 34 SD SD 

4 1850 210 0 0 1850,0 12,5 35,3 7,9 23 13,4 38,9 10 31 

5 0 0 0 0 0,0 14,4 44 SD SD 12,9 39 12,9 39 

6 660 350 0 0 660,0 10,2 30,9 10,4 32 11 34 11 34 

7 1100 180 0 660 1760,0 13,8 40,8 11,7 35 SD SD 12,9 37,8 

8 533 299 0 0 533,0 14,2 42 8,2 24 9,4 28 7,5 22 

9 0 0 0 0 0,0 13,1 38 SD SD 11,1 33 SD SD 

10 1911 710 60 2 CH 1911,0 13,8 39,6 9 26 7,1 20,5 SD SD 

11 0 0 0 2 CH 0,0 8,5 26 SD SD 5,9 19 10,2 30,5 

12 0 0 0 0 0,0 11,7 36 10 33 10,3 32 11,2 34 

13 0 0 0 0 0,0 14,5 39 SD SD 12 37 SD SD 

14 300 0 0 0 300,0 11,1 33 8,8 24 SD SD SD SD 

15 0 0 0 SD 0,0 14,5 42,3 10,5 33 8,5 26,7 12,6 37,5 

16 370 0 0 0 370,0 14,2 41,7 10,8 33 10,1 31 8,4 25,3 

17 590 300 0 0 829,0 13,4 39,5 SD SD SD SD 8,2 26 
*CH (Concentrado de Hemácias); PFC (Plasma Fresco Congelado); Hb (Hemoglobina); Ht 

(Hematócrito); SD (Sem dados) 
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Dados referentes às seguintes variáveis dos pacientes do grupo Controle: tempo de 
internação (dias), eventos adversos no intraoperatório, no pós-operatório (0h até alta 
hospitalar) e no pós-operatório (após alta hospitalar) 
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1 4 Não Hipotensão Não 

2 5 Não Não Não 

3 5 Não Pico febril isolado Não 

4 11 Não Plaquetopenia isolada Não 

5 16 Não Pico febril isolado; Deiscência de FO Quebra de MS 
6 4 Não Não Não 

7 15 IOT difícil Infecção de FO; Derrame pleural 
Não 

8 5 Não Não Não 

9 12 Não Pico febril isolado Infecção de FO; Quebra de 
MS 

10 9 
IOT difícil; Sangramento 

importante com instabilidade 
hemodinâmica 

Choque cardiogênico; EAP; PCR; 
Óbito 

Não 
11 22 Não Trombose venosa profunda Não 
12 22 Não Infecção e deiscência de FO Infecção de FO 
13 7 Não Não Quebra de MS 

14 6 Broncoespasmo Pico febril isolado; Quebra de MS 
Quebra de MS 

15 47 Não Infeção respiratória associada a 
VMPO Óbito (insuficiência 

respiratória e sepse) 

16 19 Não Infecção de trato urinário; Soltura de 
MS Não 

17 8 Não Pico febril isolado Não 
*FO (Ferida Operatória); IOT (Intubação Orotraqueal); MS (Material de Síntese); PCR (Parada 

Cardiorrespiratória); VMPO (Ventilação Mecânica Pós-operatória); SD (Sem dados) 

 


