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RESUMO
Lucena LS. Administração precoce de concentrado de fibrinogênio em pacientes
politraumatizados com tromboelastometria sugestiva de hipofibrinogenemia: um
estudo randomizado para avaliação de factibilidade [tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.
Trata-se de um estudo randomizado para avaliação de factibilidade conduzido entre
dezembro de 2015 a janeiro de 2017 com pacientes de trauma grave (Index of Shock
Severity [ISS] ≥ 15), admitidos na sala de emergência de um grande centro de
trauma. À admissão os pacientes selecionados apresentavam hipofibrinogenemia
qualitativa (FIBTEM A5 ≤ 9 mm) além de hipotensão (pressão arterial sistólica
[PAs] < 90mmHg) e taquicardia (frequência cardíaca [FC] >100 bpm). O desfecho
primário foi avaliar factibilidade, definida como a proporção dos pacientes que
receberam o tratamento alocado em até 60 minutos após a randomização: reposição
de concentrado de fibrinogênio (CF) na dose de 50 mg/kg de peso corporal no grupo
intervenção e não receber reposição de fibrinogênio no grupo controle. Uma lista de
alocação randomizada dos tratamentos foi gerada por estatístico utilizando
“software” apropriado. A alocação do tratamento foi realizada utilizando-se
envelopes opacos lacrados, numerados sequencialmente. Não houve cegamento por
inviabilidade de execução logística. Um total de 84 pacientes foram avaliados para
elegibilidade, 52 foram excluídos e 32 foram randomizados, sendo alocados
dezesseis em cada grupo. A maioria dos pacientes selecionados foram homens
(87,5%), na quarta década de vida (42 ± 15,5) e com ISS de 32 ± 7,2. Todos os
pacientes incluídos receberam o tratamento conforme alocado em até 60 minutos
após a randomização (100%; IC 95%, 86,7% a 100%). O fibrinogênio sérico na sala
operatória (SO) foi maior no grupo intervenção em comparação ao grupo controle
(190,4 ± 85,5 vs 130,2 ± 51,1; p=0,04), mas não na chegada à UTI (330,8 ± 165,1 vs
280,3 ± 130,3; p=0,43). Houve diferença estatística significativa no desfecho
secundário exploratório tempo médio de internação em UTI entre o grupo

experimental e grupo controle (mediana 8, intervalo interquartil [IIQ] 5,75 - 10,0 vs
mediana 11, IIQ 8,5 - 16,0; p=0,02). Não houve diferença estatística em qualquer
outro desfecho clínico avaliado. Não houve danos ou efeitos indesejáveis. Concluiuse que é possível realizar um estudo clínico randomizado em contexto de emergência
com reposição precoce de fibrinogênio através do concentrado de fibrinogênio. O
estudo foi registrado no ClinicalTrials.gov (NCT02864875).
Descritores: traumatismo; transtornos da coagulação sanguínea; fibrinogênio;
tromboelastografia

ABSTRACT
Lucena LS. Early administration of fibrinogen concentrate in polytraumatized
patients with thromboelastometry suggestive of hypofibrinogenemia: a randomized
feasibility trial [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2018.
This is a randomized feasibility trial conducted between December 2015 and January
2017 with severe trauma patients (Index of Shock Severity [ISS] ≥ 15) admitted to
the emergency room of a large trauma center. At admission patients presented
qualitative hypofibrinogenemia (FIBTEM A5 ≤ 9 mm), hypotension (systolic blood
pressure < 90 mmHg) and tachycardia (heart rate > 100 bpm). The primary outcome
was feasibility assessed by the proportion of patients receiving the allocated
treatment up to 60 minutes after randomization meaning receive replacement through
fibrinogen concentrate (50mg per kg of body weight) by the intervention group and
not to receive an early replacement of fibrinogen by control group. A randomized
allocation list of treatments was generated by a statistician using an appropriate
software. The treatment allocation was performed using sealed opaque envelopes,
numbered sequentially. There was no blindness because it was no feasible in our
institution. A total of 84 patients were assessed for eligibility, 52 were excluded and
32 were randomized (16 allocated to each group). The majority of patients selected
were men (87,5%), in the fourth decade of life (42 ± 15,5) with ISS of 32 ± 7,2. All
randomized patients received treatment as allocated up to 60 minutes after
randomization (100%, 95% CI, 86,7% to 100%). Serum fibrinogen was higher in the
intervention group on operating room (OR) (190,4 ± 85,5 vs 130,2 ± 51,1; p=0,04)
comparing to control group but this difference was not seen on intensive care unit
(ICU) (330,8 ± 165,1 vs 280,3 ± 130,3; p=0,43). The length of ICU stay was smaller
in the intervention group compared to the control group (median 8, IQR 5,75 – 10,0
vs median 11, IQR 8,5 – 16,0; p=0,02). There was no difference between groups in
any other clinical outcomes. We registered no adverse effects related to treatment in

both groups. We concluded that it is possible to perform a randomized clinical trial in
an emergency setting with early fibrinogen replacement through the fibrinogen
concentrate. The study was enrolled in ClinicalTrials.gov (NCT02864875).
Descriptors: trauma; blood coagulation disorders; fibrinogen; thrombelastography
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Trauma é a principal causa de morte mundial em pessoas abaixo de 40 anos1
e contabiliza cerca de 10% de todas as mortes2. Mesmo após avanços importantes no
atendimento do paciente politraumatizado, as hemorragias não controladas ainda são
responsáveis por mais de 50% de todas as mortes relacionadas ao trauma tanto em
população civil quanto em militar nas primeiras 48 horas após admissão hospitalar3.
Hemorragias não controladas e suas repercussões são também as principais causas de
morte preveníveis neste cenário4-6. Diversos estudos independentes mostraram que
25% dos pacientes com trauma grave chegam à emergência com déficit
hemodinâmico e coagulopatia traumática aguda (CTA)7-9.
Até pouco tempo pensava-se que a CTA era uma consequência tardia da
acidemia, hipotermia e hemodiluição10. Recentemente essa entidade foi percebida
como uma coagulopatia endógena que acontece no início do desenrolar clínico e
possui diversos gatilhos de ativação (hipoperfusão, lesão tecidual, inflamação e
ativação

do

sistema

neuro-humoral)

gerando

anticoagulação

sistêmica

e

hiperfibrinólise11. A coagulopatia que está relacionada a situações de acidose,
hipotermia e hemodiluição decorrentes também do manejo clínico foi denominada
coagulopatia iatrogênica (CI) e atua em conjunto com a CTA gerando um ciclo
vicioso. A coagulopatia traumática aguda está associada a maior necessidade
transfusional, maior disfunção orgânica, maior permanência intra-hospitalar e em
unidades de terapia intensiva e maior mortalidade7,8. A detecção precoce da CTA
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acompanhada de adequado manejo pode corrigir a coagulopatia, controlar o
sangramento, diminuir o uso de hemoderivados e melhorar o desfecho de pacientes
de trauma grave11. Apesar dos avanços, o papel do fibrinogênio na CTA e o potencial
benefício de sua reposição precoce ainda não foram completamente avaliados.
O fibrinogênio, fator I da coagulação, tem papel central na hemostasia. Além
de contribuir para a agregação plaquetária, ele age como substrato e indutor na
formação de fibrina12,13. A concentração de fibrinogênio no plasma é a mais alta de
todos os fatores de coagulação e, como proteína de fase aguda, sofre elevação do
nível plasmático durante inflamação. O coágulo formado no local da lesão envolve
uma complexa interação entre vasos sanguíneos, plaquetas, eritrócitos e fatores de
coagulação plasmáticos14. O valor limiar crítico em casos de hipofibrinogenemia
adquirida, a exemplo dos sangramentos traumáticos, é bastante questionado e
encontra embasamento nas diretrizes apesar da escassez de evidências15,16. Um limite
mínimo de 100 mg/dL tem sido recomendado, mas dados clínicos recentes têm
demonstrado que níveis séricos de fibrinogênio abaixo de 200 mg/dL já estão
associados a maior tendência para sangramento peri e pós-operatório17.
Sabidamente ocorre deficiência adquirida de fibrinogênio no trauma18. Os níveis
plasmáticos de fibrinogênio da admissão hospitalar estão fortemente relacionados a
diluição, choque e gravidade da lesão19. A deficiência de fibrinogênio pode advir nos
estágios iniciais da reposição de fluidos e hemoderivados20 e pode ser agravada pela
hemodiluição, consumo dos fatores, acidose e hipotermia21. Deve-se atentar ainda que a
infusão de coloides sintéticos parece prejudicar o processo de coagulação para além das
causas dilucionais22-27. A concentração plasmática dos fatores de coagulação não cai
uniformemente. O fibrinogênio foi identificado como o fator de coagulação mais
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vulnerável, sendo o primeiro a alcançar níveis realmente baixos20. Baixas concentrações
de fibrinogênio são comuns entre os pacientes de trauma grave e têm sido associadas
com aumento da perda sanguínea e/ou transfusões28,29. Baixo nível de fibrinogênio é
fator de risco independente fortemente associado à morte em pacientes que necessitam
de transfusão maciça30-32. O fibrinogênio é essencial para a formação de fibrina e auxilia
ainda no processo de agregação plaquetária33. Desse modo sua reposição pode, além de
compensar a coagulopatia dilucional, resolver problemas de hemostasia oriundos da
plaquetopenia34,35.
Um dos maiores desafios em pacientes de trauma grave é determinar se o
sangramento ativo é de causa cirúrgica ou consequente à coagulopatia. Geralmente,
são utilizados os exames de tempo de atividade de protrombina (TAP) e tempo de
tromboplastina ativada (TTPa) para tentar diagnosticar a CTA. Esses testes foram
desenvolvidos com o intuito de diagnosticar deficiências isoladas de fatores ou
manejar fármacos anticoagulantes. Eles são ruins como preditores no cenário de
sangramento agudo do trauma e o longo período necessário para obtenção dos seus
resultados dificulta um rápido início de terapêutica36,37. Tradicionalmente os níveis
de fibrinogênio são medidos pelo método de Clauss34 apesar de inúmeras limitações
como a incapacidade de avaliar a funcionalidade do fibrinogênio23 e falsamente
elevar os níveis quando as medidas são feitas em pacientes que receberam certos
tipos de coloides20. Semelhante aos exames de TAP e TTPa, geralmente o resultado
da medida sérica dos níveis de fibrinogênio demora a estar disponível38).
Os exames viscoelásticos (viscoelastic haemostatic assay [VHA]) como a
tromboelastografia (TEG®) ou a tromboelastometria (ROTEM®) são alternativas aos
exames laboratoriais convencionais. Literatura recente sugere que esses exames
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retratam a CTA de maneira mais acurada e substancialmente mais rápida do que os
exames laboratoriais convencionais (TAP, TTPa e dosagem sérica de fibrinogênio)3941

. Os testes viscoelásticos são capazes de fornecer informações sobre a

polimerização da fibrina na presença da atividade plaquetária, a avaliação de
deficiência do fibrinogênio, a deficiência do fator XIII e hemofilia, além de fornecer
informações sobre a fibrinólise. Há crescente evidência que o uso dos VHA para
guiar estratégias de transfusão pode diminuir a morbidade de pacientes com
sangramento agudo42. Espera-se que os resultados de um grande ensaio clínico
randomizado (randomized controlled trial [RCT]) realizado em nosso serviço, o
STATA Trial (NCT02416817), que inclui pacientes de trauma grave com indicação
de transfusão maciça e comparou a abordagem de reposição de fatores de coagulação
guiada pela tromboelastometria com a reposição de hemoderivados em proporção
fixa (1:1:1) com objetivo primário de avaliar o Sequential Organ Failure Assessment
Score (SOFA) nos primeiros cinco dias após admissão hospitalar.
Inúmeros trabalhos utilizam os VHA como alternativa eficaz para avaliar a
função do fibrinogênio na coagulação43-45. O FIBTEM (curva do ROTEM® que
avalia a contribuição do fibrinogênio para a formação do coágulo) pode ser utilizado
como marcador de CTA, é fator preditivo de transfusão maciça e se correlaciona bem
às medidas laboratoriais convencionais da concentração sérica de fibrinogênio28,46,47.
Um número crescente de evidências embasa o uso do FIBTEM como ferramenta
para diminuir as transfusões sanguíneas em diversos contextos clínicos48-53 inclusive
em pacientes politraumatizados com sangramento grave54. Com o intuito de corrigir
rapidamente uma possível coagulopatia, as avaliações tromboelastométricas no
quinto minuto (A5) podem ser utilizadas e se correlacionam bem com a amplitude
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máxima do coágulo (maximum clot firmness [MCF])28,46,55,56. A reposição de
fibrinogênio melhora a força do coágulo (MCF), a formação do coágulo (tempo de
reação, tempo de coagulação) e a propagação do coágulo (angulo alfa) quando
medidos por tromboelastografia ou tromboelastometria45,57-59.
Acredita-se que a reposição de fibrinogênio pode normalizar e potencializar
as condições para a formação do coágulo por disponibilizar substrato e aumentar a
força e a velocidade de geração do coágulo em pacientes com deficiência
quantitativa ou qualitativa de fibrinogênio58,59. A reposição de fibrinogênio pode ser
realizada através da reposição de plasma humano, crioprecipitado ou concentrado de
fibrinogênio (CF). Cada um possui diferentes concentrações de fibrinogênio (2 g/L, 8
g/L a 16g/L, 20g/L, respectivamente) e portanto necessitam de diferentes volumes
para realizar sua reposição60. Observa-se então que seria necessário grande volume
de plasma para corrigir deficiências importantes de fibrinogênio. Estudo recente
demonstrou que a reposição através de plasma é ineficaz para aumentar os níveis de
fatores pro-coagulantes bem como para corrigir alterações paramétricas da
tromboelastometria decorrentes de sangramentos ativos em fase aguda61.
O crioprecipitado é obtido a partir do plasma fresco e contém além do
fibrinogênio, fator VIII, fator XIII, fibronectina e micropartículas plaquetárias62.
Atualmente é utilizado quase exclusivamente para tratamento de hipofibrinogenemia
adquirida e geralmente no contexto de sangramento agudo63. Apesar de estudo
recente ter mostrado a viabilidade da reposição precoce de fibrinogênio através de
crioprecipitado64, tradicionalmente na prática clínica essa reposição é feita de
maneira tardia65,66. Como qualquer outro produto derivado de plasma humano, o
crioprecipitado possui variabilidades de preparação (diferente quantidade de
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fibrinogênio por bolsa) e riscos relacionados a transfusão de hemocomponentes. O
risco de transmissão viral de uma unidade de crioprecipitado é equivalente ao risco
após transfusão de uma unidade de concentrado de hemácias ou de uma unidade de
plasma fresco62. O crioprecipitado agrega, portanto, maior risco teórico de
transmissão viral por transfusão pois geralmente são necessárias várias unidades.
O concentrado de fibrinogênio é um hemoderivado oriundo de um pool de
plasma humano após processo de pasteurização, nanofiltração e inativação viral. É
mundialmente utilizado nos centros de trauma, sobretudo na Europa, e foi liberado
pelo Food and Drug Administration (FDA). Possíveis benefícios quanto a
imunomodulação, redução dos riscos infecciosos e disfunções orgânicas têm sido
sugeridos, mas também questionados48,67,68. Após reposição com concentrado de
fibrinogênio, foram obtidos importantes ganhos na recuperação dos níveis séricos de
fibrinogênio

e

no

reestabelecimento

da

hemostasia

em

situações

de

hipofibrinogenemia congênita69 e adquirida70,71, especialmente em cenários de
hemorragia obstétrica72, sangramentos associados à coagulopatia do trauma15,30 e em
cirurgias cardiovasculares73,74.
Não há consenso na literatura sobre a dose ideal de reposição e as
recomendações variam bastante75-77. Trabalhos publicados sugerem que a reposição
de 1 g de fibrinogênio é capaz de aumentar a amplitude do FIBTEM em 1,5 mm a 2
mm74,78,79 ou elevar a concentração plasmática de fibrinogênio em 0,25 g/L22,32,80.
Um direcionamento acerca da dose ideal deve advir do ainda não publicado FlinTIC
Trial (NCT01475344) que utilizou uma estratégia de reposição de concentrado de
fibrinogênio baseada no peso corporal em ambiente pré-hospitalar e seu desfecho
primário foram os níveis de fibrinogênio ao chegar à admissão na emergência.
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Complicações tromboembólicas estão entre os maiores temores relacionadas à
reposição do concentrado de fibrinogênio. No entanto, vários estudos em animais8183

, estudos retrospectivos84 e revisão sistemática85 sugerem que não há aumento de

eventos tromboembólicos em pacientes tratados com concentrado de fibrinogênio. Já
foi demonstrado que o nível sérico de fibrinogênio entra em equilíbrio de 24 a 48
horas após o trauma, independente da realização de reposição inicial86,87, o que
sugere a existência de sistema de regulação eficaz e uma provável justificativa para
não observância dos eventos tromboembólicos.
A reposição de fibrinogênio cria a possibilidade de normalização da
hemostasia e, em consequência, diminuição do sangramento e da necessidade de
transfusão. Evitar transfusões de derivados alogênicos do sangue já representa por si
só um efeito benéfico na redução de morbidade e possivelmente de
mortalidade48,67,68.
Existem dois ensaios clínicos randomizados avaliando a reposição precoce de
concentrado de fibrinogênio em pacientes vítimas de trauma e com sangramento
grave. Um deles, o FiiRST (Fibrinogen in the initial Resuscitation of Severe Trauma,
NTC02203968), foi publicado em dezembro de 2016. O FiiRST concluiu que a
reposição precoce e rápida com CF é factível. Noventa e cinco por cento dos
participantes receberam concentrado de fibrinogênio com o tempo médio para
administração de 50 minutos após a admissão hospitalar. Mostrou ainda que o
concentrado de fibrinogênio pode ser uma opção mais rápida do que o
crioprecipitado para repor fibrinogênio em pacientes com trauma e sangramento
ativo e que a concentração de fibrinogênio sérico é elevada após essa reposição
mesmo considerando que o paciente se encontre em situação de choque hemorrágico.
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Entretanto,

outro

estudo

intitulado

E-FIT1-Early

Fibrinogen

in

Trauma

(ISRCTN67540073) foi publicado em junho de 2018 e concluiu não ser possível
realizar reposição precoce de fibrinogênio (em até 45 minutos desde a admissão
hospitalar) via concentrado de fibrinogênio em 90% dos pacientes randomizados
(desfecho primário). Há ainda dois ensaios clínicos em andamento: PRooF-iTH
(Pilot Randomised trial of Fibrinogen in Trauma Haemorrhage, NCT02344069) e
FEISTY (Fibrinogen Early in Severe Trauma Study, NCT02745041).
Em resumo, a reposição de concentrado de fibrinogênio para pacientes com
trauma grave é promissora, mas seus efeitos clínicos ainda necessitam ser avaliados
em ensaios clínicos randomizados. Tenciona-se realizar ensaio clínico randomizado
de grande porte para avaliar os efeitos clínico da reposição precoce de concentrado
de fibrinogênio em pacientes com trauma grave e sinais sugestivos de
hipofibrinogenemia (conforme demonstrado por FIBTEM A5 ≤ 9 mm). No entanto,
entende-se que como etapa anterior é necessário realizar um estudo para avaliar a
factibilidade da condução de tal ensaio clínico randomizado de maior porte.

2 OBJETIVOS
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O objetivo primário foi avaliar a factibilidade da realização de um estudo
comparando reposição precoce de fibrinogênio, via concentrado de fibrinogênio na
dose de 50 mg/kg de peso corporal versus não reposição precoce de fibrinogênio, em
pacientes com trauma grave (Index of Shock Severity [ISS] > 15), hipotensos (PAs <
90 mmHg) e taquicárdicos (frequência caríaca [FC] > 100 bpm), com sinais de
hipofibrinogenemia qualitativa (FIBTEM A5 ≤ 9 mm). Factibilidade foi definida
como a proporção dos pacientes que receberam o tratamento alocado em até 60
minutos após a randomização, ou seja, reposição de concentrado de fibrinogênio na
dose de 50 mg/kg de peso corporal no grupo intervenção e que não receberam
reposição de fibrinogênio no grupo controle.
Os objetivos secundários foram avaliar o efeito da reposição precoce de
fibrinogênio versus não reposição sobre os seguintes desfechos exploratórios:
- Perda sanguínea através de drenos nas 48 horas iniciais após admissão
hospitalar.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos nas 48h iniciais
após admissão hospitalar.
- Quantidade de plasma fresco transfundido nas 48 horas iniciais após
admissão hospitalar.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido nas 48 horas iniciais após
admissão hospitalar.
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- Quantidade de crioprecipitado transfundido nas 48 horas iniciais após
admissão hospitalar.
- Perda sanguínea através de drenos durante a internação.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos durante a
internação.
- Quantidade de plasma fresco transfundido durante a internação.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido durante a internação.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido durante a internação.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos na sala operatória
(SO).
- Quantidade de plasma fresco transfundido na sala operatória.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido na sala operatória.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido na sala operatória.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos na UTI.
- Quantidade de plasma fresco transfundido na UTI.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido na UTI.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido na UTI.
- Custo final da terapia transfusional de hemocomponentes durante a
internação.
- Taxa de trombose com manifestação clínica nas duas primeiras semanas de
internação.
- Taxa de ressangramento com necessidade de reabordagem cirúrgica
durante a internação.
- Tempo livre de ventilação mecânica durante a internação.
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- Tempo livre de droga vasoativa durante a internação.
- Tempo de internação em UTI.
- Tempo de internação hospitalar.
- Número de óbitos no hospital.
- Escore SOFA no primeiro, quinto e sétimo dia de internação.

3 MÉTODOS

MÉTODOS - 15

3.1 Delineamento e Aspectos Éticos
Este estudo randomizado, não cego, avaliou a factibilidade da reposição
precoce de concentrado de fibrinogênio em pacientes com trauma grave e evidência
de deficiência de fibrinogênio diagnosticada pela tromboelastometria (FIBTEM ROTEM®). O tempo de 60 minutos após o preenchimento dos critérios de inclusão
foi utilizado para definir a precocidade da intervenção conforme descrito em
literatura64. O estudo foi realizado entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017 no
Serviço de Cirurgia de Emergência da Divisão de Clínica Cirúrgica do Hospital das
Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), nas unidades de emergência,
cirurgia e terapia intensiva. Foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa do HC-FMUSP e registrado no ClinicalTrials.gov
(NCT02864875) (Anexos A e B).
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado ao
paciente ou ao seu responsável legal. Nos casos nos quais não havia responsáveis
presentes e/ou capacitados a assinar, um médico independente não envolvido na
pesquisa do serviço de emergência foi responsável por assinar o termo de
consentimento livre-esclarecido permitindo que o paciente fosse incluso no estudo.
Tão logo um responsável foi localizado, novo TCLE foi apresentado a ele pelo
pesquisador responsável. Caso esse responsável pelo paciente se recusasse a assinar,
o paciente era excluído do estudo.
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Por inviabilidade logística junto ao setor de farmácia não foi possível realizar
o cegamento da intervenção. Não havia disponibilidade de funcionário para priorizar
o preparo da solução quando solicitado, bem como não havia recursos financeiros
para novas contratações.
O manuscrito foi produzido segundo orientações do Consolidated Standards
of Reporting Trials (CONSORT) adaptado para estudos piloto e de factibilidade88
(Anexo C).
A execução do estudo utilizou fonte de financiamento próprio.

3.2 Pacientes
Foram incluídos no estudo pacientes com idade entre 18 e 80 anos, admitidos
na sala de emergência com trauma grave (ISS ≥ 15), hipotensão (pressão arterial
sistólica

<

90

mmHg),

taquicardia

(frequência

cardíaca

>

100

bpm),

hipofibrinogemia qualitativa diagnosticadas por tromboelastometria (FIBTEM ≤ 9
mm A5) e sem indicação de abertura de protocolo de transfusão maciça (PTM). O
termo A5 refere-se ao quinto minuto de execução do exame de tromboelastometria
(ROTEM). O seguimento foi realizado até alta ou óbito.
Pacientes elegíveis para o PTM não eram incluídos pois o timing de uma
reposição precoce com administração única de fibrinogênio provavelmente não seria
mais viável. Pacientes que necessitam de abertura de PTM segundo protocolo
institucional do serviço de anestesiologia são os exsanguinados (perda estimada de
pelo menos 50% da volemia em 3 horas ou 1,5mL/kg/minuto por 20 minutos) ou que
preenchem os critérios: Assessment of Blood Consumption (ABC) Score ≥ 3
associado ao Shock Index (SI) >1,4 (Apêndice A).
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A escolha do cutoff para o FIBTEM A5 ≤ 9 mm foi realizada com base em
estudos anteriores que demonstravam boa associação com presença de CTA e
necessidade de abertura de PTM89. Além disso as avaliações tromboelastométricas
no quinto minuto (A5) podem ser utilizadas e se correlacionam bem com a amplitude
máxima do coágulo MCF28,46,55,56. A tromboelastometria foi realizada através do
aparelho da marca ROTEM, modelo 2000, software versão 2.0, fabricado pela TEM
INNOVATIONS GMBH, procedente da Alemanha, registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) 80003610522. Foi realizado uma única curva
(FIBTEM) e os reagentes utilizados para execução foram STAR-TEM (registro
ANVISA 80003610533) e FIB-TEM (registro ANVISA 80003610531) conforme
orientação do fabricante. Todos os membros da equipe pesquisadora receberam
treinamento para execução do exame.
Os critérios de exclusão foram:
a) Preenche os critérios institucionais de transfusão maciça.
b) Pacientes gestantes de acordo com informação na admissão.
c) Pacientes portadores de distúrbios de coagulação previamente conhecidos.
d) Uso de drogas anticoagulantes e/ou antiagregantes plaquetárias prévias
(com exceção de ácido acetilsalicílico [AAS]).
e) Pacientes com história prévia de eventos tromboembólicos (trombose
venosa profunda; infarto do miocárdio; tromboembolismo pulmonar;
acidente vascular cerebral; ou trombocitopenia induzida por heparina tipo
2 nos últimos 12 meses).
f) História de parada cardiorrespiratória na cena do trauma.
g) Paciente recebido através de transferência de outro serviço.

MÉTODOS - 18

h) Tempo do trauma à admissão no serviço maior que seis horas.
i) Paciente com trauma exclusivamente cranioencefálico.
A sequência de acontecimentos envolvendo o paciente em estudo é
explicitada na Figura 1.

Figura 1 - Cronologia envolvendo os pacientes do estudo

As fichas de coleta “pré-randomização” e “plano de trabalho” estão nos
Anexos D e E.
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3.3 Randomização
Uma lista de alocação randomizada para os grupos experimental ou controle
(taxa de alocação 1:1) foi gerada por estatístico utilizando software apropriado
(www.randomization.com). Utilizou-se blocos de tamanho igual a 16.
A alocação do tratamento foi realizada utilizando-se envelopes opacos lacrados,
numerados sequencialmente imediatamente após o resultado do FIBTEM A5. Os
envelopes foram preparados por pesquisador que não participou da inclusão dos pacientes.

3.4 Intervenções
O grupo experimental recebeu reposição precoce de concentrado de fibrinogênio,
em dose única de 50 mg/kg de peso corporal (dose média de reposição em revisão
sistemática)90 imediatamente após a alocação. Foi utilizado o concentrado de
fibrinogênio de 1 g por frasco (Haemocomplettan® P - CSL Behring). A reconstituição
de cada frasco foi feita com água destilada (50 mL) até homogeneização conforme
orientação do fabricante. A administração foi realizada por um médico pesquisador da
equipe, através de veia calibrosa e em um período menor que 5 minutos conforme
descrito em outros ensaios clínicos32,74,91,92. O grupo controle não recebeu reposição
precoce de fibrinogênio. Além da administração inicial de fibrinogênio, não foram
realizadas quaisquer outras intervenções em decorrência do protocolo. Após a
intervenção inicial, decisões de reposição de hemoderivados ficaram a cargo do médico
assistente responsável pelo atendimento. As transfusões de hemoderivados seguem
protocolo institucional93 (Apêndice B). Nenhum paciente do grupo controle deveria
receber fibrinogênio por qualquer via (plasma fresco, crioprecipitado ou concentrado de
fibrinogênio) de maneira precoce (até 60 minutos após inclusão nos critérios clínicos).
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Os exames laboratoriais convencionais (TAP, TTPA e dosagem sérica do
fibrinogênio através do método de Clauss) foram realizados com uma amostra de
sangue periférico colhida na admissão hospitalar. A solicitação de outros exames
laboratoriais foi feita conforme o julgamento clínico da equipe médica responsável
pelo atendimento do paciente.
Ambos os grupos de pacientes receberam ácido tranexâmico na dose de 1 g
de ataque e sequencialmente 1 g em 8 horas através de infusão contínua (caso
estivessem dentro de um delta T de 3 horas do trauma) e receberam enfoque no
manejo de acidose, hipocalcemia e hipotermia.

3.5 Seguimento e Dados Coletados
Dados foram coletados durante evolução do paciente na sala de emergência,
centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva (UTI) e enfermarias:
- Dados de base: sexo, idade, altura, peso, variáveis pré hospitalares:
mecanismo de trauma, presença de trauma cranioencefálico (TCE),
transporte aéreo ou terrestre, tempo de transporte até o hospital, quantidade
de fluidos administrados, sinais vitais, Escala de Coma de Glasgow;
variáveis da admissão hospitalar: sinais vitais, quantidade de fluidos
administrados, gasometria, exames laboratoriais, presença e dose de
drogas vasoativas, hemocomponentes transfundidos, tempo de chegada até
a coleta do FIBTEM, tempo de inclusão nos critérios clínicos até coleta do
FIBTEM, uso de antifibrinolítico, focused assessment with sonography for
trauma (FAST), SI, ABC score, ISS e parâmetros tromboelastométricos.
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- Desfechos e outros dados de seguimento: variáveis da sala operatória:
sinais vitais, quantidade de fluidos administrados, exames laboratoriais,
presença

e

dose

de

drogas

vasoativas,

hemocomponentes

e

hemoderivados transfundidos; variáveis após admissão em UTI: sinais
vitais, quantidade de fluidos administrados, gasometria, exames
laboratoriais, presença e dose de drogas vasoativas, hemocomponentes
e hemoderivados transfundidos, tempo de SO até UTI, se o paciente foi
submetido a cirurgia e qual o tipo de cirurgia, simplified acute
physiology score III (SAPSIII), presença e quantificação de débito
sanguíneo por drenos cirúrgicos, necessidade de reoperação por
sangramento, trombose com evidência clínica em 15 dias, tempo livre
de ventilação mecânica em 15 dias, tempo livre de drogas vasoativas
em 15 dias, tempo de internação em UTI, tempo de internação
hospitalar, presença de óbito, “SOFA no primeiro, quinto e sétimo dia
de internação em UTI.
Os pacientes foram seguidos até alta ou óbito.
A ficha de coleta de dados foi anexada e encontra-se no Anexo F.
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3.6 Desfechos
Desfecho primário:
- Factibilidade definida como a proporção dos pacientes tratados de acordo
com a alocação. O grupo alocado para intervenção deve receber
concentrado de fibrinogênio na dose de 50mg/kg de peso corporal em até
60 minutos após a randomização. O grupo alocado como controle não deve
receber reposição de fibrinogênio em até 60 minutos após a randomização.
Desfechos secundários exploratórios:
- Perda sanguínea através de drenos nas 48 horas iniciais após admissão
hospitalar.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos nas 48 horas
iniciais após admissão hospitalar.
- Quantidade de plasma transfundido nas 48h iniciais após admissão
hospitalar.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido nas 48 horas iniciais após
admissão hospitalar.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido nas 48 horas iniciais após
admissão hospitalar.
- Perda sanguínea através de drenos durante a internação.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos durante a
internação.
- Quantidade de plasma transfundido durante a internação.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido durante a internação.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido durante a internação.
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- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos na sala operatória.
- Quantidade de plasma transfundido na sala operatória.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido na sala operatória.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido na sala operatória.
- Quantidade de concentrados de hemácias transfundidos na UTI.
- Quantidade de plasma transfundido na UTI.
- Quantidade de plaquetas (aférese) transfundido na UTI.
- Quantidade de crioprecipitado transfundido durante na UTI.
- Custo final da terapia transfusional de hemocomponentes durante a
internação.
- Taxa de trombose com manifestação clínica nas duas primeiras semanas de
internação.
- Taxa de ressangramento com necessidade de reabordagem cirúrgica
durante a internação.
- Tempo livre de ventilação mecânica durante a internação.
- Tempo livre de droga vasoativa durante a internação.
- Tempo de internação em UTI.
- Tempo de internação hospitalar.
- Número de óbitos no hospital.
- Escore SOFA no primeiro, quinto e sétimo dia de internação.
Os dados de todas as variáveis de desfecho do estudo foram obtidos do
prontuário físico e/ou eletrônico do paciente.
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3.7 Cálculo de Custos
O cálculo dos custos dos hemocomponentes foi realizado de maneira
indireta, uma vez que a instituição possui banco de sangue próprio e a
monetarização é feita baseada na coleta e não no produto final. Foi utilizado
como base de cálculo o valor de venda desses hemocomponentes para instituições
privadas através do mesmo banco de sangue.
A tabela contendo tais valores encontra-se no Apêndice C. O valor do
concentrado de fibrinogênio (Haemocomplettan®) utilizado baseou-se no último
contrato institucional.

3.8 Cálculo da Amostra
Neste estudo piloto o tamanho da amostra, 32 pacientes, foi definido por
conveniência. Com esse tamanho de amostra, assumindo-se que 95% dos casos
seriam aderentes ao tratamento alocado, teríamos um intervalo de 95% de
confiança de amplitude próxima a 15%.
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3.9 Análise Estatística
Para os desfechos contínuos com distribuição normal, aapresenta-se
diferença média, intervalo de 95% de confiança e valor de P calculado por teste t.
Para desfechos contínuos com distribuição assimétrica, foi realizado o teste de
Wilcoxon. Foram avaliados os dados contínuos apresentam distribuição normal
com teste de Shapiro-Wilk e pela análise visual de histograma.
As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências
absolutas (n) e relativas (%). Estimou-se o efeito da intervenção sobre os
desfechos secundários categóricos por meio de razão de riscos, intervalo de 95%
de confiança e teste qui-quadrado. Os valores de p<0,05 foram considerados
estatisticamente significantes. Não foram realizados ajustes nos valores de P (ou
nível de significância) para múltiplos testes de hipótese. Portanto, a interpretação
dos efeitos sobre os múltiplos desfechos secundários é meramente exploratória.
Para a análise dos dados foi usado o programa R.

4 RESULTADOS
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4.1 Características dos Pacientes e Adesão ao Tratamento
Um total de 84 pacientes foram avaliados para elegibilidade e 52 foram
excluídos. Destes, 50 foram excluídos por não preencherem os critérios de
elegibilidade. Um dos pacientes deu entrada no serviço como “desconhecido” e
posteriormente foi identificado com idade superior a 80 anos o que o impossibilita
preencher um dos critérios de inclusão. Outro paciente alocado teve piora súbita e foi
a óbito antes da possibilidade de se realizar a randomização. Trinta e dois pacientes
foram randomizados, dezesseis para o grupo controle e dezesseis para o grupo
experimental. Nenhum paciente desistiu de participar após ter sido randomizado.
Todos os pacientes randomizados foram analisados conforme o grupo alocado.
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Fonte: CONSORT, 2010

Figura 2 - Fluxo de pacientes no estudo

O recrutamento dos pacientes foi iniciado em dezembro de 2015 e finalizado
em janeiro de 2017. Eles foram acompanhados durante toda a internação com coleta
dirigida de dados durante os 15 primeiros dias de internação hospitalar e seguidos até
a alta ou o óbito. O estudo foi finalizado após alcançar o número de pacientes
necessários segundo proposto por conveniência.
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4.1.1 Dados de base
Na Tabela 1 observa-se as características dos pacientes à admissão ao
pronto socorro. Ambos os grupos apresentaram semelhanças demográficas, com a
média de idade dentro das quatro décadas de vida. Observou-se diferenças em
algumas variáveis na admissão, provavelmente devido ao pequeno número de
pacientes avaliados nesta análise de factibilidade. Notou-se um maior número de
pacientes com trauma crânio encefálico (7 de 16 vs 1 de 16 pacientes) no grupo
intervenção. A média da dosagem sérica do fibrinogênio foi menor no grupo
controle (107,5 ± 61,6 vs 143,5 ± 53,5), embora as avaliações qualitativas do
fibrinogênio realizada através do FIBTEM MCF tenham sido semelhantes (7,2 vs
6,9). As demais características clínicas e laboratoriais foram semelhantes para
ambos os grupos.
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Tabela 1 - Características dos pacientes à admissão ao pronto-socorro
Controle

Intervenção

(n = 16)

(n = 16)

40,2 ± 15,7

44 ± 16,3

3 (18,8)

1 (6,2)

Peso (kg)

75,2 ± 14,5

77,9 ± 9,6

Escala de Coma de Glasgow

13,6 ± 2,5

11 ± 4,6

1 (6,2)

7 (43,8)

Index of Shock Severity

29,8 ± 7,2

34,3 ± 7,4

ABC Score (inclusão)

1,8 ± 0,4

1,8 ± 0,5

Shock Index (inclusão)

1,6 ± 0,4

1,6 ± 0,3

FAST positivo

5 (31,2)

4 (26,7)

1134,6 ± 711,6

1250 ± 755,9

FIBTEM A5*

6,06 ± 1,8

5,43 ± 2

FIBTEM MCF

7,2 ± 2,4

6,9 ± 3,3

FIBTEM ML

10,6 ± 14,2

9,3 ± 8

Fibrinogênio sérico (mg/dL)†

107,5 ± 61,6

143,5 ± 53,5

Hemoglobina (g/dL)

11,4 ± 2,1

11,8 ± 2,8

TAP (RNI)

1,7 ± 1,3

1,3 ± 0,2

TTPa (R)

14,5 ± 15,3

14,5 ± 15,3

Plaquetas (x1000/mm3)

182,9 ± 61,1

189,3 ± 57,5

pH

7,3 ± 0,1

7,3 ± 0,1

Excesso de base (mmol/L)

-8,3 ± 4,3

-7,1 ± 6,2

43,9 ± 27,6

33,3 ± 34,6

Cálcio iônico (mg/dL)

4,3 ± 0,3

4,4 ± 0,7

Temperatura esofágica (°C)

35,7 ± 0,4

35,7 ± 0,5

Tempo de transporte até o hospital (min)

42,5 ± 51,1

39,1 ± 15,8

13 (81,2)

12 (75)

Características
Idade - anos, média ± DP
Sexo feminino [nº (%)]

Presença de TCE

Cristaloides pré-hospitalar (mL)

Lactato (mg/dL)

Transamin no delta T [nº (%)]‡

TCE: Trauma Crânioencefálico; FAST: Focused Abdominal Sonogram for Trauma; MCF: Maximum Clot
Firmness- Firmeza máxima do coagulo; ML: Maximum Lisis - Lise Máxima; TAP: Tempo de Atividade de
Protrombina; RNI: Razão normalizada internacional; TTPa: Tempo de tromboplastina parcialmente ativada; R:
Relação. pH-Potencial hidrogeniônico; DP: Desvio padrão.
*A5 faz referência ao 5º minuto do início do exame
† Fibrinogênio dosado pelo método de Clauss
‡Delta T indica o período das 3 primeiras horas pós-trauma
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A distribuição dos mecanismos de trauma envolvidos encontra-se nos
Gráficos 1, 2 e 3.

Gráfico 1 - Distribuição de todos os pacientes por mecanismo de trauma

Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes do grupo intervenção por mecanismo de
trauma
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Gráfico 3 - Distribuição dos pacientes do grupo controle por mecanismo de
trauma

4.1.2 Desfecho primário
Todos os pacientes do grupo intervenção receberam concentrado de
fibrinogênio na dose de 50 mg/kg de peso corporal em até 1 hora após a
randomização. Nenhum paciente do grupo controle recebeu fibrinogênio na primeira
hora após randomização. Portanto, 100% dos pacientes foram tratados de acordo com
o tratamento alocado (95% IC 86,7% a 100%). O tempo médio de inclusão nos
critérios clínicos até coleta do FIBTEM foi de 31,2 ± 8,3 (com tempos mínimo e
máximo de 10 e 50 minutos) minutos para grupo controle e 31,8 ± 10,7 (com tempos
mínimo e máximo de 10 e 50 minutos) para grupo intervenção. Cinco minutos após o
início do exame (FIBTEM A5), a alocação foi feita e a intervenção iniciada em no
máximo cinco minutos no grupo experimental por médico pesquisador.
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4.2 Variáveis Clínicas e Laboratoriais
Foram submetidos a cirurgia 14 dos 16 pacientes do grupo experimental
(87,5%) e 15 dos 16 pacientes do grupo controle (93,8%; p=1,00). A distribuição por
tipos de cirurgia é apresentada no Gráfico 4. Nos casos em que o mesmo paciente foi
submetido a mais de um tipo de cirurgia foi contabilizado como um para cada tipo de
abordagem cirúrgica.

Gráfico 4 - Distribuição dos pacientes por tipos de cirurgia
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A Tabela 2 mostra as variáveis dos pacientes à admissão em sala operatória.
A média do nível de fibrinogênio sérico foi maior no grupo experimental do que no
grupo controle (190,4 ± 85,5 vs 130,2 ± 51,1; p=0,04). Não houve diferenças
estatisticamente significativas em nenhuma das demais variáveis.

Tabela 2 - Variáveis clínicas e laboratoriais na admissão à sala operatória (pósrandomização)
Controle

Intervenção

(n = 14)

(n = 15)

11,5 ± 2

11,5 ± 2,4

0,99

130,2 ± 51,1

190,4 ± 85,5

0,04

1,4 ± 0,3

1,4 ± 0,2

0,49

TTPa (R)

24,5 ± 26,8

21,6 ± 19,2

0,75

Plaquetas (x1000/mm3)

177,7 ± 59,3

162,9 ± 42,3

0,46

pH

7,2 ± 0,1

7,3 ± 0,1

0,20

Excesso de Base (mmol/L)

-1,1 ± 9,9

-1,3 ± 7

0,94

37,5 ± 21,4

32,3 ± 17,5

0,49

4,2 ± 0,4

4,5 ± 0,7

0,34

Glicemia (mg/dL)

149 ± 48,6

172,2 ± 74,8

0,35

Pressão sistólica (mmHg)

89,8 ± 23,7

98,1 ± 183

0,30

Pressão diastólica (mmHg)

57,9 ± 18,4

62,3 ± 14,3

0,48

Frequência cardíaca (bpm)

118,9 ± 25,4

113,2 ± 18,4

0,50

13 (92,9)

14 (93,3)

1,00

Dose de noradrenalina† (mL/h)

36,1 ± 22,5

28 ± 28,4

0,40

Dose de casopressina‡ (mL/h)

1,6 ± 3,3

0,8 ± 3,1

0,52

Variáveis Sala Operatória
Hemoglobina (g/dL)
Fibrinogênio sérico* (mg/dL)
TAP (RNI)

Lactato (mg/dL)
Cálcio iônico (mg/dL)

Droga vasoativa

Valor de P

TAP: Tempo de Atividade de Protrombina; RNI: Razão normalizada internacional; TTPa: Tempo de
tromboplastina parcialmente ativada; R: Relação; SO: Sala Operatória
*Fibrinogênio dosado pelo método de Clauss
†Dose em referência à solução padrão institucional (64mcg/mL)
‡ Dose em referência à solução padrão institucional (0,4U/mL)

RESULTADOS - 35

A Tabela 3 mostra variáveis clínicas e laboratoriais à admissão em UTI. O pH
sérico do grupo controle foi menor do que no grupo experimental (7,2 ± 0,1 vs 7,3 ±
0,1; p=0,009) e a frequência cardíaca foi menor no grupo experimental em
comparação ao grupo controle (94 ± 12 vs 110 ± 19; p=0,01). Não houve diferenças
estatisticamente significantes para nenhuma das demais variáveis incluindo
fibrinogênio sérico. Todos os pacientes alocados foram admitidos em UTI.

Tabela 3 - Variáveis clínicas e laboratoriais na admissão à UTI (pósrandomização)
Controle

Intervenção

(n = 16)

(n = 16)

10,7 ± 2

10,2 ± 2,1

0,50

280,3 ± 130,3

330,8 ± 165,1

0,43

1,3 ± 0,1

1,4 ± 0,3

0,23

18,3 ± 14,7

17,8 ± 17,6

0,93

163,5 ± 47,8

137 ± 39,4

0,11

pH

7,2 ± 0,1

7,3 ± 0,1

0,009

Excesso de base (mmol/L)

-7 ± 4,2

-5,2 ± 5,6

0,32

37,4 ± 18,9

33,4 ± 31,1

0,68

4,2 ± 0,6

4,8 ± 1

0,05

160,6 ± 59,2

142,6 ± 28,1

0,37

Pressão sistólica (mmHg)

126,1 ± 16

126,7 ± 20

0,92

Pressão Diastólica (mmHg)

72,9 ± 12,4

69,7 ± 12,5

0,47

Frequência Cardíaca (bpm)

110,9 ± 19,3

94,8 ± 12,2

0,01

14 (87,5)

15 (93,8)

1,00

Dose de noradrenalina† (mL/h)

23,3 ± 24,5

20,2 ± 19,8

0,70

Dose de Vasopressina‡ (mL/h)

1,6 ± 3,4

1,4 ± 3,4

0,91

Tempo de sala até UTI (horas)

8,1 ± 5,2

10,1 ± 7,8

0,43

53,7 ± 13,2

51,8 ± 15,3

0,70

Variáveis UTI
Hemoglobina (g/dL)
Fibrinogênio sérico* (mg/dL)
TAP (RNI)
TTPa (R)
Plaquetas (x1000/mm )
3

Lactato (mg/dL)
Cálcio iônico (mg/dL)
Glicemia (mg/dL)

Droga vasoativa

SAPS-3

Valor de P

TAP: Tempo de Atividade de Protrombina; RNI: Razão normalizada internacional; TTPa: Tempo de
tromboplastina parcialmente ativada; R: Relação; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; SAPS: Simplified Acute
Physiology Score-3
* Fibrinogênio dosado pelo método de Clauss
†Dose em referência à solução padrão institucional (64mcg/mL)
‡ Dose em referência à solução padrão institucional (0,4U/mL)
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Gráfico 5 - Medidas da concentração de fibrinogênio sérico

4.3 Efeitos Sobre os Desfechos Clínicos
Houve diferença estatisticamente significativa no desfecho secundário
exploratório tempo de internação em UTI entre o grupo experimental (mediana 8,
IIQ 5,75- 10,0) e grupo controle (mediana 11, IIQ 8,5 – 16,0; p=0,02).
Não se observou diferença estatisticamente significativa nos demais
desfechos secundários exploratórios: perda sanguínea pelos drenos nas primeiras 48
horas após admissão hospitalar, concentrado de hemácias transfundidos nas
primeiras 48 horas após admissão hospitalar; plasma fresco transfundido nas
primeiras 48 horas após admissão hospitalar; plaquetas transfundidas nas primeiras
48 horas após admissão hospitalar; crioprecipitado transfundido nas primeiras 48
horas após admissão hospitalar; perda sanguínea pelos drenos, concentrado de
hemácias transfundidos entre; plasma fresco transfundido; plaquetas transfundidas;
crioprecipitado transfundido; concentrado de hemácias transfundidos em sala
operatória; plasma fresco transfundido em sala operatória; plaquetas transfundidas
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em sala operatória; crioprecipitado transfundido em sala operatória; concentrado de
hemácias transfundidos em UTI; plasma fresco transfundido em UTI; plaquetas
transfundidas em UTI; crioprecipitado transfundido em UTI; ausência de trombose;
ressangramento com reabordagem cirúrgica; dias livres de drogavasoativa nos
primeiros 15 dias de internação; dias livres de ventilação mecânica nos primeiros 15
dias de internação; tempo de internação hospitalar; óbitos; escore SOFA no primeiro
dia após admissão em UTI; escore SOFA no quinto dia após admissão em UTI; e
escore SOFA no sétimo dia após admissão em UTI.
Nas variáveis envolvendo débitos de dreno somente foram incluídos os
pacientes que possuíam dreno após o procedimento cirúrgico (10 no grupo controle e
12 do grupo intervenção). A mediana dos volumes de sangue perdidos (em mL)
através dos drenos nas primeiras 48 horas após admissão hospitalar (p=0,41) e
durante a internação hospitalar (p=0,84) são apresentados no Gráfico e e Tabela 4,
não tendo sido observadas diferenças estatisticamente significativas.

Gráfico 6 - Volume de débito de sangue pelos drenos
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As unidades de hemocomponentes transfundidas são apresentadas no Gráfico
7 e Tabela 4. Também não houve diferenças estatisticamente significativas entres os
grupos experimental e controle (concentrado de hemácia, p=0,548; plasma fresco,
p=0,437; plaquetas, p=0,495; crioprecipitado, p=0,284).

Gráfico 7 - Quantidade de hemocomponentes transfundidos

Não foram realizadas análises de subgrupos ou análises ajustadas.
Não houve danos ou efeitos indesejados.
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Tabela 4 - Desfechos secundários exploratórios refletindo sangramento e
reposição de hemocomponentes
Controle

Intervenção

Valor
de P

Perda sanguínea nos drenos nas primeiras 48
horas [mL, mediana (IIQ)]

560,0
(362,5 - 925,0)

287,5
(125,0 - 700,0)

0,412

CH transfundidos nas primeiras 48 horas [nº*,
mediana (IIQ)]

4,5
(2,0 - 8,0)

4,0
(3,25 - 5,25)

0,629

Plasma fresco transfundido nas primeiras 48 horas
[nº, mediana (IIQ)]

1,5
(0,0 - 4,5)

0,0
(0,0 - 5,0)

0,410

Plaquetas transfundidas nas primeiras 48 horas [nº
mediana (IIQ)]

0,0
(0,0 - 1,0)

0,0
(0,0 - 0,25)

0,605

0,0 (0,0 - 5,75)

0,0 (0,0 - 1,0)

0,284

2415,0
(2285,0 - 3700,0)

1465,0
(547,5 - 3173,75)

0,849

6,5
(4,75 - 8,0)

6,5
(3,5 - 9,0)

0,548

Plasma fresco transfundido [nº, mediana (IIQ)]

1,5 (0,0 - 4,25)

0,0 (0,0 - 5,0)

0,437

Plaquetas (aférese) transfundidas [nº, mediana
(IIQ)]

0,5
(0,0 - 1,0)

0,0
(0,0 - 0,25)

0,495

Crioprecipitado transfundido [nº, mediana (IIQ)]

0,0
(0,0 - 5,75)

0,0
(0,0 - 1,0)

0,284

CH transfundidos na SO [nº, mediana (IIQ)]

2,0
(0,0 - 4,0)

2,0
(0,0 - 2,5)

0,512

Plasma fresco transfundido na SO [nº, mediana
(IIQ)]

0,5
(0,0 - 4,0)

0,0
(0,0 - 2,0)

0,360

Plaquetas (áferese) transfundidas na SO [nº,
mediana (IIQ)]

0,0
(0,0 - 1,0)

0,0
(0,0 - 0,0)

0,146

Crioprecipitado transfundido na SO [nº, mediana
(IIQ)]

0,0
(0,0 - 2,2)

0,0
(0,0 - 2,0)

0,577

CH transfundido na UTI [nº, mediana (IIQ)]

2,0
(0,7 - 3,0)

2,0
(0,75 - 3,25)

0,461

Plasma fresco transfundido na UTI [nº, mediana
(IIQ)]

0,0
(0,0 - 0,0)

0,0
(0,0 - 0,0)

0,518

Plaquetas (aférese) transfundidas na UTI [nº,
mediana (IIQ)]

0,0
(0,0 - 0,0)

0,0
(0,0 - 0,0)

0,659

Crioprecipitado transfundido na UTI [nº, mediana
(IIQ)]

0,0
(0,0 - 0,0)

0,0
(0,0 - 0,0)

0,333

Desfecho

Crioprecipitado transfundido nas primeiras 48
horas [nº mediana (IIQ)]
Perda sanguínea nos drenos [mL, mediana (IIQ)]
CH transfundidos [nº, mediana (IIQ)]

CH: Concentrados de hemácia; SO: Sala operatória; UTI: Unidade de terapia intensiva.
* nº Refere-se à unidades do hemocomponente
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Tabela 5 - Outros desfechos clínicos exploratórios
Controle

Intervenção

Efeito
Estimado

Valor
de P

Trombose [nº de eventos/ nº total (%)]
(Não houve)

16
(100)

16
(100)

-

-

Ressangramento com reabordagem
cirúrgica [nº de eventos/ nº total (%)]

4
(25)

4
(25)

1
(0,36 - 2,03)

1,000

Dias livres de droga vasoativas em 15
dias [nº mediana (IIQ)]

11,0
(7,7 - 13,2)

12,0
(3,75 - 12,25)

-

0,790

Dias livres de ventilação mecânica em 15
dias [nº mediana (IIQ)]

12,0
(9,7 - 13,0)

10,0
(0,0 - 12,0)

-

0,216

Tempo de internação em UTI [dias, nº
mediana (IIQ)]

11,0
(8,5 - 16,0)

8,0
(5,75 - 10,0)

-

0,021

Tempo de internação hospitalar [dias, nº
mediana (IIQ)]

18,5
(17,0 - 21,0)

12,0
(10,0 - 22,0)

-

0,259

Óbitos no hospital [nº de eventos/ nº total
(%)]

3
(18,8)

5
(31,2)

0,69
(0,19 - 1,54)

0,456

Escore SOFA no 1º dia após admissão
em UTI [nº mediana (IIQ)]

11,0
(9,0 - 12,0)

10,0
(7,25 - 11,75)

-

0,443

Escore SOFA no 5º dia após admissão
em UTI [nº mediana (IIQ)]

7,0
(5,0 - 9,0)

7,0
(6,25 - 7,75)

-

0,945

Escore SOFA no 7º dia após admissão
em UTI,[ nº mediana (IIQ)]

8,0
(7,5 - 8,5)

6,5
(3,25 - 9,75)

-

0,856

Desfecho

UTI: Unidade de terapia intensiva; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment

4.4 Custos da Terapia Transfusional
Houve diferença estatisticamente significante entre as médias dos custos de
terapia transfusional. Incluindo-se os custos com concentrado de fibrinogênio
administrado ao grupo experimental, os custos para o para o grupo intervenção foram
de R$ 9062,54 ± 2508,28 e para o grupo controle de R$4700,69 ± 2846,02 (p=0,01).
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A Tabela 6 especifica o custo da terapia transfusional de cada paciente.

Tabela 6 - Custo da terapia transfusional por paciente incluindo os custos com
concentrado de fibrinogênio (em reais)
Paciente

Grupo Controle (R$)

Grupo Intervenção (R$)

1

5586,98

6014,14

2

0

5380,00

3

9391,82

8233,63

4

4635,77

8944,49

5

2536,56

9261,56

6

1902,42

6648,28

7

7489,4

11163,98

8

5149,63

11404,33

9

951,21

11284,05

10

3804,84

13383,26

11

7489,40

5697,07

12

634,14

5697,07

13

14661,73

11721,19

14

1268,28

15285,68

15

5904,05

7599,49

16

3804,84

7282,42

5 DISCUSSÃO
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5.1 Principais Resultados
Neste estudo demonstrou-se ser factível realizar um ensaio randomizado de
maior porte para comparar reposição precoce (em até 60 minutos) de fibrinogênio,
via concentrado de fibrinogênio na dose de 50mg/kg de peso corporal versus não
reposição precoce de fibrinogênio, em pacientes com trauma grave (ISS > 15),
hipotensos (PAs < 90 mmHg) e taquicárdicos (FC > 100 bpm), com sinais de
hipofibrinogenemia qualitativa (FIBTEM A5 ≤ 9).
O tempo médio de inclusão nos critérios clínicos até a coleta do FIBTEM foi
curto, de aproximadamente 30 minutos nos dois grupos. Imediatamente após a
alocação, o médico pesquisador realizou a intervenção no grupo experimental. Em
estudo recente, foi possível realizar reposição precoce com concentrado de
fibrinogênio com um tempo médio de 50 minutos após a chegada ao pronto socorro
em 95% dos pacientes alocados86.
A maioria dos estudos que avalia o tempo para início da reposição de
fibrinogênio inicia a contagem a partir da admissão no pronto socorro e utiliza
parâmetros clínicos como critérios de inclusão64,86,94. Optou-se por mensurar o tempo
para intervenção a partir da obtenção dos critérios clínicos de inclusão com o
propósito de incluir também aqueles pacientes que não fecharam critérios logo na
chegada ao pronto-socorro, mas que possuíam significativo risco de coagulopatia
com necessidade transfusional. Foi acrescido o parâmetro de hipofibrinogenemia
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qualitativa aos critérios clínicos para selecionar os pacientes com real déficit de
fibrinogênio e maior benefício teórico advindo da intervenção proposta como foi
observado em recente publicação95.
A utilização de exames viscoelásticos para detecção rápida e confiável de
pacientes com CTA já foi apresentada na literatura96,97. Há limitada, mas crescente
evidência do seu uso para reposição guiada de fatores no contexto dessa
coagulopatia.

Em

2018

será

concluído

um

estudo

europeu

(iTACTIC;

ClinicalTrials.gov, NCT02593877) que compara os exames convencionais aos
viscolelásticos para guiar transfusão no trauma. O FIBTEM pode ser usado
independente das outras curvas de tromboelastometria como marcador de CTA,
preditor de transfusão maciça e possui boa correlação com as medidas dos exames
convencionais para concentração sérica de fibrinogênio28,46,47. A escolha de execução
de apenas uma curva de tromboelastometria em nosso estudo leva ainda em
consideração a adequação para uma realidade de recursos por vezes limitados.
Habitualmente a reposição de fibrinogênio é feita de maneira tardia64. A
reposição através de plasma fresco já se mostrou ineficiente para corrigir a
deficiência oriunda da CTA61. As outras opções são crioprecipitado e concentrado de
fibrinogênio e segundo revisão recente, não é possível indicar uma em detrimento da
outra98. É sabido que a velocidade com que são feitas as reposições são importantes
nos desfechos30,99-101. Evidência recente mostrou que é possível fazer reposição
precoce com crioprecipitado64 assim como já tinha sido demonstrado com
concentrado de fibrinogênio86. O concentrado de fibrinogênio é um hemoderivado
oriundo de um pool de plasma humano após processo de pasteurização, nanofiltração
e inativação viral e vários estudos demonstraram a segurança e a eficácia de seu
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uso84. A dificuldade de disponibilização e manutenção dos estoques de
hemoderivados torna ainda mais atrativa a via de reposição através de concentrado
de fibrinogênio. No nosso estudo não houve reações adversas relacionadas à sua
administração.
A média do nível de fibrinogênio sérico em sala operatória foi maior no grupo
experimental do que no grupo controle. Nas aferições realizadas na admissão ao
pronto-socorro e na chegada à UTI não forma encontradas diferenças
estatisticamente significantes. Como já demonstrado recentemente, os níveis de
fibrinogênio serão maiores enquanto houver reposição com crioprecipitado ou CF
mesmo em cenários de sangramento grave64,86,94. Com o passar do tempo, esses
níveis tendem a se equilibrar, independente de como foi feita a reposição inicial,
sugerindo a existência de um importante sistema regulador da concentração de
fibrinogênio que pode funcionar ainda como protetor contra complicações
trombóticas tardias86.
Não houve diferença com relevância estatística entre os hemocomponentes
transfundidos apesar de uma tendência a menores transfusões no grupo intervenção.
De maneira semelhante, não houve diferença com significância estatística no
débito sanguíneo pelos drenos apesar de uma tendência a menores volumes no grupo
intervenção.
Houve diferença estatística significante no desfecho secundário exploratório
tempo de internação em UTI entre o grupo experimental e grupo controle. No
entanto, é importante observar que houve maior número de óbitos no grupo
intervenção e alguns deles logo após a chegada à UTI o que pode ter influenciado no
cálculo da média do tempo de permanência em UTI.
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Dois dos cinco pacientes que foram a óbito e eram pertencentes ao grupo
intervenção possuíam TCE e ISS elevado. Foi utilizado como critério de exclusão
apenas os casos com TCE exclusivo. A probabilidade de morte é elevada de maneira
substancial por altos valores de ISS102 bem como pela presença de TCE103. Alguns
dos ensaios clínicos que avaliaram reposição precoce de fibrinogênio excluíram
pacientes com trauma craniano grave classificando-os como irrecuperáveis94 ou
catastróficos86. Da forma análoga, outros excluíram os pacientes avaliados como
detentores de lesão incompatível com a vida64,95.
Não foram encontradas complicações trombóticas com evidencia clínica em
nenhum dos grupos. No entanto, essa é uma variável difícil de ser avaliada em
decorrência do pequeno número de pacientes envolvidos.

5.2 Resultados do Estudo no Contexto da Literatura
Este é um dos poucos estudos clínicos randomizados que avaliou a reposição
precoce intra-hospitalar de concentrado de fibrinogênio em pacientes com trauma
grave e sangramento ativo.
O presente estudo corrobora a assertiva de que é possível fazer reposição
precoce de fibrinogênio no paciente de trauma com sangramento grave64,86. Ele
sugere ainda uma abordagem diferente e viável na inclusão dos pacientes (utilizando
um parâmetro tromboelastométrico – FIBTEM A5) com possível benefício de
seleção. Há um estudo em andamento com abordagem similar95. Apesar de ter sido
utilizada uma dose fixa na intervenção (50mg/kg), o FIBTEM A5 pode ser utilizado
ainda para guiar a dose de reposição de fibrinogênio conforme sugerido em outro
estudo clínico 64.
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5.3 Avaliação do Método e Limitações
O estudo foi desenhado para testar a factibilidade da administração precoce
de fibrinogênio no cenário de emergência. O intuito do estudo é auxiliar no desenho
e desenvolvimento de grandes ensaios clínicos randomizados. Os desfechos
secundários exploratórios devem ser analisados com cautela já que o estudo não
pretendia avaliar desfechos clínicos e não tem força estatística para diferenciar os
efeitos da intervenção proposta. Particularmente, foi realizada avaliação de efeito
para um grande número de desfechos secundários sem ajustar para multiplicidade de
testes de hipótese. Deste modo, a probabilidade de encontrar efeito significativo em
um dos desfechos analisados mesmo que não haja efeito verdadeiro é maior do que
5%. A escassez de recursos e a dificuldade organizacional junto ao setor de farmácia
impossibilitou a logística de cegamento da intervenção. Percebe-se que o não
cegamento possibilitou agilidade na execução da intervenção contribuindo para
alcançar

a

meta

de

administração

precoce.

Rapidez

no

tratamento

da

hipofibrinogenemia no contexto deste estudo pode auxiliar no controle do
sangramento,

na

correção

da

coagulopatia

e

reduzir

as

necessidades

transfusionais30,100,101.
Apesar de existir um manual de orientações acerca das transfusões com
ênfase no uso restritivo e racional de análogos do sangue, a variabilidade de
indicação do médico prescritor pode criar um viés.
A ausência de um critério de exclusão que retirasse da seleção os pacientes
com lesões associadas a altíssima mortalidade pode ter interferido nos desfechos
clínicos exploratórios e assim deveria ser adicionado na elaboração de um futuro
RCT conforme já visto em outros estudos clínicos64,86,94,95.
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A análise comparativa dos custos utilizou o preço final dos hemocomponentes
de um banco de sangue público sem fins lucrativos. O custo agregado da estrutura de
manutenção dos hemocomponentes não foi incluído no cálculo.
Inúmeras foram as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa. Foram
consideradas essenciais para diminuição de vieses e futura execução de estudos
clínicos:
- Elaborar um eficiente sistema de acionamento do time de pesquisa na
chegada do paciente ao serviço de emergência.
- Instituir e manter a equipe clínica e cirúrgica periodicamente atualizada
acerca dos protocolos institucionais de manejo do paciente de trauma grave.
- Buscar diferentes fontes de financiamento.

5.4 Implicações para Prática Clínica e Implicações para Pesquisa
Este é um dos primeiros estudos clínicos randomizados brasileiros
envolvendo reposição de fatores e transfusão em pacientes de trauma grave.
Conduzir um ensaio clínico em cenário de emergência é extremamente desafiador e a
execução do presente estudo mostra que é possível.
O concentrado de fibrinogênio pode ser armazenado sem maiores
dificuldades, facilmente reconstituído e administrado. O Brasil é um país de
dimensões continentais onde a logística para formação e renovação de bancos de
sangue é extremamente difícil. A possibilidade de iniciar precocemente o tratamento
da coagulopatia traumática aguda e melhorar o desfecho desse tipo de paciente é de
suma importância e deve ser estudada com afinco. No momento, não há estudos de
boa qualidade quem embasem essa aplicação do concentrado de fibrinogênio.
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Os resultados deste estudo de factibilidade em conjunto com outros ensaios
clínicos já concluídos e em andamento facilitarão o desenho de grandes RCTs com
poder estatístico suficiente para avaliar importantes desfechos clínicos no manejo
transfusional do paciente de trauma grave e sangramento importante.

6 CONCLUSÃO
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É factível realizar, em pacientes com trauma grave e hipofibrinogenemia
qualitativa, reposição precoce através de concentrado de fibrinogênio. Este estudo
sugere conforme já descrito em literatura que o concentrado de fibrinogênio é uma
alternativa rápida e prática para reposição de fibrinogênio. Sugere ainda que é
possível utilizar um parâmetro tromboelastométrico (FIBTEM A5) como critério de
inclusão sem retardar de maneira importante a terapêutica e possibilitando a seleção
de pacientes com maior benefício teórico na reposição de fibrinogênio.
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Anexo A -

Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa
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ANEXOS - 56
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Anexo B -

Registro no ClinicalTrials.gov (NCT02864875)
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Anexo C -

CONSORT 2010 Statement: extension to randomised pilot and
feasibility trials

Section/
Topic

Item
No

Reported
on page No

Checklist item
Title and abstract

1a

Identification as a pilot or feasibility randomised trial in the title

1

1b

Structured summary of pilot trial design, methods, results, and
conclusions (for specific guidance see CONSORT abstract
extension for pilot trials)

6

2a

Scientific background and explanation of rationale for future
definitive trial, and reasons for randomised pilot trial

15

2b

Specific objectives or research questions for pilot trial

21

Introduction
Background
and
objectives

Methods
Trial design

Participants

Interventions

Outcomes

3a
3b

23
X

4a

Eligibility criteria for participants

23

4b

Settings and locations where the data were collected

23

4c

How participants were identified and consented

23

5
6a
6b
6c

Sample size

Description of pilot trial design (such as parallel, factorial)
including allocation ratio
Important changes to methods after pilot trial commencement
(such as eligibility criteria), with reasons

The interventions for each group with sufficient details to allow
replication, including how and when they were actually
administered
Completely defined prespecified assessments or measurements to
address each pilot trial objective specified in 2b, including how
and when they were assessed
Any changes to pilot trial assessments or measurements after the
pilot trial commenced, with reasons
If applicable, prespecified criteria used to judge whether, or how,
to proceed with future definitive trial

26
28
X
28

7a

Rationale for numbers in the pilot trial

29

7b

When applicable, explanation of any interim analyses and stopping
guidelines

X

8a

Method used to generate the random allocation sequence

26

Randomisation:
Sequence
generation

8b

Allocation
concealment
mechanism

9

Implementation

10

Blinding
Statistical
methods

11a

Type of randomisation(s); details of any restriction (such as
blocking and block size)
Mechanism used to implement the random allocation sequence
(such as sequentially numbered containers), describing any steps
taken to conceal the sequence until interventions were assigned
Who generated the random allocation sequence, who enrolled
participants, and who assigned participants to interventions
If done, who was blinded after assignment to interventions (for
example, participants, care providers, those assessing outcomes)
and how

26
26
26
X

11b

If relevant, description of the similarity of interventions

X

12

Methods used to address each pilot trial objective whether
qualitative or quantitative

X
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Section/
Topic

Item
No

Reported
on page No

Checklist item
Results

Participant flow
(a diagram is
strongly
recommended)
Recruitment

13a
13b

For each group, the numbers of participants who were approached
and/or assessed for eligibility, randomly assigned, received
intended treatment, and were assessed for each objective
For each group, losses and exclusions after randomisation,
together with reasons

31
31

14a

Dates defining the periods of recruitment and follow-up

32

14b

Why the pilot trial ended or was stopped

32

Baseline data

15

Numbers
analysed

16

Outcomes and
estimation

17

Ancillary
analyses

18

Harms

19
19a

A table showing baseline demographic and clinical characteristics
for each group
For each objective, number of participants (denominator) included
in each analysis. If relevant, these numbers
should be by randomised group
For each objective, results including expressions of uncertainty
(such as 95% confidence interval) for any
estimates. If relevant, these results should be by randomised group
Results of any other analyses performed that could be used to
inform the future definitive trial
All important harms or unintended effects in each group (for
specific guidance see CONSORT for harms)
If relevant, other important unintended consequences

32
35
35
X
X
X

Discussion
Limitations

20

Generalisability

21

Interpretation

22
22a

Pilot trial limitations, addressing sources of potential bias and
remaining uncertainty about feasibility
Generalisability (applicability) of pilot trial methods and findings
to future definitive trial and other studies
Interpretation consistent with pilot trial objectives and findings,
balancing potential benefits and harms, and
considering other relevant evidence
Implications for progression from pilot to future definitive trial,
including any proposed amendments

50
48
48
51

Other information
Registration

23

Registration number for pilot trial and name of trial registry

Protocol

24

Where the pilot trial protocol can be accessed, if available

Funding

25
26

Sources of funding and other support (such as supply of drugs),
role of funders
Ethical approval or approval by research review committee,
confirmed with reference number

23

54
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Anexo D -

Ficha pré-randomização

PROTOCOLO DE PESQUISA
CONCENTRADO DE FIBRINOGENIO PRECOCE X MANEJO CLÁSSICO

FICHA PRÉ-RANDOMIZAÇÃO
Critérios de Inclusão

Idade entre 18-80 anos
Trauma grave (ISS>15)
Hipotenso (PAs<90mmHg) e taquicárdico (Fc>100bpm)
Hipofibrinogenemia qualitativa (FIBTEM ≤9)

Critérios de Exclusão

Preenche critérios para transfusão maciça
Negativa em assinar o TCLE
Gestantes
Portadores de coagulopatia previamente conhecido
Uso de antiagregantes ou anticoagulantes
História prévia de eventos tromboembólicos
Parada cardiorrespiratória na cena
Paciente advindo de outro serviço
Tempo entre trauma e admissão maior que 6h
Paciente com trauma crânio encefálico exclusivo
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Anexo E -

Ficha de orientação – plano de trabalho

PROTOCOLO DE PESQUISA
CONCENTRADO DE FIBRINOGENIO PRECOCE X MANEJO CLÁSSICO

PLANO DE TRABALHO

1) Paciente chegou no PS e preenche os critérios 1,2 e 3 e não possui critérios de
exclusão
2) Realizar Tromboelastograma – Curva FIBTEM somente
3) Caso FIBTEM ≤9, paciente está incluso no protocolo
4) Abrir um envelope do protocolo e realizar alocação (grupo controle x grupo
intervenção)
5) Se grupo controle, apenas acompanhar o paciente
6) Se grupo intervenção, administrar 50mg/kg de concentrado de fibrinogênio
(Haemocomplettan®) e acompanhar paciente
7) Realizar coleta do pacote de exames laboratoriais (ver ficha de coleta)

Critérios de Inclusão

1)
2)
3)
4)

Idade entre 18-80 anos
Trauma grave (ISS>15)
Hipotenso (PAs<90mmHg) e taquicárdico (Fc>100bpm)
Hipofibrinogenemia qualitativa (FIBTEM≤9)

Critérios de Exclusão

1)
2)
3)
4)

Preenche critérios para transfusão maciça
Negativa em assinar o TCLE
Gestantes
Portadores de coagulopatia previamente conhecido

ANEXOS - 63

5) Uso de antiagregantes ou anticoagulantes
6) História prévia de eventos tromboembólicos
7) Parada cardiorrespiratória na cena
8) Paciente advindo de outro serviço
9) Tempo entre trauma e admissão maior que 6h
10) Paciente com trauma crânio encefálico exclusivo
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Anexo F -

Ficha de Coleta

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FM-USP
PROTOCOLO DE PESQUISA:
CONCENTRADO DE FIBRINOGÊNIO PRECOCE X MANEJO CLÁSSICO

DADOS PACIENTE
DATA/: __/__/__

NOME:

SEXO: M / F

RGHC:

ALTURA: _____ cm

(ETIQUETA)

PESO: ______ kg
MECANISMO TRAUMA: _______________________________________________
TCE: SIM / NÃO

MÉDICO COLETOR:____________

LESÕES SIGNIFICATIVAS:
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DADOS PRÉ-HOSPITALAR:
FLUIDOS: ____mL

INTUBADO NO LOCAL: SIM / NÃO

TRANSPORTE: AÉREO / TERRESTRE
____min
PRESSÃO ARTERIAL: ___x___ mmHg

TEMPO CHEGADA HOSP:
GLASGOW: _____

FC: _____

DADOS ADMISSÃO NO SERVIÇO
PRESSÃO ARTERIAL: _______ mmHg
TEMP:____ °C

GLASGOW: _____

FC: ___

SpO2: ____% EVIDÊNCIAS DE USO DE SUBT.: _______________________
TRANSAMIN: SIM / NAO
__________

FAST: POS / NEG

TROMBOELASTOMETRIA ADMISSÃO:
HORÁRIO: __:__

1° TEM

FLUIDOS:

ISS: ______ / 75 pts

Padroniza gravidade do trauma por
sistemas – Injury Severity Score (ISS).

FIBTEM

CT
CFT
A5
A10

http://www.mdcalc.com/injury-severityscore-iss/

A20

CRITÉRIO DE EXCLUSÃO: ISS

MCF
ML

COAGULOGRAMA:
TP

INR

TTPA

PLAQUETAS

FIBRINOGÊNIO

Ca+2
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GASOMETRIA ARTERIAL:
pH

pO2

pCO2 HCO3

BE

SO2

pO2/FiO2

HB

Lact

CONC HEMÁCIAS:

PLAQUETAS:

PLASMA FRESCO:

FIBRINOGENIO:

CRIOPRECIPITADO:

C PROTROMBINICO:

DVA: SIM / NÃO

QUAL: ____________

Glic

DOSE:_____________

SALA OPERATÓRIA
PRESSÃO ARTERIAL: _______ mmHg
TEMP:____ °C
TRANSAMIN: SIM / NAO

GLASGOW: _____

FC: ___

CRISTALÓIDES: __________mL

COAGULOGRAMA:
TP

INR

TTPA

PLAQUETAS

FIBRINOGÊNIO

Ca+2

GASOMETRIA ARTERIAL:
pH

pO2

pCO2

HCO3

BE

SO2

pO2/FiO2

HB

Lact

Glic

SO2

pO2/FiO2

HB

Lact

Glic

GASOMETRIA ARTERIAL FINAL:
pH

pO2

pCO2

HCO3

BE

CONC. HEMÁCIA:

PLAQUETAS:

PLASMA FRESCO:

FIBRINOGENIO:

CRIOPRECIPITADO:

C PROTROMBINICO:

DVA: SIM / NÃO

QUAL: _________

DOSE: _________
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TERAPIA INTENSIVA:
PRESSÃO ARTERIAL: _____
____°C

GLASGOW: _____

SAPS ADMISSÃO: ______ DVA: ______

FC: _____

TEMP:

DOSE: _______

COAGULOGRAMA:
TP

INR

TTPA

PLAQUETAS

FIBRINOGÊNIO

Ca+2

GASOMETRIA ARTERIAL:
pH

pO2

pCO2

HCO3

BE

SO2

pO2/FiO2

HB

CONC HEMÁCIAS:

PLAQUETAS:

PLASMA FRESCO:

FIBRINOGENIO:

CRIOPRECIPITADO:

C PROTROMBINICO:

Lact

Glic

DÉBITO SANGUÍNEO DE DRENOS
D1*

D2

D3

D4

D5*

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

PRESSÃO ARTERIAL E DROGAS VASOATIVAS:
D1*

D2

D3

D4

D5*

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

DVA

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

CURVA DE PLAQUETAS:
D1*

D2

D3

D4

D5*
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CURVA DE BILIRRUBINA TOTAL:
D1*

D2

D3

D4

D5*

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

ESCALA DE COMA DE GLASGOW:
D1*

D2

D3

D4

D5*

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D5*

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

CURVA DE CREATININA
D1*

D2

D3

D4

CURVA DE PO2/FIO2
D1*

D2

D3

D4

D5*

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

FIO2

COMPLICAÇÕES: SIM / NÃO

NÚMERO DE CIRURGIAS: _______

TROMBOSE: SIM / NÃO: __/__/__

SANGRAMENTO: SIM / NÃO: __/__/__

PNEUMONIA SIM / NÃO: __/__/__

INSUF. RENAL: SIM / NÃO: __/__/__

READMISSÃO UTI: __/__/__
TEMPO TOT. UTI ____ DIAS
DIAS

TEMPO VENT. MEC: ______

TEMPO TOT. INT. HOSPITALAR: ____DIAS

ANOTAÇÕES:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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