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Oliveira GS. Análise da coagulação sanguínea com a administração profilática 

da desmopressina em cirurgias cardíacas valvares [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: A desmopressina, análogo sintético do hormônio hipotalâmico 

vasopressina, é utilizada em determinadas condições hematológicas 

hereditárias melhorando a função plaquetária e aumentando os níveis dos 

fatores de von Willebrand (FvW) e Fator VIII. Entretanto, sua administração na 

população geral é controversa, necessitando de mais estudos para elucidar sua 

eficácia como agente hemostático. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 

avaliar a coagulação sanguínea, clínica e laboratorialmente, após 

administração profilática da desmopressina em cirurgias cardíacas valvares. 

Métodos: Estudo clínico prospectivo e randomizado realizado no Instituto do 

Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Foram incluídos 108 pacientes 

adultos submetidos à cirurgia cardíaca valvar, no período de fevereiro de 2015 

a novembro de 2016. Os pacientes foram randomizados e alocados para a 

administração profilática da desmopressina ou para o grupo controle, na 

admissão hospitalar. Imediatamente após a reversão da heparina, administrou-

se a demopressina no grupo da intervenção ou solução placebo no grupo 

controle. Foram coletadas amostras sanguíneas em três momentos diferentes 

em todos os participantes do estudo. O desfecho foi a análise da coagulação 

sanguínea e do sangramento perioperatório através dos exames laboratoriais, 
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débito sanguíneo dos drenos cirúrgicos e do consumo de hemocomponentes 

em 48 horas.  Resultados: Dos pacientes incluídos no estudo, 54 foram 

alocados no grupo da intervenção e 54, no grupo controle. Quanto ao desfecho 

primário, os níveis sanguíneos do Fator VIII no tempo 2h (236,5 ± 62,9 vs. 

232,3 ± 66,7, P=0,015) foram significativamente diferentes entre os dois grupos 

(DDAVP e controle), respectivamente. Os demais testes clássicos da 

coagulação, assim como a análise viscoelástica e de agregação plaquetária 

mantiveram-se homogêneos em todos os tempos de coleta entre os dois 

grupos. O débito dos drenos cirúrgicos, balanço sanguíneo e consumo de 

hemocomponentes [10% (21,3) vs. 15% (28,8), P=0,526] não apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos DDAVP e controle. O tempo de 

ventilação mecânica apresentou diferença relevante entre os grupos DDAVP e 

o controle [897 (820 - 1011) vs. 1010 (846 - 1268), P=0,031], respectivamente. 

Não houve diferença em relação à incidência de complicações, tempo de 

internação hospitalar e de UTI ou mesmo de mortalidade em 30 dias. 

Conclusões: A utilização profilática da desmopressina em cirurgias cardíacas 

valvares não se mostrou eficaz em exercer efeito hemostático em relação ao 

grupo controle no presente estudo. 

 

Descritores: cirurgia cardíaca; hemostáticos; coagulação sanguínea; perda 

sanguínea cirúrgica; transfusão sanguínea; complicações pós-operatórias. 
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 Oliveira GS.  Analysis of blood coagulation after prophylactic use of 

desmopressin in heart valve surgeries [thesis].  São Paulo: “Faculty of 

Medicine, University of São Paulo”;  2017.  

  

Introduction: Desmopressin, a synthetic vasopressin analogue, is used in 

certain hereditary hematologic conditions, improving platelet function and 

increasing the levels of von factor and factor VIII.  However, its use in general 

population is still controversial, requiring further studies to elucidate its efficacy 

as a haemostatic agent.  Objective: To evaluate blood coagulation, through 

clinical and laboratorial analysis, after prophylactic use of desmopressin in heart 

valve surgeries.  Methods: A prospective and randomized clinical study was 

performed in the Heart Institute (InCor) of Hospital das Clínicas, from the 

Faculty of Medicine, University of São Paulo (HC-FMUSP).  A total of 108 adult 

patients undergoing heart valve surgeries were enrolled from February 2015 to 

November 2016. Patients were randomly assigned to the prophylactic use of 

desmopressin or to the control group at the time of hospital admission.  

Immediately after heparin reversal, demopressin was given in the intervention 

group or placebo solution in the control group.  Blood samples were collected at 

three different times in all study participants.  Blood coagulation and 

perioperative bleeding were analysed using laboratorial tests, blood flow 

through surgical drains and the consumption of blood components within 48 

hours.  Results: From 108 patients included in the study, 54 were allocated to 

the intervention group and 54 in the control group.  Regarding the primary 
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endpoint, blood levels of Factor VIII at Time 2h (236.5 ± 62.9 vs. 232.3 ± 66.7, 

P=0.015) were significantly different between the two groups (desmopressin 

and control), respectively.  Classical coagulation tests, as well as viscoelastic 

and platelet aggregation tests, remained homogeneous at all collection times 

between the two groups.  Flow rate of surgical drains, blood balance and 

consumption of blood components [10% (21.3) vs.  15% (28,8), P=0.526] did 

not present significant differences between the DDAVP and control groups.  

Mechanical ventilation time presented a significant difference between the 

desmopressin and control groups [897 (820 - 1011) vs.  1010 (846 - 1268), 

P=0.031], respectively.  There was no difference in incidence of complications, 

length of hospital and ICU stay or even mortality in 30 days.  Conclusions: The 

prophylactic use of desmopressin in heart valve surgeries was not effective in 

exerting haemostatic effect compared to the control group in this study.  

 

 

Descriptors: cardiac surgery;  hemostatics;  blood coagulation;  blood loss 

surgical; blood transfusion; postoperative complications. 
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O sangramento em cirurgias cardíacas para a correção de defeitos 

valvares com a utilização de circulação extracorpórea (CEC) é  condição sine 

quanon e de caráter multifatorial. Relaciona-se ao nível de complexidade do 

procedimento cirúrgico, utilização de heparina, hipotermia, fibrinólise, dano à 

microvasculatura, CEC, hemodiluição e perdas sanguíneas.  Estima-se que 10 

a 60% dos pacientes submetidos à cirurgia, necessitem de transfusão 

sanguínea1. 

Tanto a transfusão de hemocomponentes (concentrado de hemácias, 

plasma fresco congelado, plaquetas e crioprecipitado) como também o 

sangramento são conhecidos fatores de risco independentes para disfunção 

orgânica e mortalidade2. 

Pesquisas estão sendo realizadas visando à substituição ou redução 

do uso de hemocomponentes. Desenvolvimento de produtos sintéticos do 

sangue, como também a realização do diagnóstico preciso e precoce da 

condição hemostática do doente estão entre as principais medidas. 

A tendência atual é obter as respostas por meio do diagnóstico global 

da coagulação sanguínea (estratégia teranóstica), através de testes inovadores 

(testes viscoelásticos e de função plaquetária), e com foco no corrente modelo 

celular da coagulação3. 

Dentre os produtos sintéticos, a desmopressina, um análogo sintético 

do hormônio hipotalâmico vasopressina, é utilizada em determinadas 

condições hematológicas hereditárias melhorando a função plaquetária e 

aumentando os níveis dos fatores de von Willebrand (FvW) e Fator VIII1,3. 
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O presente estudo analisou a coagulação sanguínea, sob o olhar do 

modelo celular da coagulação, com a administração profilática da 

desmopressina em cirurgias cardíacas valvares. 
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Avaliar a coagulação sanguínea, clínica e laboratorialmente, após 

administração profilática da desmopressina em cirurgias cardíacas valvares. 

 

2.1  Desfecho primário 

 

Investigar a eficácia da administração profilática da desmopressina nos 

parâmetros da coagulação sanguínea e no sangramento perioperatório.  

 

 

2.2 Desfechos secundários 

 

Volume sanguíneo nos drenos cirúrgicos em 48 horas. 

Taxa de transfusão de hemocomponentes em 48 horas. 

Incidência de reoperação por sangramento em 48 horas 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

Taxa de infecção 

Taxa de Insuficiência Renal (AKIN) 

Tempo de administração de drogas vasoativas 

Tempo de internação hospitalar  

Tempo de ventilação mecânica 

Tempo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Mortalidade em 30 dias  
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O processo de hemostasia pode ser considerado como regulador do 

sangramento; processo antitrombogênico, de remodelagem e cicatrização de 

tecidos em equilíbrio harmônico entre os sistemas anticoagulante e pró-

coagulante4. 

Pacientes com disfunção valvar podem apresentar coagulopatia devido 

à alteração do fluxo laminar, inflamação, disfunção endotelial e plaquetária, 

promovidas pelo efeito mecânico da passagem do sangue sob pressões e 

fluxos anormais da valva acometida5,6,7. Além disso, necessitam fazer uso 

profilático de medicamentos antiplaquetários pelas condições de 

remodelamento miocárdico e arrítmicas associadas8. Pacientes com estenose 

aórtica ou mitral severa, defeito do septo ventricular e persistência do ducto 

arterioso podem também adquirir doença de von Willebrand tipo 2A por 

proteólise acentuada do FvW 9,10,11.  

O FvW é uma glicoproteína multimérica de alto peso molecular, 

produzida pelas células endoteliais e megacariócitos. É armazenado nos 

grânulos alfa dos megacariócitos, plaquetas e nos corpos de Weibel-Palade 

das células endoteliais de onde é secretado. No plasma, os multímeros do FvW 

são clivados por uma protease denominada ADAMTS13  (disintegrin-like and 

metalloprotease with trombospondin type 1 motifs)1,4. 

O FvW tem duas funções principais: (1) ligar-se ao colágeno presente 

no subendotélio e nas plaquetas, promovendo a formação do tampão 

plaquetário no local da lesão endotelial; e (2) ligar e transportar o Fator VIII, 

protegendo-o da degradação proteolítica no plasma4. 
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O FvW liga-se às plaquetas por meio da glicoproteína plaquetária Ib – 

GpIb (adesão plaquetária). Os multímeros de alto peso molecular ligam-se a 

GpIb com maior afinidade que os de baixo peso molecular. Após a ativação 

plaquetária, uma outra glicoproteína plaquetária, a GpIIb/IIIa, também se liga 

ao FvW permitindo a aderência das plaquetas entre si (agregação 

plaquetária)4. 

Não obstante, o tratamento que é efetuado para correção de tais 

defeitos valvares usualmente requer cirurgia cardíaca com CEC.  

A CEC promove distúrbios hemostáticos multifatoriais e que podem ser 

atribuídos à alteração do endotélio vascular, síndrome de isquemia e 

reperfusão, inflamação e hipotermia12. Ocasiona ainda redução no número e na 

funcionalidade plaquetária por hemodiluição, forças de cisalhamento, alteração 

do fluxo laminar e por consumo13.  

A exposição do sangue às superfícies não endoteliais do circuito da 

CEC promove ativação por contato da coagulação através do Fator XII que, por 

sua vez, inicia a via intrínseca da cascata da coagulação, além de ativar os 

sistemas das calicreínas-bradicininas, fibrinolítico e complemento14. A utilização 

de heparina, como anticoagulante do sistema de CEC, contribui para a 

disfunção plaquetária15. 

Nesse contexto, leucócitos levados para as áreas de isquemia 

promovem a liberação de interleucinas inflamatórias e radicais livres que 

produzem lise celular, liberação de citocinas e endotoxinas, amplificando a 

reação inflamatória, como também promovem obstrução mecânica na 

microcirculação16.
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O tipo e a complexidade da cirurgia podem desencadear distúrbios 

metabólicos que nem sempre são facilmente corrigidos, tais como: acidose 

metabólica, distúrbios eletrolíticos e injúrias orgânicas que corroboram para 

uma pior evolução clínica desses quadros. 

 Estima-se que 10 a 60% dos pacientes submetidos a cirurgias 

cardíacas recebam transfusões sanguíneas17. Sangramento excessivo pode 

ocorrer em até 11% dos pacientes, o que propicia aumento da reabordagem 

cirúrgica, alterações dilucionais, aumento do consumo de hemocomponentes, 

infecção, aumento do tempo de permanência na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), fibrinólise e disfunção plaquetária18. 

Efeitos adversos da transfusão de sangue alogênico incluem 

imunossupressão, Injúria Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão (TRALI), 

transmissão de doenças infecciosas, reações transfusionais, distúrbios 

eletrolíticos e ácido-básicos relacionados aos conservantes e tempo de 

estocagem, sepses, aumento do tempo de permanência e dos custos 

hospitalares19,20. 

Diante disso, desenvolveram-se alternativas visando à substituição ou 

redução do uso de hemocomponentes. Estratégias multimodais com esse 

propósito passaram a ser estimuladas e implementadas. Dentre as quais, 

destacam-se os agentes antifibrinolíticos, cujo emprego encontra indicação 

sobretudo em cirurgias que utilizam CEC, visto que a hiperfibrinólise é um dos 

mais importantes contribuintes para o aumento do sangramento em cirurgias 

cardíacas20. 

Entre os três fármacos antifibrinolíticos existentes, dois deles são 

agentes sintéticos derivados da lisina e amplamente recomendados: ácido 
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épsilon amino capróico, que tem menor potência farmacológica e menos efeitos 

colaterais; e o ácido tranexâmico, que tem maior potência farmacológica, 

porém com efeitos neurológicos indesejáveis que são dose-dependentes17. A 

aprotinina é o terceiro fármaco da classe.  

A aprotinina é um inibidor não específico da serinoprotease com 

potente ação antifibrinolítica; contudo, foi retirado do mercado em 2007 após 

estudos demonstrarem aumento do risco de eventos cardiovasculares, renais e 

cerebrovasculares21. Recentemente reintroduzido no Canadá com indicações 

muito restritas, aguarda por resultados de grandes estudos para nova validação 

do custo-benefício22.  

Produtos recombinantes ou purificados da coagulação sanguínea 

(complexo protrombínico, Fator VIIr, Fator XIII, fibrinogênio) mostram-se muito 

promissores como substitutos de hemocomponentes, porém ainda de reduzida 

disponibilidade pelo alto custo financeiro13. 

Por outro lado, ainda não existem alternativas que substituam a 

transfusão de plaquetas quando necessário. As plaquetas exercem papel 

central no atual modelo celular da coagulação23. Portanto, para um adequado 

processo de hemostasia ocorrer, é necessário que as plaquetas estejam em 

número e qualidade adequados. 

A transfusão de plaquetas, mais que qualquer outro hemoderivado, 

está associada a risco de infecção24.  Estima-se que cerca de 20% de todas as 

transfusões de plaquetas ocorram no perioperatório de cirurgias cardíacas. As 

indicações de transfusão permanecem incertas e pouco criteriosas. Mesmo os 

testes point-of-care não estabelecem ainda parâmetros de indicação bem
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 definidos e, assim, a transfusão de plaquetas usualmente ocorre de forma 

profilática e empírica24. 

Com esse mesmo objetivo, a desmopressina também tem sido 

amplamente investigada como instrumento alternativo para o controle do 

sangramento perioperatório, principalmente em cirurgias de grande porte. É um 

análogo do hormônio hipotalâmico vasopressina (1-deamino-8-D-arginina 

vasopressina ou desmopressina acetato) seletivo ao receptor V2, de baixo 

custo e poucos efeitos adversos (hipotensão durante administração, retenção 

urinária, hiponatremia e efeitos tromboembólicos com resultados conflitantes)6; 

age aumentando os níveis plasmáticos de Fator VIII e do FvW autólogos 25. 

Admite-se que a desmopressina eleve os níveis do FvW plasmático por meio 

da indução da secreção do conteúdo dos grânulos de estoque da célula 

endotelial (corpos de Weibel-Palade). Embora o mecanismo de incremento do 

Fator VIII seja pouco elucidado, é aceito que esteja relacionado com a função 

de transporte realizada pelo FvW secretado26,27. Relaciona-se também com o 

aumento direto da concentração de serotonina plaquetária e tromboxano A2, 

promovendo, assim, melhora na agregação e adesão plaquetária28. 

Utilizado classicamente em pacientes portadores de hemofilia A e 

doença de von Willebrand, a desmopressina diminui o tempo de sangramento 

em outras condições, tais como: uremia, doença hepática crônica, ingestão de 

ácido acetilsalicílico (AAS) e outros defeitos plaquetários (trombastenia de 

Glanzmann, síndrome de Bernard-Soulier e outras)29. 

A utilização da desmopressina para controle do sangramento 

perioperatório mostrou-se benéfica apenas em pacientes que apresentavam 

disfunção plaquetária congênita ou adquirida. Na população geral, o uso 
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profilático não é indicado por apresentar resultados inconclusivos30,31. Sugere-

se a importância de mais estudos clínicos, controlados e randomizados para 

definir o real papel da desmopressina no sangramento perioperatório32. 

Nesse cenário, métodos diagnósticos convencionais, tais como: tempo 

de protombina (TP), contagem plaquetária, d-dímero e concentração de 

fibrinogênio possuem grandes limitações. São demorados, analisam a 

formação do coágulo de forma fragmentada e são realizados em plasma 

geralmente pobre em plaquetas4. Além disso, não raro, os testes de 

coagulação estão alterados após a cirurgia cardíaca, pois estão associados a 

concentrações reduzidas dos fatores de coagulação protrombínicos, mas não 

necessariamente com diminuição da geração da trombina4.   

A tendência atual é obter as respostas dentro do contexto terapêutico e 

com um diagnóstico global da condição hemostática do doente (estratégia 

teranóstica), através de testes inovadores (testes viscoelásticos e de função 

plaquetária), e com foco no corrente modelo celular da coagulação; a esta 

metodologia denominamos point-of-care 6,33. 

O tromboelastograma (TEG) e a tromboelastometria rotacional 

(ROTEM) permitem um diagnóstico mais preciso dos distúrbios da coagulação, 

por apresentarem rápida avaliação do tempo de coagulação, trombocitopenia, 

hipofibrinogemia e fibrinólise12. 

A tromboelastometria (ROTEM®, TEM International GmbH, Munich, 

Germany) é um teste de viscoelasticidade  no sangue total, mensurando o 

início do tempo de coagulação, dinâmica da formação, firmeza e estabilidade 

do coágulo. Utiliza um painel de reagentes específicos que proporciona a 

avaliação simutânea das vias de coagulação intrínseca (INTEM), extrínseca 
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(EXTEM), polimerização da fibrina (FIBTEM), inibidores diretos da trombina 

(ECATEM) e da fibrinólise (APTEM), além da influência da heparina quando se 

faz presente, por exemplo, durante a CEC (HEPTEM)17. 

Por todo o exposto, a busca por agentes hemostáticos sintéticos, de 

baixo custo e reduzidos efeitos colaterais e que promovam redução do 

sangramento cirúrgico e o consumo de hemocomponentes, pode contrubuir 

com redução da morbidade em cirurgias cardíacas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Métodos
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O protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

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

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

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

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em sessão de 22 de outubro de 2013, 

sob o nº 0635/2013 (Anexo A). Foram obtidas as anuências no TCLE (Anexo 

B) de todos os pacientes participantes do estudo ou de seus parentes mais 

próximos, quando os pacientes se apresentavam incapacitados em fornecê-las. 

A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP) sob o identificador 2014/03785-1(Anexo C). Houve o 

desdobramento da pesquisa para o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) sob o 031/2016 (Anexo D). 

O estudo foi registrado no Clinical Trials.gov, sob o identificador NCT 

03343418.  

Trata-se de um estudo clínico, prospectivo, randomizado, unicêntrico e 

duplamente encoberto.  

 

4.1  Pacientes do estudo 

 

Pacientes com idade maior do que 18 anos submetidos à cirurgia 

cardíaca eletiva de correção valvar, no Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que 

preencheram os critérios de inclusão, foram randomizados para uma das duas 

estratégias de tratamento: Desmopressina ou controle.   
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Estão listados abaixo os critérios de inclusão e exclusão do estudo: 

 

4.1.1  Critérios de inclusão 

 

a) Cirurgia cardíaca eletiva para correção de defeito valvar com 

circulação extracorpórea; 

b) Idade maior de que 18 anos; 

 

4.1.2  Critérios de exclusão 

 

a) Infecção;  

b) Insuficiência renal crônica com creatinina maior que 2 mg/dL; 

c) Reoperação cardíaca; 

d) Índice de massa corporal (IMC) > 35; 

e) Fração de ejeção (FE) < 40%;  

f) Anemia com hematócrito < 35%; 

d) Coagulopatia (história prévia ou tempo de protombina maior que 

14,8 segundos); 

e) Uso de terapia antiplaquetária em até dez dias prévios à cirurgia 

(exceto o ácido acetilsalicílico (AAS) e enoxaparina que poderão ser utilizados 

em doses profiláticas até 24 horas antes do procedimento cirúrgico); 

f) Cardiopatias graves associadas; 

g) Recusa em participar do estudo; 

h) Cirurgia de emergência; 
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i) Procedimentos combinados (revascularização, defeitos congênitos e 

cirurgia da aorta); 

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

l) Plaquetopenia (menor que 100000/mm³); 

 

4.2  Randomização 

 

Na noite anterior à cirurgia, a equipe de enfermagem do estudo  

avaliava os pacientes quanto aos critérios de elegibilidade. Preenchendo os 

critérios de inclusão, o paciente foi convidado a participar do estudo; o mesmo 

recebeu o TCLE para a apreciação e teve dirimidas quaisquer dúvidas 

concernentes à sua participação na pesquisa. Para o presente estudo, 

seguiram-se os preceitos estabelecidos pela resolução 422/12 do Ministério da 

Saúde.  

No dia da cirurgia, os pacientes foram alocados no grupo de 

tratamento. Envelopes opacos feitos a partir de uma tabela de números 

randômicos foram preparados e os mesmos abertos para determinar 

sequencialmente o grupo de tratamento dos pacientes  

Houve cegamento dos pacientes e dos investigadores que analisaram 

os desfechos da pesquisa. Os mesmos não foram informados a qual grupo o 

paciente estava alocado; desta forma, não houve como o investigador 

influenciar na seleção dos pacientes. 
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4.3  Tratamento 

 

As estratégias utilizadas foram baseadas em estudos prévios com 

pacientes cirúrgicos para determinação da eficácia do fármaco DDAVP quanto 

de sua ação hemostática9,29,30,32. 

No período após circulação extracorpórea (CEC) e imediatamente após 

a administração da protamina, para reversão dos efeitos da heparina, foi 

realizada a intervenção do estudo. Neste momento, o paciente era 

randomizado para um dos dois tratamentos: 

Grupo desmopressina: foi administrado de forma profilática a 

desmopressina na dose de 0,3 µg/kg de peso do paciente diluído em 100ml de 

soro fisiológico a 0,9% em 15 minutos.  

Grupo controle: recebia 100 ml de soro fisiológico a 0,9% infundidos 

em 15 minutos.  

As soluções do estudo foram preparadas pela equipe de enfermagem 

não cega em bolsas idênticas, identificadas apenas com o nome do paciente, 

nome do estudo e número de randomização.  

Caso houvesse, durante a infusão da desmopressina, hipotensão 

arterial acentuada (principal reação adversa da administração da 

desmopressina), a infusão seria administrada de forma mais gradual, em 30 

minutos. Caso mantivesse a hipotensão arterial ou quaisquer outras reações 

adversas que pudessem estar relacionadas com a administração da 

desmopressina, a sua infusão seria imediatamente suspensa e medidas gerais 

para restaurar as condições hemodinâmicas do doente seriam prontamente 

executadas pelo anestesiologista assistente e o paciente seria retirado do 
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presente estudo. Não houve, nenhum tipo de intercorrência relacionada com a 

infusão do fármaco. 

 

4.4  Desenho do estudo 

 

 Figura 1- Fluxograma do desenho do estudo
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4.5  Coleta dos exames laboratoriais 

 

Os exames laboratoriais foram coletados pelo médico anestesiologista 

assistente ou pela equipe de enfermagem no centro de terapia intensiva pós 

cirúrgica. As coletas foram realizadas em três tempos:  

T0: na indução da anestesia 

T1: duas horas após a administração profilática da desmopressina ou 

placebo. 

T2: 24 horas após a administração da desmopressina. 

 

4.6  Procedimento cirúrgico e admissão na unidade de terapia 

intensiva 

 

A medicação pré-anestésica padronizada consistiu na administração de 

bromazepam 3mg via oral 8 horas antes da cirurgia. Todos os pacientes foram 

monitorizados com cardioscópio contínuo de cinco derivações, oximetria de 

pulso, analisador de gases, sonda vesical de demora, pressão arterial invasiva 

em artéria radial, termômetro esofágico e cateter venoso central ou cateter de 

artéria pulmonar inserido pela veia jugular interna ou pela veia subclávia, 

quando aplicável. 

A indução da anestesia foi realizada com etomidato 0,2 mg/Kg, 

midazolam 0,05 mg/Kg, fentanil 3 a 5 µg/Kg e pancurônio 0,1 mg/Kg como 

bloqueador neuromuscular, todos por via intravenosa. Após a intubação 

orotraqueal, o paciente foi mantido em ventilação controlada com fração 

inspirada de oxigênio (FiO2) suficiente para manter saturação arterial de 
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oxigênio acima de 95%, volume corrente de 6 ml/kg, pressão positiva no final 

da expiração (''PEEP'') de 5 a 8 mmHg em sistema circulatório valvular com 

absorvedor de CO2. A profilaxia antibiótica foi realizada com cefuroxima 1,5 g à 

indução anestésica e dose adicional de 750 mg após 4 horas do início do 

procedimento cirúrgico por via intravenosa. Todos os pacientes receberam 

terapia anti-fibrinolítica com ácido épsilon aminocapróico 100 mg/kg à indução 

anestésica e mantido por durante todo o procedimento cirúrgico em infusão 

contínua em 50mg/kg/h. 

A administração de fármacos inotrópicos e vasoativos foi guiada por 

parâmetros hemodinâmicos, de acordo com o protocolo específico da 

instituição.  

A equipe de cirurgiões foi homogênea (quatro cirurgiões da equipe 

cirúrgica especializada em doença valvar, que garantiram a técnica de inserção 

e técnica cirúrgica padronizadas).  

 A anticoagulação foi realizada com dose inicial de heparina 500 U/Kg 

(unidades/kilograma) administrada em veia central antes do início da CEC, com 

um tempo de coagulação ativado (TCA) necessariamente acima de 400 

segundos. Heparina adicional poderia ser utilizada durante a CEC para 

alcançar o alvo do TCA. 

Uma bomba centrífuga (Medtronic Biomedicus, Minneapolis, MN) foi 

utilizada para CEC. Circuito extracorpóreo contendo um oxigenador de 

membrana microporoso de polipropileno (Braile, São José do Rio Preto, SP, 

Brasil) integrado a um reservatório venoso de cardiotomia. O prime do 

oxigenador foi constituído de 1500 mL de solução de Ringer com lactato, 

manitol a 20% na dose de 1g/Kg e 10000 U de heparina. Durante a CEC, a 
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temperatura corporal foi mantida entre 28 e 32 ºC (graus Celsius). Durante a 

hipotermia, o manuseio dos gases sanguíneos foi realizado através da 

regulação "alfa-stat" na gasometria arterial. Durante a CEC, o fluxo contínuo foi 

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

proteção miocárdica foi realizada por meio de cardioplegia cristalóide 

anterógrada intermitente. A cardioplegia foi repetida a cada 20 a 30 minutos. 

Ao final da CEC, a heparina foi revertida através da administração de 

protamina em uma relação de 1:1, e protamina adicional poderia ser 

administrada até alcançar os níveis iniciais do TCA.  

Sangramento, associado a distúrbios da coagulação, foram tratados de 

acordo com o protocolo institucional para tratamento de coagulopatias. Durante 

o ato cirúrgico, os níveis de glicemia foram mantidos entre 140 e 180 mg/dL e, 

se necessário, insulina regular intravenosa contínua era administrada. 

Todos os pacientes foram transferidos para a UTI cirúrgica após o 

procedimento cirúrgico, antes da recuperação da anestesia e sob ventilação 

mecânica. Os pacientes foram extubados na  UTI cirúrgica, após recuperação 

completa da anestesia, estando estáveis hemodinamicamente, com a 

temperatura controlada e gases arteriais dentro da normalidade. Os pacientes 

receberam alta da UTI quando preenchiam critérios de alta, de acordo com 

protocolo específico da instituição. 

 

4.7  Avaliação dos dados clínicos e demográficos, e coleta de dados 

 

Um instrumento de coleta de dados foi criado para obtenção e 

organização das informações exigidas pelo estudo (Anexo E). 
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Após a inclusão, foram obtidos dados clínicos e demográficos de cada 

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

calculados os índices EuroSCORE I (critério de inclusão) aditivo e logístico 

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

 

Dados pré-operatórios: Foram obtidos por meio de anamnese e 

avaliação do prontuário dos pacientes dados sobre a história clínica, 

antecedentes pessoais, comorbidades, medicações prévias e dados 

antropométricos. Exames laboratoriais coletados na admissão ou até 12 horas 

antes da cirurgia eram avaliados (hemoglobina, hematócrito, glicemia, 

creatinina, TTPa, TP, INR e contagem de plaquetas). O ecocardiograma pré-

operatório foi analisado para registro da função ventricular esquerda. 

 

Dados intraoperatórios: Foram coletados hemoglobina, hematócrito, 

contagem de plaquetas, gasometria arterial e venosa, cálcio iônico, TCA, TTPa, 

INR, TP, fibrinogênio, D-dímero, fator VIIIc, Fator de von  Willebrand, 

agregação plaquetária com ADP e adrenalina e Tromboelastograma 

(ROTEM®) com os testes INTEM, EXTEM e FIBTEM de testes laboratoriais. 

Dados clínicos como, tipo de procedimento cirúrgico realizado, tempos de 

anestesia, cirurgia e CEC, diurese, temperatura esofágica, balanços hídrico e 

sanguíneo, utilização de drogas inotrópicas e vasoativas, infusão de líquidos, 

terapia hemostática e transfusão sanguínea foram coletados no início da 

cirurgia (T0) e duas horas após a administração do DDAVP ou placebo (T1). 

Eventos clinicamente significativos tais como sangramento e instabilidade 

hemodinâmica importantes também foram coletados. 

http://www.euroscore.org/
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Dados pós-operatórios: Foram coletados hemoglobina, hematócrito, 

contagem de plaquetas, gasometria arterial e venosa, cálcio iônico, TCA, TTPa, 

INR, TP, fibrinogênio, D-dímero, fator VIIIc, Fator de von  Willebrand, 

agregação plaquetária com ADP e adrenalina e tromboelastograma (ROTEM®) 

com os testes INTEM, EXTEM e FIBTEM de testes laboratoriais após 24h do 

início da cirurgia (T2). Débito sanguíneo nos drenos cirúrgicos, balanço hídrico 

e sanguíneo, transfusão sanguínea e terapia hemostática eram avaliados no 

pós- operatório imediato, 24h e 48h após a admissão na UTI. 

Durante o período de internação hospitalar, foram registrados dados 

sobre transfusão de hemocomponentes, medicações administradas, tempo de 

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

complicação neurológica (AVC) ou cardiovascular (IAM) e necessidade de 

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

Após a alta hospitalar, foi feito contato telefônico com os pacientes ao 

final dos 30 dias de pós-operatório, para obtenção de informações sobre 

intercorrências clínicas, reinternações hospitalares e óbito. 

 

4.8  Definição das complicações clínicas e desfechos 

 

Sangramento: Foi definido como clinicamente significativo quando as 

perdas sanguíneas excediam 100 a 300 mL/h, após admissão na UTI 34. A 

reoperação era indicada caso houvesse sangramento de 500 mL na primeira 

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

sanguínea fosse maior que 1 L nas primeiras oito horas de pós operatório35.  
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Insuficiência renal aguda (IRA): Definida através da classificação de 

AKIN (Acute Kidney Injury Network), que caracteriza a lesão renal aguda como 

uma redução abrupta (em 48 horas) na função renal, caracterizada por 

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

aumento percentual da creatinina maior ou igual a 50% (1,5 vezes a creatinina 

basal); ou  redução do débito urinário para menor que 0,5 ml/kg/h por seis 

horas ou mais 36. A necessidade de diálise foi baseada em indicação clínica e 

avaliação laboratorial diária. 

Acidente vascular cerebral (AVC): Déficit neurológico novo, reversível 

ou não, acompanhado de início abrupto que não se resolveu em 24 horas, 

causado por um distúrbio de suprimento sanguíneo cerebral compatível à 

exames de imagem (tomografia computadorizada ou ressonância nuclear 

magnética) 37. 

Infarto agudo do miocárdio (IAM): Foi considerado quando houve 

elevação de enzimas cardíacas (CKMB 10 vezes superior ao valor de 

referência e/ou  troponina I a 5 vezes superior ao valor de referência, durante 

as primeiras 48 horas após a cirurgia, associado a um dos seguintes critérios: 

aparecimento de nova onda Q patológica, oclusão arterial coronariana nova 

documentada angiograficamente, ou evidência de déficit segmentar novo 38.  

Infecção: Infecções novas, sepse e choque séptico. Pneumonia foi 

diagnosticada se estivesse presente aparecesse infiltrado pulmonar novo, 

persistente, ou progressivo à radiografia de tórax associado a pelo menos , 2 
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dos seguintes critérios: temperatura maior ou igual a 38oC; contagem de 

leucócitos maior que 12000 células/mm3 ou menor que 3000 células/mm3; ou 

secreção endotraqueal purulenta. A infecção de corrente sanguínea foi definida 

por isolamento do mesmo microorganismo em hemocultura periférica e na 

cultura de ponta do cateter removido. Infecção de ferida operatória definida 

pela presença de hiperemia e secreção purulenta local, associada ou não à 

infecção sistêmica 39.  

Choque séptico: Pacientes que apresentem critérios da síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica, apresentando um foco infeccioso suspeito ou 

confirmado, associado à hipotensão refratária com necessidade de fármaco 

vasopressor 40. 

Mortalidade: Óbito durante a internação da cirurgia ou óbito ocorrido 

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

morte não seja claramente relacionada à cirurgia. 

 

4.9  Descrição dos testes laboratoriais 

 

Agregação Plaquetária por transmitância de Luz 

 

O teste de Agregação Plaquetária avalia a função plaquetária in vitro 

por sistema óptico ou turbidimétrico. As amostras foram coletadas em tubo com 

citrato de sódio 3,2% e centrifugadas por 4 a 6 minutos em 1000 a 1500 rpm 

para obtenção de plasma rico em plaquetas (PRP). O equipamento AggRAM 

(Helena Laboratories) detecta a transmissão luminosa através do plasma 

citratado rico em plaquetas em suspensão. À medida que as plaquetas se 
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agregam por adição de um agente agregante (Adenosina 5’difosfato, 

Adrenalina e Ácido Araquidônico), ocorre diminuição da turbidez e um aumento 

proporcional da transmissão de luz detectado por uma célula fotoelétrica e 

registrado sob curva de agregação plaquetária por um registrador acoplado ao 

equipamento. Os resultados são expressos em amplitude de agregação, 

estabelecida para cada agente agregante ou qualitativamente 

(normoagregante, hipoagregante ou hiperagregante). O teste é realizado dentro 

de 4 horas após a coleta das amostras em temperatura ambiente. 

 

Fator VIII 

 

As amostras foram coletadas em tubo com anticoagulante citrato de 

sódio a 3,2% e centrifugadas por 10 minutos a 3000 rpm. As dosagens foram 

realizadas em equipamento automatizado (DestinyMaxTM, Ireland) e kit 

específico (TriniCLOT) por metodologia óptica. O resultado é expresso em 

atividade (%), faixa de normalidade de 50 -150%. 

 

FvW 

 

O FvW é um polímero protéico plasmático dosado em plasma citratado 

e congelado através de teste imunoturbidimétrico. Valores de referência (50-

160%). 
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Tromboelastometria  

 

A tromboelastometria avalia a dinâmica da formação do coágulo, ou 

seja, o processo global da coagulação com a participação das plaquetas, 

células sanguíneas e proteínas da coagulação. A amostra é coletada em tubo 

com anticoagulante citrato de sódio a 3,2% e processada em até 30 minutos 

após a coleta. Nesta pesquisa, foi utilizado o método ROTEM 

(tromboelastometria rotacional), com os seguintes reagentes: INTEM, EXTEM, 

FIBTEM.  

A análise pelos sistemas ROTEM e os seus parâmetros mais 

importantes incluem (parâmetros adicionais podem ser calculados assim como 

os derivativos da curva): 

Tempo de coagulação (CT): determina os níveis de anticoagulação ou 

deficiência de fatores de coagulação; valores de referência em segundos. Com 

o INTEM  o valor de referência (100-240 segundos); EXTEM (38-79 segundos). 

Tempo de formação do coágulo (CFT): determina a qualidade do 

coágulo e sua consistência; valor de referência com INTEM (30-110 segundos); 

EXTEM (34-159 segundos). 

Ângulo alfa: determina se o paciente apresenta hipercoagulabilidade ou 

hipocoagulabilidade; valores de referência com o INTEM (70-83 graus); EXTEM 

(63-83 graus).  

Dureza máxima do coágulo (MCF): determina a interação e a 

participação da fibrina e das plaquetas; valores de referência com o INTEM e 

EXTEM (50-72 mm). 
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Lise máxima (ML): determina o porcentual de lise do coágulo e 

consequentemente identifica a hiperfibrinólise; valores de referência (˂15%) 

para INTEM e EXTEM. 

EXTEM : avalia o fator tecidual, deficiências dos fatores da coagulação, 

desordens de polimerização da fibrina e desordens plaquetárias; 

FIBTEM: avalia o fibrinogênio e o inibidor de plaquetas; 

INTEM: avalia deficiências dos fatores da coagulação, desordens de 

polimerização da fibrina e desordens plaquetárias. 

 

Tempo de Coagulação Ativado (TCA) 

 

Utilizou-se o aparelho de modelo Cascade POC da Helena 

Laboratories (Beaumont – Texas – USA). Valores de referência (80-120 

segundos). 

 

Tempo de Protrombina (TP) 

  

O teste consiste na adição de tromboplastina (fator tecidual) e posterior 

mensuração do tempo de coágulo. As amostras coletadas em tubos contendo 

citrato de sódio a 3,8% são centrifugadas a 3.000 rpm por 10 minutos. O 

plasma obtido é processado em equipamento TcoagDestinyMax, Ireland e kit 

específico (TcoagTriniCLOT). Metodologia coagulométrica (ótica ou mecânica). 

Os resultados do TP são expressos em segundos, atividade da protrombina e 

relação normatizada internacional (RNI). O cálculo do RNI é obtido através da 

divisão do TP do paciente pelo TP do controle normal, elevado ao ISI (índice de 
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normatização internacional). O ISI define a sensibilidade da tromboplastina, 

sendo essencial a padronização próxima de 1.0, com variação em até 1.2. 

Valor de referência (11,0-14,6 segundos) 

 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) 

 

O TTPA é realizado por adição de tromboplastina parcial a cefalina, 

substância carregada negativamente e ativador da via intrínseca. O cloreto de 

cálcio é adicionado e o tempo necessário para formar o coágulo é medido. O 

teste é realizado por método coagulométrico em equipamento 

TcoagDestinyMaxTM, Ireland. Os resultados são expressos em segundos e o 

cálculo da relação do TTPA do paciente pelo TTPA do controle normal. Valores 

de referência (25-39 segundos). 

 

Contagem de plaquetas 

  

O sangue total é coletado em tubo com anticoagulante EDTA e 

processado por método eletrônico automatizado (ADVIA 120, Siemens), 

baseado na medição da impedância elétrica. Valores de referência (150000-

450000 mm3). 

 

4.10  Análise estatística 

 

Para o cálculo amostral, foram definidos: alfa (α) de 5%, poder de 80%, 

incidência de 60%9 ao sangramento pós-operatório e redução absoluta 
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da incidência de 30%40, chegando a um n de 49 pacientes para cada grupo (98 

pacientes no total). Adicionando 10% por possíveis perdas, o tamanho amostral 

final é de 108, sendo 54 pacientes em cada grupo. 

Os dados foram analisados com o auxílio do software GraphPad Prism 

6.0 (GraphPad Software, CA, USA) e os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão para as variáveis com distribuição normal; utilizou-se 

mediana e os valores de percentis 25% e 75% para as variáveis que não 

apresentaram distribuição normal. 

Variáveis contínuas foram comparadas com o teste t de Student (para 

as variáveis com distribuição normal) ou teste de Mann-Whitney (para as 

variáveis sem distribuição normal). As variáveis categóricas foram analisadas 

de acordo com o teste exato de Fisher ou Qui-quadrado. Foram considerados 

estatisticamente significantes os valores de p < 0,05 e todos os testes foram 

bicaudais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Resultados
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5.1  População do Estudo 

 

Foram avaliados 780 pacientes internados no Instituto do Coração do 

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

(InCor - HCFMUSP), entre fevereiro de 2015 e novembro de 2016 para a 

inclusão no estudo. 

Destes, 108 indivíduos preencheram os critérios de inclusão, não 

apresentaram nenhum critério de exclusão, assinaram o TCLE e foram 

incorporados ao estudo. Sendo que 54 foram alocados para o grupo DDAVP e 

54 pacientes foram alocados para o grupo controle. Não houve perda de 

seguimento em nenhum dos grupos durante o período do estudo (Figura 2). 
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Avaliados para elegibilidade (n = 780) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Fluxograma da população do estudo. 
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 Os grupos foram homogêneos no que se referem às características 

pré-operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais) (tabela 1). A idade 

média foi de 50,0 (44,7 - 60,0) anos no grupo desmopressina e de 52,0 (40,5 - 

65,0) anos no grupo controle (P=0,911); houve predomínio do sexo feminino 

(59,3% vs. 64,8%, respectivamente; P=0,551), em ambos os grupos. O IMC 

dos pacientes foi 25,3 (22,4 - 27,7) no grupo desmopressina e 24,1 (22,6 - 

27,7) kg/m² no grupo controle (P=0,647). 

 Dentre as comorbidades, a insuficiência cardíaca (IC) apresentou-se 

em 94,4% no grupo desmopressina vs. 92,4%, no grupo controle (P=0,677); 

Hipertensão Arterial Pulmonar em 20,4% vs. 33,3% (P=0,128); diabetes 

mellitus  em 5,6% vs. 7,46% (P=0,695); e hipotireoidismo em 7,4% vs. 1,8% 

(P=0,364), respectivamente. Quanto à avaliação de risco pré-operatório, a 

maioria dos pacientes apresentou predomínio da classe funcional III da New 

York Heart Association em ambos os grupos (55,7% vs. 46,9%). A FE 63,0 

(57,7 - 67,2) vs. 63,0 (59,0 - 67,0) (P=0,761) e o EuroSCORE [2 (1-3) vs. 3 (1 -

5) (P=0,039)] entre os grupos desmopressina e controle. 

 Os valores laboratoriais de hemoglobina [13,7 (12,8 - 14,6) vs. 13,9 

(13,3 - 14,9) g/dL, P=0,756), contagem de plaquetas [221 (176 - 244) vs. 218 

(181 - 249) x 103/mm3, P=0,918], TP [11,6 (11,2 - 12,5) vs. 11,6 (11,0 - 12,1) 

segundos, P=0,104), TTPa [29,9 (27,0 - 32,5) vs. 28,5 (26,8 - 30,3) segundos, 

P=0,05) e INR [1,1 (1,0 - 1,1) vs. 1,1 (1,0 - 1,1) segundos, P=0,650], 

apresentaram-se homogêneos em relação aos grupos desmopressina e 

controle, respectivamente.  
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Tabela 1- Características pré-operatórias (demográficas, clínicas e 
laboratoriais) dos pacientes. 

Variável Desmopressina(54)  Controle (54)  P  

Idade (anos) 55,0 (44,7 – 60,0) 52,0 (40,5 – 65,0) 0,911  

Sexo (Masculino) – n (%) 22 (40,7) 19 (35,2) 0,551 * 

HAS – n (%) 33 (61,1) 22 (40,7) 0,034 * 

Tabagismo – n (%) 2 (3,7) 5 (9,2) 0,437 ** 

IC – n (%) 51 (94,4) 49 (92,4) 0,677 * 

Índice de massa corpórea, kg/m²  25,3 (22,4 – 27,7) 24,1 (22,6 – 27,7) 0,647  

FEVE (%) 63,0 (57,7 – 67,2) 63,0 (59,0 – 67,0) 0,761  

Avaliação laboratorial no pré-operatório     

Hemoglobina (g/dL) 13,7 (12,8 – 14,6) 13,9 (13,3 – 14,9) 0,756  

Plaquetas (1.000/mm
3
) 212 (176 – 244) 215 (181 – 249) 0,918  

TP (s) 11,6 (11,2 – 12,5) 11,6 (11,0 – 12,1) 0,104  

TTPa (s) 29,9 (27,0 – 32,5) 28,5 (26,8 – 30,3) 0,050  

INR  1,1 (1,0 – 1,1) 1,1 (1,0 – 1,1) 0,650  

Co-morbidades – n (%)     

Diabetes mellitus 3 (5,6) 4 (7,4) 1,000 ** 

IAM prévio 4 (7,4) 0 (0) 0,118 ** 

Anticoagulantes 20 (37) 19 (35) 0,841  

Antiagregantes plaquetários 3 (5,6) 3 (5,3) 1,000 ** 

Hipertensão arterial pulmonar 11 (20,4) 18 (33,3) 0,128  

Hipotireodismo 4 (7,4) 1 (1,8) 0,364 ** 

EuroSCORE 2 (1 – 3) 3 (1 – 5) 0,039  

ICC classe funcional (NYHA)     

I 2 (3,8) 3 (6,1) 0,271 * 

II 21 (40,4) 20 (40,8)   

III 29 (55,7) 23 (46,9)   

IV 0 (0) 3 (6,1)   

* Teste de qui-quadrado, ** Teste exato de Fisher, teste t-Student, teste de Mann-Whitney; p<0,05 foi 

considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

EuroScore = “European System for Cardiac Operative Risk Evaluation”; NYHA = “New York Heart 

Association”
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 Quanto às características intraoperatórias, não houve diferença entre 

os grupos desmopressina e controle, no que concerne ao tempo cirúrgico, 

tempo de circulação extracorpórea e valores do TCA inicial e pós administração 

de protamina. O balanço hídrico, balanço sanguíneo e a diurese 

intraoperatórios seguiram o mesmo padrão de homogeneidade entre os dois 

grupos, assim como a utilização de fármacos inotrópicos e vasoativos 

administrados durante a cirurgia (tabela 2). 

Tabela 2- Características intra-operatórias (clínicas e laboratoriais) dos 

pacientes. 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P  

Tempo de cirurgia (mim) 257 (227 – 286) 265 (237 – 286) 0,461  

Tempo de CEC (mim) 89,9 ± 26,5 81,2 ± 22,7 0,068  

TCA Inicial (s) 116 (108 – 135) 116 (108 – 129) 0,663  

TCA pós Protamina 114 (103 – 126) 112 (108 – 128) 0,707  

Balanço Hídrico (mL) 2475 ± 960 2598 ± 913 0,498  

Balanço Sanguineo (mL) -300,0 (-350,0 / -147,5) -242,0 (-314,0 / -147,5) 0,224  

Diurese (mL) 1400 (1100 – 1800)  1550 (1100 –2000) 0,464  

Norepinefrina 11 (20,4) 13 (24,1) 0,643 * 

Nitroglicerina 6 (11,1) 4 (7,4) 0,526 ** 

Nitroprussiato 31 (57,4) 29 (53,7) 0,698 * 

Epinefrina 7 (12,9) 4 (7,4) 0,339 ** 

Teste de t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

* Teste de qui-quadrado, ** Teste exato de Fisher 

 

 Quanto ao tipo de cirurgia valvar, houve predomínio de cirurgias da 

valva mitral (57,4% vs. 50,9%, P=0,589) seguida de cirurgias na valva aórtica 

(29,7% vs. 37,8%, P=0,524) sem diferenças entre os dois grupos (tabela 3).
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Tabela 3- Tipos de cirurgia valvar em relação à intervenção. 

Variável Desmopressin (54)  Controle (53)  P  

Tipo de cirurgia Valvar     

Mitral  31 (57,4) 27 (50,9) 0,589 * 

Aórtico 16 (29,7) 20 (37,8) 0,524
#
 * 

Tricúspide 1 (1,8) 0 (0)   

Mitral + Aórtico  5 (9,3) 6 (11,3)   

Mitral + Tricúspide 1 (1,8) 0 (0)   

* Teste de qui-quadrado, ** Teste exato de Fisher; p<0,05 foi considerado significante 

n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes. #  comparação entre o grupo mitral e aórtico. 

Dados de 1 paciente estão faltando.  

 

5.2  Intervenção 

 

5.2.1  Análise Laboratorial 

 

 Estão representados, na tabela 4, os valores dos principais exames 

laboratoriais do presente estudo. Foram realizadas coletas em três tempos 

estabelecidos na metodologia: T0 (início do procedimento cirúrgico), T1 (2h 

após a administração da desmopressina ou placebo) e T2 (24h após a 

administração da desmopressina ou placebo). A análise laboratorial mostra que 

não houve diferença significativa entre os valores da saturação venosa de 

oxigênio (SvO2) e da hemoglobina entre os dois grupos (desmopressina e 

controle) nos tempos de coleta. Entretanto, a dosagem do lactato sanguíneo 

apresentou diferença entre os grupos do estudo nos momentos T1 [24,5 (18,7 - 

40,2) vs. 20,0 (14,0 - 28,0) mg/dL, P=0,016] e T2 [24,5 (17,0 - 33,2) vs. 18,0 

(14,7 - 27,5) mg/dL, P=0,033] (tabela 4). 
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 Exames laboratoriais que classicamente avaliam a coagulação 

sanguínea, tais como INR, TTPA, Fibrinogênio e D-dímero não apresentaram 

diferenças em nenhum dos tempos de coleta entre os grupos desmopressina e 

controle. Todavia, o TP [14,1 (12,9 - 15,2) vs. 13,4 (12,1 - 14,5) segundos, 

P=0,007] no Tempo 24h (T2), apresentou diferença significativa entre os 

grupos, respectivamente (tabela 4). 

 A avaliação da função plaquetária, realizada através do teste de 

agregação plaquetária com adição do ADP ou da adrenalina como agentes 

inicializadores do fenômeno da agregação, não mostrou diferenças relevantes 

entre os dois grupos do estudo (tabela 4). 

 Os níveis sanguíneos do Fator VIII no tempo T1 (263,5 ± 62,9 vs. 232,3 

± 66,7, P=0,015) foram significativamente diferentes entre os dois grupos 

(desmopressina e controle), respectivamente (tabela 4). 

Tabela 4-   Análise laboratorial. 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

SvO2 (%)    

                             T 0 74,5 ± 9,1 75,0 ± 9,1 0,797 

                             T 1 82,7 ± 8,0 82,3 ± 6,6  0,771 

                             T 2 70,8 ±  9,4 72,7 ± 9,1 0,286 

Lactato (mg/dL)    

                             T 0 14 (10 – 17) 13 (10 – 16) 0,182 

                             T 1  24,5 (18,7 – 40,2) 20,0 (14,0 – 28,0) 0,016 

                             T 2 24,5 (17,0 – 33,2) 18,0 (14,7 – 27,5) 0,033 

Hemoglobina (g/dL)    

                             T 0 13,4 ± 1,5 13,0 ± 1,7 0,182 

                             T 1 11,6 ± 1,4  11,9 ± 1,6 0,281 

                             T 2 12,1 ± 1,8 11,9 ± 1,6 0,530 
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Tabela 4-   Análise laboratorial   (Continuação) 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

 TTPA (s)    

                             T 0 30,0 (28,0 – 32,3) 29,0 (27,2 – 30,9) 0,059 

                             T 1  29,0 (27,6 – 31,8) 30,2 (26,9 – 32,4) 0,552 

                             T 2 29,7 (27,1 – 33,4) 28,8 (27,3 – 30,4) 0,117 

TP (s)    

                             T 0 12,4 ± 0,8 12,5 ± 1,0 0,781 

                             T 1  14,2 ± 1,5 13,6 ± 1,8 0,119 

                             T 2 14,1 (12,9 – 15,2) 13,4 (12,1 – 14,5) 0,007 

INR    

                             T 0 1,13 ± 0,07 1,12 ± 0,09 0,712 

                             T 1  1,34 ± 0,14 1,24 ± 0,16 0,115 

                             T 2 1,3 (1,2 – 1,4) 1,2 (1,1 – 1,3) 0,169 

D - dímero (ng/L)    

                             T 0 361 (224 – 617) 345 (231 – 785) 0,956 

                             T 1  693 (434 – 977) 714 (490 – 1083) 0,575 

                             T 2 880 (474 – 1327) 746 (507 – 1069) 0,440 

 

Fibrinogênio (mg/dL)    

                             T 0 301,4 ± 65,6 306,5 ± 54,4 0,668 

                             T 1  245,2 ± 70,8 240,7 ± 51,7  0,731 

                             T 2 426,1 ± 132,4 393,3 ± 65,1 0,182 

 

Agregação ADP    

                             T 0 73,0 (53,5 – 83,4) 71,7 (54,3 – 84,0) 0,926 

                             T 1  64,5 ± 15,6  67,4 ± 13,3  0,333 

                             T 2 63,4 ± 16,4 61,9 ± 14,5 0,282 

Agregação Adrenalina 
   

                             T 0 41,4 (20,6 – 79,8) 47,8 (22,0 – 74,1) 0,941 

                             T 1  37,2 ± 19,2 41,3 ± 19,4 0,219 

                             T 2 37,8 ± 13,0 35,4 ± 15,1 0,293 

Fator VIII (%)    

                             T 0 148,0 (116,0 – 184,5) 145,0 (105,0 – 204,3) 0,922 

                             T 1 263,5 ± 62,9 232,3 ± 66,7 0,015 

    

                       T 2 260,3 ± 69,5 269,1 ± 58,6 0,182 
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Tabela 4-   Análise laboratorial    

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

                             T 0 151,0 ± 52,9 158,2 ± 48,9 0,477 

                             T 1 288,6 (214,4 – 386,4) 286,7 (208,3 – 390,8) 0,845 

                             T 2 326,4 (221,7 – 399,0) 340,2 (221,0 – 413,1) 0,539 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Na figura 3, visualiza-se a comparação da dosagem do lactato 

sanguíneo nos tempos de coleta entre os grupos desmopressina e controle. No 

tempo 2h (T1) e 24h (T2), há diferença estatisticamente significativa nos níveis 

de lactato sanguíneo entre os dois grupos do estudo. 

 

 

Figura 3- Relação dos valores do lactato entre os dois grupos (desmopressina 

e controle). 
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As figuras 4 e 5 ilustram os níveis sanguíneos do Fator VIII e FvW,  

entre os grupos desmopressina e controle, com diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos apenas para o Fator VIII em T1 (2h). A relação da 

agregação plaquetária com adrenalina e ADP, sem diferenças significativas 

quanto à administração profilática de desmopressina, é demonstrada nas 

figuras 6 e 7. 

 

Figura 4- Relação desmopressina e níveis de Fator VIII nos três tempos de 

coleta 

 

Figura 5- Relação desmopressina e níveis de FvW nos três tempos de coleta.



Resultados   43 

 

 

 

Figura 6- Relação desmopressina e agregação adrenalina nos três tempos de 

coleta. 

 

 

Figura 7- Relação desmopressina e agregação ADP nos três tempos de coleta. 

A análise tromboelastrométrica da coagulação foi realizada através do 

ROTEM®. Os testes viscoelásticos foram realizados utilizando os reagentes 

INTEM, EXTEM e FIBTEM nos três tempos de coletas de exames laboratoriais 

(T0, T1 e T2). De maneira geral, não houve diferenças significativas dos testes 

viscoelásticos em relação aos dois grupos do estudo (desmopressina e 

controle) (Tabelas 5 a 13). 
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Tabela 05- Dados do ROTEM® (INTEM T0). 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 06- Dados do ROTEM® (INTEM T1). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

INTEM (T1)  

CT (s)                             187,0 (156,0– 196,0) 190,0 (173,5– 215,5) 0,019 

CFT (s)                            90,0 (72,0 – 109,0) 94,0 (81,0 – 113,5) 0,407 

Ângulo α                        73,0 (70,0 – 76,0) 72,0 (69,0 – 75,0) 0,194 

A5 (mm) 40,0 (36,0 – 44,0) 39,0 (36,0 – 45,0) 0,804 

A10 (mm)                             50,0 (47,0 – 55,0) 50,0 (47,0 – 55,0) 0,859 

MCF (mm)                           59,9 ± 5,5 59,8 ± 6,0 0,926 

A20 (mm)                            57,7 ± 5,9 57,6 ± 6,2 0,862 

A30 (mm) 59,5 ± 5,6 61,0 ± 5,9 0,819 

ML (%) 2,0 (1,0 – 3,0) 2,0 (1,0 – 3,0) 0,178 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,238 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

INTEM (T0)  

CT (s)                             166,0 (152,3– 178,5) 157,5 (140,5– 180,5) 0,232 

CFT (s)                            64,5 (55,0 – 82,5) 68,0 (61,0 – 82,2) 0,349 

Ângulo α                        77,0 (73,7 – 79,0) 77,0 (74,2 – 78,0) 0,507 

A5 (mm) 48,0 (43,0 – 52,7) 47,0 (44,0 – 51,0) 0,380 

A10 (mm)                             58,0 (53,0 – 61,2) 57,0 (53,0 – 60,7) 0,485 

MCF (mm)                           64,0 (60,7 – 66,2) 64,0 (60,0 – 66,7) 0,948 

A20 (mm)                            63,0 (60,0 – 66,0) 63,0 (59,0 – 66,0) 0,629 

A30 (mm) 64,0 (60,0 – 66,0) 63,0 (59,0 – 66,7) 0,667 

ML (%) 6,0 (4,0 – 8,0) 5,0 (2,0 – 8,0) 0,199 

LI30 (%)                      100 (99 – 100) 100 (99 – 100) 0,559 
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Tabela 07- Dados do ROTEM® (INTEM T2). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

INTEM (T2)  

CT (s)                             67,0 (60,5 – 77,0) 66,0 (59,0 – 73,0) 0,374 

CFT (s)                            84,0 (66,5 – 104,0) 81,0 (72,0 – 97,0)  0,954 

Ângulo α                        77,0 (64,0 – 79,0) 77,0 (75,0 – 79,0)  0,705 

A5 (mm) 45,1 ± 6,7 44,7 ± 6,5 0,749 

A10 (mm)                              55,8 ± 6,8 56,2 ± 6,2 0,460 

MCF (mm)                           64,2 ± 4,9 64,8 ± 5,5 0,361 

A20 (mm)                            62,8 ± 5,1 63,1 ± 5,6 0,415 

A30 (mm) 64,1 ± 4,9 64,7 ± 5,4 0,368 

ML (%) 4,5 ± 2,4 3,8 ± 2,6 0,103 

LI30 (%)                  100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,808 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 08- Dados do ROTEM® (EXTEM T0). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

EXTEM (T0) 

CT (s)                             62,0 (53,0– 74,2) 61,0 (55,2– 69,0) 0,671 

CFT (s)                            71,5 (62,0 – 90,5) 74,5 (62,2 – 92,2) 0,695 

Ângulo α                        77,0 (73,0 – 78,0) 76,0 (72,2 – 78,0) 0,439 

A5 (mm) 50,0 (43,7 – 52,2) 49,0 (44,0 – 52,0) 0,673 

A10 (mm)                             60,0 (54,7 – 62,2) 59,0 (54,2 – 61,7) 0,641 

MCF (mm)                            67,0 (62,0 – 68,2) 67,0 (63,0 – 68,7) 0,993 

A20 (mm)                            66,0 (61,0 – 68,0) 65,0 (62,0 – 67,5) 0,689 

A30 (mm) 67,0 (62,0 – 68,2) 67,0 (63,0 – 68,0) 0,842 

ML (%) 5,5 (4,0 – 8,0) 5,0 (3,0 – 7,7) 0,409 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,454 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 09- Dados do ROTEM® (EXTEM T1). 

Variável 

Desmopressina 

(54)  Controle (54)  P 

EXTEM (T1) 

CT  (s)                            74,0 (61,0– 82,0) 69,5 (59,2 – 82,7) 0,482 

CFT (s)                            97,0 (77,0 – 114,0) 92,0 (78,7 – 115,8) 0,883 

Ângulo α                        73,0 (69,0 – 76,0) 73,0 (69,2 – 75,0) 0,748 

A5 (mm) 41,9 ± 6,8 41,9 ± 6,8 0,679 

A10 (mm)                             52,4 ± 6,5 52,4 ± 6,5 0,788 

MCF (mm)                            61,8 ± 5,5 62,1 ± 5,8 0,639 

A20 (mm)                            59,4 ± 5,8 59,6 ± 5,9 0,771 

A30 (mm) 61,5 ± 5,5 61,9 ± 5,7 0,646 

ML (%) 2,0 (1,0 – 4,0) 1,0 (0,0 – 3,0) 0,044 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,495 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 10- Dados do ROTEM® (EXTEM T2). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

EXTEM (T2) 

CT (s)                             168,0 (153,8– 184,5) 156,0 (148,0– 167,0) 0,021 

CFT (s)                            77,5 (66,7 – 94,5) 77,0 (64,0 – 88,0) 0,663 

Ângulo α                        77,0 (74,0 – 78,2) 77,0 (75,0 – 78,0) 0,755 

A5 (mm) 43,0 (38,5 – 48,0) 44,0 (41,0 – 49,0) 0,471 

A10 (mm)                              54,0 (49,0 – 59,0) 55,0 (52,0 – 60,0) 0,281 

MCF (mm)                            61,5 ± 5,1 62,7 ± 5,4 0,135 

A20 (mm)                            59,5 (57,0 – 64,2) 62,0 (59,0 – 66,0) 0,146 

A30 (mm) 61,0 (57,5 – 65,0) 62,0 (59,0 – 67,0) 0,128 

ML (%) 4,3 ± 2,5 3,9 ± 2,9 0,294 

LI30 (%)                      100 (99,7 – 100) 100 (100 – 100) 0,393 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 11- Dados do ROTEM® (FIBTEM T0). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

FIBTEM (T0) 

CT (s)                             60,5 (51,7 – 70,0) 56,0 (50,0 – 64,0) 0,158 

CFT (s)                            382,0 (229,5 – 1549) 505,5 (225,5 – 1245) 0,878 

Ângulo α                        74,0 (68,7 – 77,0) 76,0 (71,5 – 78,0) 0,351 

A5 (mm) 15,0 (12,0 – 17,0) 16,0 (13,0 – 18,0) 0,232 

A10 (mm)                             17 (13 – 18,2) 17,0 (14,0 – 20,0) 0,367 

MCF (mm)                           18,5 (15,0 – 21,0) 19,0 (15,0 – 21,0) 0,604 

A20 (mm)                            18,0 (15,0 – 20,2) 18,0 (15,0 – 21,0) 0,636 

A30 (mm) 19,0 (15,0 – 20,2) 19,0 (15,0 – 21,0) 0,574 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,481 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,551 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 12- Dados do ROTEM® (FIBTEM T1). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

FIBTEM (T1) 

CT (s)                             68,0 (57,0 – 79,0) 66,0 (56,0 – 77,0) 0,727 

CFT (s)                            1255,0 ± 994,0 975,5 ± 829,6 0,555 

Ângulo α                        71,0 (67,0 – 75,0) 71,0 (67,0 – 74,0) 0,627 

A5 (mm) 13,0 (11,0 – 16,0) 13,0 (10,0 – 15,0) 0,756 

A10 (mm)                             15,0 (12,0 – 17,0) 14,0 (10,5 – 17,0) 0,571 

MCF (mm)                            16,0 (13,0 – 19,0) 15,0 (12,0 – 19,0) 0,686 

A20 (mm)                            15,0 (12,0 – 18,0) 15,0 (11,0 – 18,0) 0,500 

A30 (mm) 16,0 (13,0 – 19,0) 15,0 (12,0 – 18,7) 0,416 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,492 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 13-  Dados do ROTEM® (FIBTEM T2). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

FIBTEM (T2) 

CT (s)                             61,0 (54,0 – 73,5) 60,0 (55,0 – 67,0) 0,750 

CFT (s)                            342,5 (109,8 – 727,0) 352,0 (133,0– 871,5) 0,666 

Ângulo α                        77,5 (74,2 – 79,0) 78,0 (75,2 – 79,0) 0,701 

A5 (mm) 19,5 ± 5,1 19,3 ± 4,2 0,832 

A10 (mm)                             21,0 (17,5 – 24,5) 21,0 (19,0 – 24,0) 0,968 

MCF (mm)                            24,0 (19,7 – 28,0) 23,0 (21,0 – 29,0) 0,648 

A20 (mm)                            23,0 (19,5 – 26,0) 22,0 (20,0 – 28,0) 0,768 

A30 (mm) 24,0 (20,5 – 27,7) 23,0 (21,0 – 29,0) 0,904 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,721 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,490 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

A análise dos níveis plasmáticos do FVIII e do FvW entre os dois 

principais subtipos valvares operados (mitral e aórtico) revelou valores 

plasmáticos de FVIII e FvW menores nos tempos T0 e T1 no grupo aórtico em 

relação ao mitral, o que foi estatisticamente significativo (tabelas 14 e 15).  

Tabela 14-  Correlação do tipo valvar (aórtica ou mitral) e níveis de Fator VIII.  

Variável Mitral (58)  Aórtico (36)  P 

Fator VIIIc (%)    

                        T 0 162 (129,5 – 209,8) 126 (98 - 152) 0,0009 

                        T 1 268,5 ± 63,1  220,7 ± 57,4 0,0005 

                        T 2 256,5 (217 - 340) 204,5 (206,0 – 277,3) 0,089 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 15-   Correlação do tipo de valva (aórtica ou mitral) e níveis de FvW.  

Variável Mitral (58)  Aórtico (36)  P 

FvW (%)    

                        T 0 163,9 ± 52,8  138,1 ± 44,7 0,021 

                        T 1 307,4 (214,8 – 405,4) 216,3 (206,7 – 299,7) 0,005 

                        T 2 331,6 (221 – 419,7) 340,2 (220,1 – 371,5) 0,465 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t- Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

 

Diante da diferença significativa apresentada nos níveis plasmáticos do 

FVIII e do FvW entre os doentes submetidos à cirurgia de correção valvar 

aórtica e mitral, realizou-se uma análise laboratorial completa da coagulação 

sanguínea entre os dois tipos de correção valvar em relação à intervenção 

(desmopressina) e o controle (tabelas 16 e 17). Os pacientes submetidos à 

cirurgia para correção do defeito valvar mitral apresentaram valores do TP 

maiores no grupo da intervenção (desmopressina) em relação ao controle. 

 

Tabela 16-   Análise laboratorial dos pacientes submetidos a correção do efeito 

valvar mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

Hemoglobina (g/dL)    

                        T 0 13,3 ± 1,2 13,1 ± 1,8 0,718 

                        T 1 11,6 ± 1,3 12,2 ± 1,5 0,161 

                        T 2 12,0 ± 1,9 12,1 ± 1,6 0,914 
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Tabela 16-   Análise laboratorial dos pacientes submetidos a correção do 

defeito valvar mitral.(Continuação) 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

TTPA (s)    

                        T 0 29,7 (27,6 – 32,3) 28,6 (25,9 – 30,7) 0,138 

                        T 1 29,0 (27,6 – 30,6) 29,7 (26,6 – 31,2) 0,771 

                        T 2 30,5 (27,3 – 34,0) 29,0 (27,7 – 30,8) 0,342 

TP (s)    

                        T 0 12,5 ± 0,8 12,5 ± 0,8 0,873 

                        T 1 14,2 ± 1,5 13,3 ± 1,2 0,024 

                        T 2 14,3 (13,1 – 16,0) 13,4 (12,5 – 14,7) 0,031 

INR    

                        T 0 1,14 ± 0,08 1,13 ± 0,07 0,568 

                        T 1 1,2 (1,2 – 1,4) 1,2 (1,1 – 1,3) 0,460 

                        T 2 1,3 (1,2 – 1,4) 1,2 (1,1 – 1,3) 0,245 

D-dímero (ng/L)    

                        T 0 411 (215 – 826) 379 (251 – 836) 0,596 

                        T 1 863 (503 – 1062) 672 (490 – 1089) 0,613 

                        T 2 848 (568,5 – 1375) 839 (543,5 – 1296) 0,962 

Fibrinogênio (mg/dL)    

                        T 0 302,7 ± 71,7 304,0 ± 49,2 0,937 

                        T 1 245,2 ± 70,8 240,7 ± 51,7  0,855 

                        T 2 408,0 (375,5 – 454,0) 402,0 (359,5 – 429,0) 0,340 

Agregação ADP    

                        T 0 70,5± 20,3 70,2± 17,4 0,868 

                        T 1 63,9 ± 17,3 71,9 ± 12,0 0,060 

                        T 2 68,5 (51,5 – 76,2) 67,4 (59,0 – 73,6) 0,931 

 

Agregação Adrenalina    

                        T 0 41,5 (19,3 – 80,0) 47,8 (21,9 – 76,1) 0,892 

                        T 1 28,4 (23,1 – 42,8) 40,3 (28,7 – 57,2) 0,094 

                        T 2 36,9 (28,0 – 48,8) 33,0 (26,1 – 47,4) 0,402 

Fator VIII (%)    

                        T 0 162,0 (131,0 – 199,0) 167,0 (118,0 – 222,0) 0,748 

                        T 1 276,4± 55,6 258,7±71,2 0,277 

                        T 2 267,4± 74,7 280,7± 60,1 0,224 
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Tabela 17-   Análise laboratorial dos pacientes submetidos a correção do 

defeito valvar aórtico. 

Variável DDAVP (16)  Controle (20)  P 

Hemoglobina (g/dL)    

                        T 0 13,7 ± 1,7 12,9 ± 1,8 0,238 

                        T 1 11,6 ± 1,2 12,1 ± 1,5 0,269 

                        T 2 12,1 (10,8 – 12,6)  12,1 (10,9 – 13,2) 0,735 

TTPA (s)    

                        T 0 30,9 ± 3,4 29,2 ± 3,1 0,181 

                        T 1 28,4 (27,4 – 31,9) 31,2 (27,6 – 33,2) 0,322 

                        T 2 29,0 (26,9 – 32,3) 28,6 (26,5 – 30,1) 0,483 

TP (s)    

                        T 0 12,1 ± 0,6 12,5 ± 1,2 0,308 

                        T 1 13,8 (12,7 – 14,9) 12,9 (12,5 – 14,2) 0,799 

                        T 2 13,4 (12,4 – 14,2) 12,5 (11,8 – 14,3) 0,486 

INR    

                        T 0 1,10 ± 0,04 1,12 ± 0,11 0,675 

                        T 1 1,2(1,2 – 1,4) 1,2 (1,1- 1,3) 0,722 

                        T 2 1,2 (1,1 – 1,3) 1,1 (1,1 – 1,3) 0,531 

D-dímero (ng/L)    

                        T 0 355 (234 – 586) 278 (182 – 856) 0,751 

                        T 1 517 (316 – 760.5) 763,5 (421,3 – 1131) 0,076 

                        T 2 880 (442 – 1229) 704 (507 – 997) 0,777 

Fibrinogênio (mg/dL)    

                        T 0 393,8 ±65,9 318,4 ± 63,4 0,589 

                        T 1 235,9 ± 49,1 247,9 ± 61,5 0,925 

                        T 2 427 (368 – 440) 418 (355 - 446 0,520 

 

Agregação ADP    

                        T 0 69,6 (36,7 – 77,5) 73,4 (51,8 – 82,9) 0,225 

                        T 1 63,9 ± 12,6  63,2 ± 12,4 0,866 

                        T 2 64,3 ± 15,5 58,4 ± 11,9 0,213 
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Tabela 17-   Análise laboratorial dos pacientes submetidos a correção do 

defeito valvar aórtico. (Continuação)  

Variável 
DDAVP (16)  Controle (20)  P 

Agregação Adrenalina 
   

                        T 0 27,3 (19,1 – 50,8) 50,0 (19,0 – 75,0) 0,267 

                        T 1 37,4 ± 17,1 40,3 ± 20,1 0,751 

                        T 2 36,1 ± 10,1 34,6 ± 11,5 0,707 

 

Fator VIII (%)    

                        T 0 124,0 (98,0 – 152,0) 138,0 (97,2 – 151,8) 0,711 

                        T 1 239,8 ± 70,2 204,6 ± 38,9 0,107 

                        T 2 252,3 ± 69,9 243,0 ± 36,4 0,625 

FvW (%) 
   

                        T 0 129,7 ± 43,5 145,1 ± 45,7 0,333 

                        T 1 218,4 (203,1 – 293,8) 213,3 (207,1 – 314,0) 0,873 

                        T 2 315,6 ± 87,7 323,6 ± 89,1 0,793 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

 

Os dados da tromboelastografia para cada um dos grupos cirúrgicos 

(mitral e aórtico) em relação à intervenção (desmopressina) e controle foram 

igualmente avaliados (tabelas 18 a 35). Observou-se um padrão de 

homogeneidade entre os grupos sobre todos os tempos e análises realizadas 

através do ROTEM®.  
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Tabela 18- Dados do ROTEM® (INTEM T0) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

INTEM (T0)  

CT (s)                             164,0 (136,0– 174,0) 

157,0 (140,3 – 

192,3) 0,990 

CFT (s)                            60,0 (53,0 – 82,5) 69,0 (61,7 – 80,0) 0,142 

Ângulo α                        78,0 (73,5 – 79,0) 77,0 (74,7 – 77,2) 0,086 

A5 (mm) 49,0 (42,5 – 55,0) 47,0 (44,0 – 51,2) 0,299 

A10 (mm)                             58,0 (53,0 – 62,5) 57,0 (53,7 – 60,5) 0,499 

MCF (mm)                           63,8 ± 4,9 63,4 ± 4,8 0,883 

A20 (mm)                            63,1± 5,3 62,5 ± 5,3 0,714 

A30 (mm) 63,2 ± 4,8 63,0 ± 5,1 0,860 

ML (%) 6,0 (4,5 – 8,5) 5,0 (2,0 – 7,2) 0,116 

LI30 (%)                      100 (99 – 100) 100 (99 – 100) 0,312 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

 

Tabela 19- Dados do ROTEM® (INTEM T1) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

INTEM (T1)  

CT (s)                             174,0 ± 30,5 192,8 ± 31,0 0,025 

CFT (s)                            91,8 ± 31,1 100,5 ± 30,6 0,296 

Ângulo α                        73,5(70,0 – 77,2) 72,0 (68,0 – 75,0) 0,226 

A5 (mm) 41,3 ± 7,4 38,5 ± 9,5 0,477 

A10 (mm)                              51,4 ± 7,2 50,1 ± 7,2 0,784 

MCF (mm)                            60,3 ± 5,9 60,0 ± 5,9 0,817 

A20 (mm)                            58,2 ± 6,4 57,8 ± 6,0 0,785 

A30 (mm) 59,0 (55,7 – 65,2) 61,0 (56,0 – 63,0) 0,853 

ML (%) 2,0 (1,0 – 3,0) 2,0 (1,0 – 4,0) 0,989 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 20-  Dados do ROTEM® (INTEM T2) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

INTEM (T2)  

CT (s)                             67,0 (61,0 – 78,0) 65,0 (58,0 – 73,0) 0,345 

CFT (s)                            80,0 (64,0 – 104,0) 76,0 (73,0 – 91,5) 0,659 

Ângulo α                        77,0 (74,0 – 79,0) 78,0 (75,0 – 79,0)  0,643 

A5 (mm) 43,0 (40,0 – 50,0) 46,0 (43,0 – 51,0) 0,399 

A10 (mm)                             55,0 (52,0 – 62,0) 58,0 (55,0 – 62,0) 0,313 

MCF (mm)                            64,4 ± 5,0 66,0 ± 5,1 0,263 

A20 (mm)                            63,1 ± 5,2 64,4 ± 5,6 0,424 

A30 (mm) 64,2 ± 4,9 65,9 ± 5,2 0,244 

ML (%) 5 (3 – 6) 4 (2 – 6) 0,341 

LI30 (%)                       100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,867 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 21- Dados do ROTEM® (EXTEM T0) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

EXTEM (T0) 

CT (s)                             63,0 (53,0– 76,0) 58,0 (54,7– 69,2) 0,393 

CFT (s)                            67,0 (60,0 – 92,2) 74,5 (59,5 – 93,2) 0,809 

Ângulo α                        77,5 (73,7 – 79,0) 75,0 (72,7 – 78,0) 0,298 

A5 (mm) 50,5 (42,7 – 53,0) 48,5 (44,0 – 55,0) 0,673 

A10 (mm)                             60,5 (53,7 – 63,0) 58,5 (54,0 – 64,2) 0,697 

MCF (mm)                            67,5 (61,7 – 68,2) 67,0 (63,0 – 68,7) 0,765 

A20 (mm)                            66,5 (60,7 – 68,0) 65,0 (61,7 – 69,2) 0,996 

A30 (mm) 68,0 (61,7 – 68,2) 66,5 (63,0 – 69,2) 0,828 

ML (%) 6,0 (4,0 – 8,0) 5,0 (2,0 – 8,0) 0,146 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 22- Dados do ROTEM® (EXTEM T1) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

EXTEM (T1) 

CT (s)                             79,2 ± 22,9 73,1 ± 19,9 0,443 

CFT (s)                            88,0 (70,7 – 114,3) 92,0 (81,0 – 112,0) 0,543 

Ângulo α                        74,0 (70,5 – 77,0) 73,0 (70,0 – 75,0) 0,428 

A5 (mm) 42,5 ± 7,4 41,9 ± 7,0 0,753 

A10 (mm)                             53,0 ± 7,1 52,6 ± 6,8 0,753 

MCF (mm)                           62,2 ± 5,9 62,4 ± 5,8 0,908 

A20 (mm)                            59,9 ± 6,4 59,8 ± 6,2 0,984 

A30 (mm) 62,0 ± 5,9 62,3 ± 5,7 0,759 

ML  (%) 2,5 (1,0 – 4,2) 1,0 (0,0 – 4,0) 0,233 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 23- Dados do ROTEM® (EXTEM T2) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

EXTEM (T2) 

CT (s)                             165,0 (151,0– 175,0) 150,5 (157,0– 181,5) 0,767 

CFT (s)                            69,5 (62,5 – 93,7) 72,0 (62,5 – 88,5) 0,828 

Ângulo α                        77,0 (74,2 – 79,0) 76,0 (74,0 – 78,5) 0,501 

A5 (mm) 44,7 ± 6,5  45,3 ± 6,4 0,737 

A10 (mm)                             55,1 ± 6,0 56,0 ± 6,0 0,464 

MCF (mm) 62,4 ± 5,0 63,2 ± 5,2 0,458 

A20 (mm)                            62,5 (57,2 – 65,7) 63,0 (60,0 – 66,0) 0,401 

A30 (mm) 62,1 ± 4,9 63,0 ± 5,3 0,422 

ML (%) 4,6 ± 2,5 4,6 ± 3,1 0,758 

LI30 (%)                      100 (99,2 – 100) 100 (99,5 – 100) 0,878 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 24- Dados do ROTEM® (FIBTEM T0) no grupo mitral. 

Variável 

Desmopressina 

(31)  Controle (27)  P 

FIBTEM (T0) 

CT (s)                             61,0 (50,5 – 76,0) 54,0 (49,0 – 63,5) 0,088 

CFT (s)                            1017 ± 973,3 956,0 ± 791,0 0,870 

Ângulo α                        70,2 ± 6,1 70,5 ± 5,5 0,890 

A5 (mm) 12,9 ± 3,5 12,6 ± 3,5 0,777 

A10 (mm)                             14,1 ± 3,7 12,9 ± 3,8 0,129 

MCF (mm)                            15,8 ± 4,6 15,4 ± 4,5 0,604 

A20 (mm)                            15,4 ± 4,0 14,9 ± 4,2 0,686 

A30 (mm) 16,5 (12,0 – 20,0) 15,0 (12,0 – 17,0) 0,516 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,950 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,473 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 25- Dados do ROTEM® (FIBTEM T1) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

FIBTEM (T1) 

CT (s)                             67,5 (57,0 – 78,2) 65,0 (58,0 – 78,0) 0,564 

CFT (s)                            1320,0 (424,3 – 2552) 739,5 (260,5 – 1841) 0,507 

Ângulo α                        70,2 ± 6,1 70,5 ± 5,5 0,890 

A5 (mm) 12,9 ± 3,5 12,6 ± 3,5 0,777 

A10 (mm)                              14,1 ± 3,7 13,9 ± 3,8 0,129 

MCF (mm)                            15,8 ± 4,6 15,4 ± 4,5 0,604 

A20 (mm)                            15,4 ± 4,0 14,9 ± 4,2 0,686 

A30 (mm) 16,5 (12,0 – 20,0) 15,0 (12,0 – 17,0) 0,516 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,950 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 26- Dados do ROTEM® (FIBTEM T2) no grupo mitral. 

Variável Desmopressina (31)  Controle (27)  P 

FIBTEM (T2) 

CT (s)                             60,5 (54,0 – 71,7) 60,0 (53,0 – 75,0) 0,636 

CFT (s)                            403,0 (77,0 – 783,5) 420,5 (139,8– 885,3) 0,901 

Ângulo α                        78,5 (76,0 – 80,0) 77,5 (75,0 – 79,2) 0,457 

A5 (mm) 19,0 (16,2 – 24,5) 19,0 (17,0 – 22,5) 0,397 

A10 (mm)                             22,2 ± 5,6  21,1 ± 4,2 0,667 

MCF (mm)                            25,1 ± 6,0 25,6 ± 7,1 0,883 

A20 (mm)                             23,0 (20,0 – 26,7) 22,0 (20,0 – 28,0) 0,932 

A30 (mm) 23,5 (21,2 – 27,7) 23,0 (21,0 – 29,0) 0,989 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,625 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

 

Tabela 27- Dados do ROTEM® (INTEM T0) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

INTEM (T0)  

CT (s)                             175,4 ± 29,9 158,7 ± 30,9 0,132 

CFT (s)                            73,5 (56,5 – 94,7) 65,0 (61,0 – 89,0) 0,712 

Ângulo α                        75,0 (72,7 – 78,5) 77,0 (73,0 – 78,5) 0,450 

A5 (mm) 45,9 ± 6,9 46,0 ± 5,6 0,808 

A10 (mm)                              55,8 ± 6,6 56,2 ± 4,5 0,921 

MCF (mm)                           61,8 ± 5,3 62,9 ± 5,1 0,558 

A20 (mm)                            61,2 ± 5,7 61,8 ± 4,9 0,746 

A30 (mm) 62,0 (59,0 – 65,0) 62,0 (58,0 – 67,0) 0,611 

ML (%) 6,0 (4,5 – 7,0) 4,0 (2,0 – 9,0) 0,516 

LI30 (%)                      100 (99 – 100) 100 (99 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 28- Dados do ROTEM® (INTEM T1) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

INTEM (T1)  

CT (s)                             188,1 ± 20,7 193,7 ± 30,8 0,794 

CFT (s)                            102,5 (79,7 – 118,8) 102,0 (84,0 – 112,0) 0,949 

Ângulo α                        71,5 (68,5 – 76,0) 71,0 (69,0 – 73,0) 0,545 

A5 (mm) 37,5 (35,5 – 41,7) 39,0 (36,0 – 44,0)  0,607 

A10 (mm)                             49,0 ± 6,2 49,1 ± 5,9 0,779 

MCF (mm)                           58,2 ± 5,8 59,2 ± 6,1 0,664 

A20 (mm)                            56,0 ± 6,0 56,6 ± 6,6 0,805 

A30 (mm) 57,9 ± 5,7 59,0 ± 5,8 0,587 

ML (%) 2,0 (0,7 – 3,7) 1,0 (0,0 – 3,0) 0,682 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,424 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

 

Tabela 29- Dados do ROTEM® (INTEM T2) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

INTEM (T2)  

CT (s)                             67,6 ± 10,7 68,7 ± 8,5 0,649 

CFT (s)                            88,1 ± 28,4 91,4 ± 24,6 0,649 

Ângulo α                        77,0 (73,0 – 78,0) 77,0 (76,0 – 79,0)  0,775 

A5 (mm) 44,7± 7,7 42,6 ± 5,4 0,595 

A10 (mm)                             54,3 ± 8,8 54,3 ± 5,3 0,993 

MCF (mm)                            63,8 ± 5,8 63,3 ± 5,5 0,826 

A20 (mm)                            62,5 ± 5,8 61,5 ± 4,9 0,606 

A30 (mm) 63,9 ± 5,8 63,3 ± 5,1 0,751 

ML (%) 4 (3 – 6) 2 (1 – 5) 0,082 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 30- Dados do ROTEM® (EXTEM T0) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

EXTEM (T0) 

CT (s)                            61,5 (53,2 – 64,2) 65,0 (57,0 – 69,0) 0,214 

CFT (s)                            75,5 (65,2 – 93,0) 76,0 (67,0 – 90,0) 0,935 

Ângulo α                        74,5 ± 4,5 75,0 ± 3,5 0,920 

A5 (mm) 47,4 ± 6,4 47,8 ± 4,8 0,819 

A10 (mm)                             57,7 ± 6,1 58,1 ± 4,5 0,906 

MCF (mm)                            65,5 (60,7 – 70,0) 67,0 (62,0 – 68,0) 0,793 

A20 (mm)                            63,9 ± 5,3 64,3 ± 4,1 0,935 

A30 (mm) 65,5 (60,7 – 70,0) 67,0 (62,0 – 67,2) 0,784 

ML (%) 5,5 (3,7 – 7,2) 4,0 (3,0 – 8,0) 0,807 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 31- Dados do ROTEM® (EXTEM T1) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

EXTEM (T1) 

CT (s)                             73,5± 8,1 75,3± 15,0 0,699 

CFT (s)                            112,0 (89,5 – 120,5) 92,0 (81,0 – 119,0) 0,266 

Ângulo α                        70,0 ± 5,2 72,0 ± 4,2 0,227 

A5 (mm) 37,5 (36,0 – 45,2) 43,0 (38,0 – 47,0) 0,273 

A10 (mm)                             50,5 ± 6,3 51,9 ± 6,3 0,369 

MCF (mm)                            60,2 ± 5,3 61,8 ± 5,6 0,257 

A20 (mm)                             57,6 ± 5,5 59,0 ± 5,9 0,361 

A30 (mm) 59,7 ± 5,3 61,2 ± 5,7 0,306 

ML (%) 2,0 (0,0 – 3,5) 1,0 (0,0 – 4,0) 0,143 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 32- Dados do ROTEM® (EXTEM T2) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

EXTEM (T2) 

CT (s)                             169,5 ± 22,8 156,5 ± 17,9 0,044 

CFT (s)                            77,0 (68,0 – 92,0) 80,0 (64,0 – 86,0) 0,912 

Ângulo α                        76,5 ± 2,5 77,0 ± 2,1 0,430 

A5 (mm) 44,1 ± 6,5  43,0 ± 5,6 0,978 

A10 (mm)                              54,2 ± 6,1 53,8 ± 5,5 0,911 

MCF (mm)                            61,1 ± 5,1 62,1 ± 6,1 0,365 

A20 (mm)                            60,4 ± 5,0 60,5 ± 5,6 0,529 

A30 (mm) 61,0 ± 5,5 61,8 ± 6,2 0,453 

ML (%) 4 (3 – 7) 2 (1 – 3)  0,021 

LI30 (%)                      100 (99,2 – 100) 100 (99,0 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 33- Dados do ROTEM® (FIBTEM T0) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

FIBTEM (T0) 

CT (s)                             60,0 (52,0 – 63,2) 59,0 (53,0 – 67,0) 0,906 

CFT (s)                            167 (83 – 251)  494 (242 – 873) 0,209 

Ângulo α                        74,0 (69,0 – 76,0) 75,0 (71,0 – 77,0) 0,575 

A5 (mm) 14,1 ± 4,4 15,6 ± 4,1 0,315 

A10 (mm)                              15,3 ± 4,7 16,8 ± 4,6 0,264 

MCF (mm)                            16,5 (12,7 – 20,2) 19,0 (15,0 – 21,0) 0,264 

A20 (mm)                             16,5 (12,7 – 20,0) 18,0 (14,0 – 21,0) 0,498 

A30 (mm) 16,5 (13,7 – 20,2) 19,0 (15,0 – 22,0) 0,370 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,962 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Tabela 34- Dados do ROTEM® (FIBTEM T1) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

FIBTEM (T1) 

CT (s)                             77,3 ± 28,9 68,1 ± 12,2 0,582 

CFT (s)                            669 ( 85 – 2182) 607 (286 – 1607) 0,894 

Ângulo α                        71,0 (67,0 – 75,0) 72,0 (65,0 – 74,0) 0,550 

A5 (mm) 12.5 (9,7 – 15,2) 13,0 (10,0 – 17,0) 0,941 

A10 (mm)                             13,5 (10,7 – 16,5) 14 (10 – 18) 0,794 

MCF (mm)                            15,5 (11,0 – 17,0) 15,0 (12,0 – 19,0) 0,766 

A20 (mm)                            14,5 (11,0 – 17,5) 15,0 (11,0 – 19,0) 0,822 

A30 (mm) 15,5 (11,0 – 17,7) 15,0 (12,0 – 19,0) 0,864 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,244 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 35- Dados do ROTEM® (FIBTEM T2) no grupo aórtico. 

Variável Desmopressina (16)  Controle (20)  P 

FIBTEM (T2) 

CT (s)                             67,0 (54,0 – 78,0) 60,0 (56,0 – 66,0) 0,404 

CFT (s)                            170,0 (142,8 – 512,8) 319,0 (108,5– 688,5) 0,797 

Ângulo α                        74,7 ± 4.4 77,8 ± 2,8 0,21 

A5 (mm) 19,0 (14,0 – 22,0) 19,0 (17,0 – 22,0) 0,353 

A10 (mm)                             20,2 ± 4,8 21,2 ± 4,1 0,530 

MCF (mm)                           27,0 (17,0 – 28,0) 24,0 (21,0 – 29,0) 0,750 

A20 (mm)                            25,0 (17,0 – 26,0) 23,0 (20,0 – 26,0) 0,661 

A30 (mm) 26,0 (17,0 – 27,2) 24,0 (21,0 – 27,0) 0,992 

ML (%) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,999 

LI30 (%)                      100 (100 – 100) 100 (100 – 100) 0,999 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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5.3 Eficácia do DDAVP em reduzir o sangramento  

 

Analisou-se o balanço sanguíneo, balanço hídrico e débito dos drenos 

cirúrgicos nos tempos pós-operatório imediato (POI), primeiro e segundo dias 

de pós-operatórios (PO). Não houve diferença significativa entre o grupo 

desmopressina em relação ao controle (tabela 36 e figura 8). A necessidade de 

transfusão de hemocomponentes no perioperatório manteve-se homogênea 

entre os grupos desmopressina e controle (21,3% vs. 28,8%, P=0,526), 

respectivamente. O concentrado de hemácias foi o mais frequentemente 

utilizado (19,1% vs. 28,8, P=0,317), seguido pelo concentrado de plaquetas 

(4,3% v.s 5,8%,  P= 0,907) (tabela 36). 

 

Tabela 36- Relação do controle volêmico com os grupos desmopressina e 

controle. 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P  

Balanço Sanguineo (mL)     

POI  -270,0 (-405,0 /-165,0) -300,5 (-365,0 / -204,8) 0,732  

1ºPO -231,5 (-323,0 /-130,0) -177,5 (-285,0/-132,5) 0,171  

2ºPO -25,0 (-152,5 / -2,2) -23,0 (-122,5 / 0,0) 0,674  

Balanço Hidrico (mL)     

POI  -69,0 (-447,5/ 234,3) -163,5 (-737,3 / 240,5) 0,625  

1ºPO -946,5 (-1514 / -353,8) -794,5 (-1518 / -322,3) 0,707  

2ºPO -180,0 (-630,0 / 13,0) -147,0 (-620,0 / 92,0) 0,463  

Débito dos drenos (mL)     

POI  245,0 (150,0 - 350,0) 250,0 (150,0 - 331,3) 0,838  

1ºPO 200,0 (100,0 - 300,0) 150,0 (100,0 - 267,5) 0,486  

2ºPO 50,0 (0,0 - 150,0) 50,0 (0,0 - 100,0) 0,839  

Transfusão hemocomponentes - n 

(%) 10 (21,3) 15 (28,8) 0,526 

* 

Concentrado de hemácias 9 (19,1) 15 (28,8) 0,317 * 
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Tabela 36- Relação do controle volêmico com os grupos desmopressina e 

controle. (Continuação)  

 Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P  

Plasma fresco congelado 2 (4,3) 1 (1,9) 1,000 ** 

Concentrado de plaquetas 2 (4,3) 3 (5,8) 1,000 ** 

      Crioprecipitado 2 (4,3) 0 (0,0) 0,495 ** 

Teste de t-Student, Mann-Whitney; * Teste de qui-quadrado; ** Teste exato de Fisher; p<0,05 foi 

considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 2                                                                                 

5 e 75 por cento (entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

 

Figura 8- Relação do balanço sanguíneo entre os dois grupos (DDAVP e 

controle). 

Devido à referida diferença estatística dos níveis de Fator VIII e FvW 

entre os dois principais tipos de cirurgia valvar (mitral e aórtico), investigou-se 

também cada um dos grupos cirúrgicos valvares quanto ao débito dos drenos 

cirúrgicos nos tempos POI, 1º e 2º PO e à necessidade de transfusão de 

hemocomponentes; não houve diferença entre os mesmos em relação a esses 

critérios (tabela 37). Também não foram observadas divergências entre os 
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principais tipos de cirurgias valvares quanto ao emprego da desmopressina em 

relação ao débito dos drenos cirúrgicos e transfusão sanguínea (tabela 38). 

Tabela 37- Correlação entre o tipo de cirurgia valvar, débito dos drenos e 

transfusão sanguínea. 

Variável Mitral (58)  Aórtico (36)  P  

Tipo do débito dos drenos (mL)     

POI  200 (145 - 300) 250 (150 -358) 0,352  

1ºPO 170 (100 - 280) 150 (100 - 250) 0,742  

2ºPO 50 (0 - 100) 50 (0 - 100) 0,853  

Necessidade de transfusão sanguínea     

Sim 11 (20) 11 (35) 0,129 * 

* Teste de qui-quadrado, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 

 

Tabela 38- Correlação entre tipo valvar, débito dos drenos e transfusão 

sanguínea com os grupos desmopressina e controle. 

Variável Mitral (58)  Aórtico (36)  

 desmopres (31)     Controle (27)    P desmopressina (16)     Controle (20)  P 

Tipo do débito  

dos drenos (mL)  

 

  

POI  240 (150 - 350) 200 (125 - 260) 

 

0,467 225 (150 – 352,5) 250 (150 – 362,5) 0,758 

1ºPO 192,1 ± 130,4 182,3 ± 130,3 0,778 175 (100 - 265) 137,5 (100 – 250) 0,721 

2ºPO 50 (0 - 100) 50 (0 - 100) 0,904 75 (27,5 – 118,8) 25 (0 – 87,5) 0,169 

Necessidade de 

transfussão 

sanguínea  

 

  

Sim 7 (21,7) 6 (22,2) 1,000 6 (37,5) 5 (25,0) 0,483 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, t-Student, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis com distribuição normal são apresentadas como média ± desvio padrão 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento (entre 

parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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5.4  Complicações 

 

Em relação aos desfechos encontrados no presente estudo, 

demonstrou-se não haver diferenças significativas entre os dois grupos 

(desmopressina e controle) no número de reoperações. Complicações clínicas 

tais como IRA, AVC e Síndrome do Baixo Débito Cardíaco também 

apresentaram valores similares entre os dois grupos. A taxa de mortalidade em 

30 dias seguiu a mesma tendência de não significância (figura 9). 

 

Figura 9- Incidência de desfechos em relação aos grupos DDAVP e controle.
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O tempo de Ventilação Mecânica (VM) apresentou uma diferença 

relevante entre os grupos demopressina e o controle [897 (820 - 1011) vs. 1010 

(846 - 1268) P=0,031], respectivamente. Já quanto ao período de internação 

hospitalar, internação na UTI e uso de inotrópicos, observaram-se valores 

semelhantes do ponto de vista estatístico entre os dois grupos (tabela 39). 

Tabela 39- Desfechos clínicos em relação aos grupos (DDAVP e controle). 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

Tempo VM (min) 897 (820 – 1011) 1010 (846 – 1268) 0,031 

Tempo de inotrópico (min) 1848 (1440–2423) 1823 (1389– 2580) 0,827 

Tempo de UTI (dias) 3 (2 – 4) 4 (2 – 6) 0,135 

Tempo de internação  (dias) 10 (7 –17) 13 (9 – 22) 0,081 

Teste de Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses) 

 

Em relação à utilização de fármacos vasoativos no pós-operatório 

(noradrenalina, nitroprussiato e nitroglicerina), os valores foram homogêneos 

entre os grupos (desmopressina e controle). A dose de administração da 

dobutamina não diferiu de forma significativa entre os grupos do estudo (tabela 

40).  

Tabela 40- Fármacos inotrópicos e vasoativos em relação aos grupos 

desmopressina e controle. 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P  

Dobutamina (ug/Kg/min) 6,4 (4,4 – 10,0) 5,3 (3,5 – 10,0) 0,564  

Uso de nitroglicerina – n (%) 6 (11,1) 4 (7,1) 0,741 ** 

Uso de Nitroprussiato – n (%) 31 (57,1) 29 (49,3) 0,698 * 

Uso de Norepinefrina – n (%) 11 (20,4) 13 (24,1) 0,643 * 

* Teste de qui-quadrado, ** Teste exato de Fisher, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 
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Os valores da diurese quantificada nos tempos (T0, T1 e T2) foram 

equivalentes entre os grupos (desmopressina e controle). O mesmo ocorreu 

com os valores da dosagem de sódio plasmático (tabela 41).   

 

Tabela 41- Sódio e diurese dos grupos desmopressina e controle. 

Variável Desmopressina (54)  Controle (54)  P 

Diurese 24h (mL) 2312 ± 703 2228 ± 558 0,563 

Sódio (mmol/L)    

                        T 0 135,6 ± 2,8 135,6 ± 2,5 0,999 

                        T 1 137 (135 – 139) 136 (134 – 138) 0,511 

                        T 2 138,0 (136,0 – 140,0) 138,0 (136,0 – 140,3) 0,998 

Teste de qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney; p<0,05 foi considerado significante 

Variáveis que não tem distribuição normal são apresentadas como mediana, percentis 25 e 75 por cento 

(entre parênteses); n (%) = valor absoluto e percentual dos pacientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão
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O presente estudo demonstrou que a administração profilática de 

desmopressina, nos 108 pacientes selecionados e randomizados, submetidos 

à cirurgia cardíaca com CEC para correção de defeito valvar, não promoveu 

benefício laboratorial hemostático, assim como não reduziu o sangramento 

perioperatório e o consumo de hemocomponentes de forma significativa. 

Os grupos foram homogêneos no que se refere às características pré-

operatórias (demográficas, clínicas e laboratoriais). Quanto às características 

intraoperatórias, não houve diferença entre os grupos desmopressina e 

controle no que concerne ao tempo cirúrgico, exames laboratoriais e balanços 

hídrico e sanguíneo. Tais resultados evidenciam que os critérios utilizados na 

inclusão do estudo foram adequados para a análise dos desfechos e objetivos 

da pesquisa. Além disso, mostrou que fatores que poderiam interferir 

diretamente nas análises da pesquisa, mantiveram-se homogêneos entre os 

dois grupos, sugerindo que a alocação dos participantes, apresentou 

randomização adequada. 

Na realização de metanálise com estudos clínicos e randomizados, 

entre 1986 a 2008, Crescenzi et al.32 observaram que o uso da desmopressina 

reduziu a perda sanguínea (cerca de 80 mL por paciente) e necessidade de 

transfusão (cerca de 0,3 unidades por paciente), sem redução no número de 

doentes que receberam transfusão. Não houve diferença estatística entre o 

grupo controle e o estudado quanto a eventos tromboembólicos. Entretanto, 

apenas 38 estudos participaram dessa metanálise, sendo que 28 destes 

envolviam cirurgias cardíacas e apenas três estudos possuíam análise 

viscoelástica e avaliação da função plaquetária. Além disso, a maioria dos 
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estudos apresentava casuística insuficiente para adequado poder estatístico, 

amostras não uniformes, diversidade de procedimentos cirúrgicos e falta de 

notificação uniforme do sangramento. 

Wademan et al.42, numa revisão sistemática, pesquisaram publicações 

entre 1950 e 2013 que relacionavam a utilização da desmopressina, em 

cirurgias cardíacas com CEC, com o sangramento pós operatório. Identificaram 

38 artigos, dentre os quais, 19 apresentaram melhores evidências ao 

questionamento proposto. Evidenciaram uma pequena redução significativa da 

perda sanguínea pós operatória, mas sem diminuição consistente da 

transfusão sanguínea. Estes resultados são consonantes à meta-análise de 

Canttaneo et al.43 , com estudos clínicos controlados envolvendo 1171 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com CEC. 

Mais recentemente, Bignami et al.44 realizaram um estudo 

multicêntrico, avaliando o sangramento cirúrgico com a utilização profilática da 

desmopressina em 135 pacientes que apresentavam sangramento ativo no pós 

operatório imediato. Não houve redução do sangramento cirúrgico ou de 

transfusão sanguínea; entretanto, assim como em nosso estudo, o 

antifibrinolítico foi administrado em todos os pacientes . 

Desborough et al.45, realizaram uma revisão sistemática de estudos 

clínicos controlados e randomizados, avaliando o sangramento cirúrgico e a 

administração da desmopressina em pacientes que apresentavam disfunção 

plaquetária confirmada por testes laboratoriais, pelo uso de agentes 

antiplaquetários ou submetidos à CEC. Observaram a redução significativa do 
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sangramento cirúrgico e transfusão sanguínea de hemácias. Já Pleym et al.30 

mostraram não haver redução do sangramento cirúrgico com a administração 

profilática da desmopressina em pacientes que permaneciam em tratamento 

com antiagregante plaquetário (AAS até 300mg/dia) até o dia da cirurgia. 

Em nosso estudo, avaliamos o débito dos drenos cirúrgicos, assim 

como o balanço hídrico, consumo de hemocomponentes e balanço sanguíneo 

até 24 horas após a cirurgia como método de avaliação da perda sanguínea e 

controle da volemia do doente. Não foram identificadas diferenças entre o 

grupo da intervenção (desmopressina) e o grupo controle. 

Percebe-se que os resultados, no que concerne à redução do 

sangramento, são pouco expressivos para justificar o uso da desmopressina 

profilática com intuito da redução do sangramento cirúrgico e da transfusão de 

hemocomponentes; tão verdade que, no Guidelines da Sociedade Européia de 

Anestesiologia, Kozek-Langenecker et al.31 já sugeriam não haver evidência 

convincente de que a desmopressina possa reduzir o sangramento 

perioperatório ou a transfusão sanguínea alogênica, exceto nos pacientes com 

distúrbios congênitos específicos de sangramento (nível de evidência 2B). 

Entretanto, a maioria dos estudos e revisões citadas não selecionaram 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com CEC para correção de defeito 

valvar exclusivamente. Além disso, não avaliaram a coagulação sanguínea 

com os modernos testes laboratoriais disponíveis, visando identificar eventuais 

alterações hemostáticas que possam justificar ou mesmo favorecer um 

sangramento cirúrgico aumentado.  
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Pesquisas estão sendo desenvolvidas a fim de avaliar a relação entre 

doença valvar e coagulopatias. Vincentelli A et al.7 avaliaram em 42 pacientes, 

a relação da síndrome de von Willebrand adquirida (2A) com o grau de 

estenose aórtica. Selecionaram pacientes com estenose aórtica grave (área 

valvar < 0,5 cm2) e pacientes com estenose aórtica moderada. Analisaram a 

função plaquetária, teste de ligação do FvW ao colágeno, antígeno do FvW e a 

dosagem dos multímeros do FvW. Notaram que o grupo com estenose aórtica 

severa apresentou níveis do teste de ligação do FvW ao colágeno e função 

plaquetária menores que no grupo com estenose moderada; entretanto, os 

níveis do Fator VIII, FvW e dos multímeros do FvW não apresentaram 

diferença estatística entre os grupos. 

Pappalardo et al.8 avaliaram a hemostasia primária após emprego da 

desmopressina entre pacientes submetidos à cirurgia de reparo valvar mitral 

(por insuficiência) e aórtico (por estenose) analisando a função plaquetária, 

antígeno do FvW e cofator da ristocetina. Não foram identificadas diferenças 

entre a utilização do desmopressina com o grupo controle. 

No presente estudo, incluímos 108 pacientes consecutivos que se 

submeteram à cirurgia cardíaca para correção de defeito valvar sem especificar 

qual a doença ou o tipo valvar. Avaliamos a eficácia da utilização profilática da 

desmopressina em promover benefícios na condição hemostática dos 

participantes. Não houve diferenças quanto aos valores dos testes laboratoriais 

da coagulação analisados no grupo intervenção em relação ao controle.
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Contudo, observou-se que os valores do FvW e do Fator VIII 

apresentaram-se elevados em relação aos valores normais de referência nos 

tempos T0 (indução da anestesia) e T1 (2h após a administração da 

desmopressina ou placebo) nos dois grupos. Este achado é congruente à 

analise de que tais fatores tendem a se apresentar elevados em estado de 

inflamação, infecção, neoplasias e estresse, visto que o FvW caracteriza-se 

como sendo uma proteína de fase aguda3. 

Além disso, identificamos que os pacientes com doença valvar aórtica 

apresentavam níveis de Fator VIII e de FvW significativamente menores nos 

tempos T0 e T1 em relação aos pacientes com doença valvar mitral. 

Diante do exposto, realizamos separadamente a análise de acordo com 

os dois principais tipos valvares do presente estudo (aórtico e mitral) em 

relação ao uso da desmopressina profilática e o placebo. Os níveis mais 

elevados de Fator VIII e FvW nos pacientes submetidos à cirurgia valvar mitral, 

não corresponderam à redução do sangramento cirúrgico ou melhora 

significativa da hemostasia mensurados através dos testes laboratoriais 

preconizados. 

O tipo 2A da doença de von Willebrand se caracteriza essencialmente 

pela perda dos multímeros do FvW, devido à proteólise aumentada que as 

forças de cisalhamento promovem em decorrência da doença da valva 

cardíaca, podendo ser encontrados valores  de dosagem plasmática dos 

mesmos reduzida em até 90% dos pacientes4. Entretanto, Carrasco et al.46 

tentaram relacionar a doença de von Willebrand tipo 2A com estenose aórtica. 
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O estudo não foi finalizado pois os exames pré-operatórios mostraram 

que nenhum dos pacientes que seriam submetidos à cirurgia de correção do 

defeito valvar obtiveram exames alterados a ponto de se caracterizarem 

portadores da doença de von Willebrand tipo 2A. 

A doença valvar e a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea 

também estão relacionadas com a disfunção plaquetária. No atual modelo 

celular da coagulação, as plaquetas exercem papel de protagonismo, 

entretanto, substitutos sintéticos ainda não são uma realidade no arsenal 

terapêutico e as transfusões plaquetárias permanecem sendo a única forma 

repositiva do hemocomponente. 

Steinlechner et al.6  realizaram um estudo controlado para analisar o 

benefício da administração pré-operatória da desmopressina em melhorar a 

função plaquetária. Foram incluídos 43 pacientes com estenose aórtica grave e 

com disfunção plaquetária, mensurada através do teste de análise da função 

plaquetária PF100, que se submeteriam ao tratamento cirúrgico da condição 

cardíaca. Revelaram a inexistência de diferenças quanto aos níveis do FvW 

entre os dois grupos, contudo se notou melhora da função plaquetária de forma 

significativa com o uso da desmopressina. 

Jin et al.16 analisaram o efeito da desmopressina administrada 

profilaticamente em relação à função plaquetária, em pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca valvar. Foram alocados 102 pacientes entre os grupos 

intervenção e controle. A função plaquetária foi avaliada através do teste de 

agregação plaquetária (AggRAM) e não houve diferença estatística entre os 
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dois grupos. Os autores propuseram que se a desmopressina é capaz de 

exercer efeito em reduzir a disfunção plaquetária, esse mecanismo deva ser de 

outra forma que não através da agregação plaquetária. 

No presente estudo, os medicamentos antiplaquetários foram 

suspensos com dez dias de antecedência da cirurgia. A análise da função 

plaquetária foi realizada através do teste AggRAM, que analisa a agregação 

das plaquetas pela transmitância de luz. Identificamos, em todos os 

participantes do estudo, que a função plaquetária, avaliada no tempo 0 

(indução da anestesia), apresentava-se dentro dos limites de normalidade. Não 

houve alteração significativa da função e do número de plaquetas em todos os 

tempos de coleta entre os dois grupos da pesquisa. Entretanto, todos os 

pacientes do nosso estudo se submeteram à infusão do antifibrinolítico, 

conforme protocolo institucional. 

Desborough et al.47, numa revisão sobre alternativas para a transfusão 

alogênica de plaquetas, analisaram que os agentes antifibrinolíticos podem 

exercer efeitos outros que não o de aumentar a força e resistência do trombo. 

Ativação do sistema imunológico, ativação do endotélio e até mesmo clivagem 

dos multímeros de FvW e fibronectina podem estar relacionados com o 

aumento da plasmina e, assim, com a fibrinólise. Portanto, a utilização do 

antifibrinolítico em cirurgias cardíacas valvares pode atuar em reduzir a 

disfunção das plaquetas48,49. Esta ação pode ter corroborado na atenuação da 

disfunção plaquetária que observamos, traduzida pela não observância de 

discrepâncias nos testes laboratoriais utilizados em nosso estudo.
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Mirmansoori et al.50 realizaram um estudo controlado para avaliar a 

eficácia da desmopressina em reduzir o sangramento cirúrgico relacionado à 

coagulopatia. Foram selecionados e randomizados 100 pacientes que fizeram 

uso de medicamentos antiplaquetários em doses profiláticas até 24 horas antes 

da cirurgia. O trabalho mostrou padrão de homogeneidade entre o grupo 

intervenção (desmopressina) e o controle quanto da redução do sangramento, 

como também da análise laboratorial da coagulação. Desborough et al.45, numa 

revisão sistemática que analisou o efeito terapêutico da desmopressina  em 

pacientes que sabidamente faziam uso de fármacos antiplaquetários, 

mostraram resultados semelhantes aos citados anteriormente. 

A tromboelastometria rotacional (ROTEM®) e a tromboelastografia 

(TEG) são testes point-of-care da coagulação que estão sendo amplamente 

estudados em cirurgias cardíacas com CEC. A associação dos testes à beira 

leito com os métodos tradicionais da análise laboratorial da coagulação, está 

auxiliando na confecção de protocolos que estabeleçam critérios para a 

administração de fármacos e hemocomponentes, no tratamento otimizado das 

coagulopatias perioperatórias 18,51. 

Deppe et al.52 realizaram uma meta-análise com 8332 pacientes para 

avaliar a utilização da TEG/ROTEM® no manejo da coagulação em cirurgias 

cardíacas com CEC. Participaram desta meta-análise, estudos randomizados e 

controlados, como também observacionais, que analisaram a estratégia 

transfusional entre o grupo intervenção (TEG/ROTEM®) e o grupo controle. 

Desfechos, tais como mortalidade, taxa de reoperação cirúrgica, IRA, AVC e 

tempo de internação hospitalar e de UTI foram avaliados. Concluiu-se que o 
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manejo da coagulação sanguínea, baseado nos testes TEG/ROTEM®, 

promoveu redução do risco de exposição a produtos alogênicos do sangue, 

redução da reoperação por sangramento, taxa de IRA  e de eventos 

tromboembólicos pós operatórios49. 

Kakouti et al.53  conduziram um estudo multicêntrico controlado onde a 

intervenção foi a utilização de um algoritimo transfusional, baseado nos testes 

point-of-care. Participaram do estudo 7402 pacientes, de 12 centros médicos 

canadenses, que foram alocados nos dois grupos da pesquisa. Utilizaram o 

ROTEM® com os testes EXTEM e FIBTEM. Os autores observaram que a 

utilização do algoritmo foi eficaz em reduzir significativamente a transfusão de 

concentrado de hemácias e de plaquetas. 

Todavia, nosso estudo não objetivou analisar a eficácia do método da 

tromboelastometria em reduzir sangramento cirúrgico, mas sim utilizá-lo como 

adjuvante para analisar, de forma mais criteriosa possível, o perfil hemostático 

dos pacientes que receberam desmopressina profilática em cirurgia cardíaca 

valvar em relação ao grupo controle. Realizou-se a análise viscoelástica da 

coagulação através da tromboelastometria (0). Os reagente INTEM, EXTEM e 

FIBTEM foram utilizados para a análise das amostras sanguíneas de todos os 

participantes do estudo nos três tempos de coleta. Os resultados das análises 

ficaram disponíveis aos médicos assistentes logo que foram sido concluídos.  A 

tomada de decisão, quanto da terapêutica da coagulopatia, seguiu de acordo 

com critérios institucionais, como descrito em nosso estudo. Não observamos 

benefícios concernentes aos padrões hemostáticos, nos pacientes submetidos 

à administração profilática da desmopressina em  cirurgias cardíacas valvares, 
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em relação ao grupo controle. Este resultado está de acordo com as nossas 

análises do teste da função plaquetária (AggRAM), como também dos exames 

clássicos da coagulação (TAP, INR TTPa e contagem de plaquetas). 

Portanto, a utilização profilática da desmopressina, mesmo em 

pacientes que apresentem defeitos plaquetários adquiridos, tais como doença 

valvar, fármacos anti plaquetários em doses profiláticas, submetidos à CEC 

não prolongada e em sangramento pós operatório, apresenta resultados 

inconclusivos quanto do seu benefício na redução do sangramento cirúrgico ou 

efeito hemostático laboratorial significativo5,6,25,30,43,45,46,47,50. 

Os principais efeitos colaterais da desmopressina são: hipotensão, 

retenção urinária, hiponatremia e risco de trombose. Avaliamos em nosso 

estudo, dados clínicos e laboratoriais que tivessem relação com as eventuais 

complicações potencialmente ligadas à administração da desmopressina e aos 

seus efeitos adversos. 

O principal efeito adverso da desmopressina é a hipotensão32. Por não 

possuir efeito no receptor V1 tal qual a vasopressina e sim no receptor V2, a 

desmopressina não promove vasoconstrição e hipertensão. Por ter baixa 

afinidade aos receptores V1, se a desmopressina for utilizada em altas doses 

(como acontece para a terapêutica da hemostasia), pode promover inativação 

dos receptors V1 endoteliais e desencadear hipotensão24. No entanto, 

apresenta um caráter transitório e tênue, relacionado ao momento da infusão 

venosa32.
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No presente estudo, averiguou-se o balanço hídrico, tempo e tipo de 

fármaco vasoativo administrado. Não se constatou diferença significativa entre 

os pacientes que utilizaram desmopressina e o grupo controle. O mesmo 

ocorreu com níveis de sódio plasmático e volume de diurese em todos os 

tempos do estudo. 

O risco de eventos tromboembólicos é descrito na literatura32 e foi um 

dos motivos de terem sido excluídos, da presente pesquisa, pacientes 

subemtidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Entretanto, diversos 

autores na literatura vêm demostrando que esse evento é bastante raro, o que 

implica que o uso da desmopressina com finalidade hemostática, em cirurgias 

cardíacas valvares, é relativamente seguro6,16.  Neste estudo não foi 

identificado aumento do risco de eventos tromboembólicos (IRA, AVC e IAM) 

do grupo intervenção comparado ao controle. 

Nesta investigação, o tempo de internação na UTI, internação 

hospitalar e mortalidade em 30 dias foram homogêneos entre os dois grupos. 

Jin et al. mostraram resultados de desfechos clínicos muito semelhantes com 

os do presente estudo. O tempo de ventilação mecânica foi significativamente 

menor no grupo intervenção em relação ao controle [897 (820 - 1011) vs. 1010 

(846 - 1268) P=0,031]. Entretanto, este achado não apresentam nenhuma 

explicação plausível ou correlação com a literatura vigente.  

Portanto, a administração profilática da desmopressina em cirurgias 

cardíacas valvares mostrou-se segura quanto aos efeito adversos a ela 
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descritos, além de não contribuir com o aumento das complicações pós 

operatórias analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusão
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A. A utilização profilática da desmopressina em cirurgias cardíacas 

valvares como um agente hemostático, não mostrou diferença clínica ou 

laboratorial representativa em relação ao controle no presente estudo. 

 B. O TP no tempo T2 e os níveis de Fator VIII no tempo T1 foram 

maiores no grupo desmopressina em relação ao controle. Entretanto, tais 

achados laboratoriais, não tiveram correlação com os testes viscoelásticos e 

agregação plaquetária, que tiveram valores semelhantes entre os grupos do 

estudo, além de não demonstrar diferença clínica significativa. 

 C. A utilização profilática da desmopressina em cirurgias cardíacas 

valvares não demonstrou ser eficaz para redução do sangramento cirúrgico e 

do consumo de hemocomponentes no presente estudo. 

 D. Quanto aos principais efeitos colaterais esperados com o uso da 

desmopressina (hipotensão, hiponatremia e oligúria), não houve diferenças 

entre a utilização e dose de fármacos vasoativos, diurese e os níveis 

plasmáticos de sódio nas primeiras 48 horas da cirurgia, entre os dois grupos 

do estudo.  

 E. O tempo de ventilação mecânica foi significativamente menor no 

grupo desmopressina em relação ao controle. Já, os níveis de lactato 

plasmáticos, no tempo T2, foram maiores no grupo intervenção em relação ao 

controle. Estes achados não contribuíram para o aumento do tempo de 

internação na UTI e hospitalar, ou mesmo, na taxa de mortalidade em 30 dias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Anexos
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Anexo A: APROVAÇÃO DO CEP 
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Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(versão 1.0 de 05/07/13) 

________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:........................................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO...............................................................................Nº........................APTO:............... 

BAIRRO:...........................................CIDADE...................................CEP:................................  

TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO:....................................................................................Nº ...................APTO: .............. 

BAIRRO:........................................................................CIDADE: ................................................... 

CEP:..............................................TELEFONE:DDD(.........)............................................................ 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Uso profilático da desmopressina em 
cirurgias cardíacas valvares na redução do sangramento perioperatório. 

 
2. PESQUISADOR:  Profa. Dra. Filomena Regina Barbosa Gomes Galas 
      CARGO/FUNÇÃO: médica     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 61.249 

          UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto do Coração – InCor 

 PESQUISADOR : Dr. Giovanne Santana de Oliveira  

 CARGO/FUNÇÃO: médico     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 154.614 

          UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto do Coração – InCor 
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 3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □

                RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

 4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, para avaliar o efeito do uso de um medicamento chamado desmopressina (DDAVP) na 

redução da necessidade de transfusão de sangue no pós-operatório em pacientes que 

apresentem sangramento relacionado à cirurgia para correção da válvula do coração. 

  O sangramento devido à cirurgia cardíaca é uma complicação freqüente que acontece 

em cerca de 40 a 90% dos casos, devido ao uso de medicações que evitam a coagulação do 

sangue e uso do aparelho coração-pulmão (circulação extracorpórea). A ocorrência de 

sangramento é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções, dificuldade para 

respirar, problemas nos rins e casos mais graves à morte.  

 Este estudo tem a intenção de comparar o uso DDAVP para a prevenção de 

sangramento relacionado à cirurgia do coração. No inicio da anestesia, será coletada uma 

amostra de sangue para medir um dos componentes da coagulação, e após a retirada do 

aparelho coração-pulmão, o tratamento será sorteado um grupo de pacientes receberá o 

medicamento e o outro grupo receberá o soro fisiológico sendo que existe 50% de chance de 

pertencer a um dos grupos.  

O resultado será medido por meio da observação clínica da diminuição do 

sangramento, da diminuição da necessidade de recebimento de partes do sangue e de exames 

laboratoriais de rotina e também pela tromboelastrometria que avalia de maneira mais rápida o 

processo de coagulação do sangue. Serão coletadas amostras de sangue do cateter no inicio 

da cirurgia, 2 horas e 24 horas depois da administração do medicamento.  

Espera-se não haver risco em qualquer um dos grupos de estudo, pois o medicamento 

em questão já é utilizado no tratamento do sangramento depois da cirurgia e efeitos colaterais 

são bem tolerados.  

 Em qualquer etapa do estudo terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de dúvidas. Os principais investigadores são a Dra. Filomena Regina 

Barbosa Gomes Galas e a Dr. Giovanne Santana que podem ser encontrados no endereço 

Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, InCor_HC-FMUSP CEP: 05403-000, Telefone(s): 

2661-5560 e 2661-5012.  
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Se houver alguma dúvida ainda sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar- Telefone: 

2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442, ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum paciente. Não há despesas pessoais para o participante 

em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à participação.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Uso profilático da desmopressina em cirurgias 

cardíacas valvares na redução do sangramento perioperatório”. 

Eu discuti com a Dra. Filomena/Dr. Giovanne sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confiabilidade e esclarecimento 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que terei 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter 

adquirido, ou no atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo C: Termo de Outorga FAPESP  
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Anexo D: Ficha de Coleta 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

1. Número do caso:  ______________ 

2. Grupo:                                                                  Placebo  (0)   DDAVP (1) 

3. Nome do paciente:__________________________________________ 

4. RGHC: ________________________________________ 

5. Telefone (______) ___________________ Contato  ___________________________ 

    (______) __________________                    ____________________________  

6. Data de nascimento:   _____/_____/_____ 

7. Data da internação:    _____/_____/_____ 

8. Sexo:      Masculino (0)   Feminino (1) 

9. Raça:      Branco (0)  Negro (1)  Oriental (2) 

10. Peso (kg):    _______  IMC: _______________ 

11. Altura (cm):    _______ 

12. EuroSCORE:    _______                             

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

1. FEVE: ______ % 

2. IC:       Sim (1)  Não (0) 

NYHA:     I  II  III  IV 

3. IAM prévio:      Sim (1)  Não (0) 

4. Hipertensão arterial:    Sim (1)  Não (0) 

5. Doença valvar                                               Sim (1)  Não (0) 

6. Valvopatia reumática                                  Sim (1)  Não (0) 

7. Doença vascular periférica:   Sim (1)  Não (0) 

8. DPOC:       Sim (1)  Não (0) 

9. Dislipidemia:      Sim (1)  Não (0) 

10. Tabagista atual:     Sim (1)  Não (0)
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11. Tabagista prévio (> 6 meses):   Sim (1)  Não (0) 

12. Obesidade (IMC >30)                                  Sim (1)  Não (0) 

13. Creatinina > 1,5mg/dL    Sim (1)  Não (0) 

14. FA:      Sim (1)  Não (0) 

15. Diabetes:      Sim (1)  Não (0) 

16. Doença hepática:    Sim (1)  Não (0) 

17. Hipotireoidismo:     Sim (1)  Não (0) 

18. AVC prévio:     Sim (1)  Não (0) 

19. IECA/BRA: (pril, sartan)    Sim (1)  Não (0) 

20. BBloqueador: (nolol)    Sim (1)  Não (0) 

21. Anticoagulantes/antiplaquetários           Sim (1)  Não (0) 

22. Antiagregantes plaquetários                     Sim (1)  Não (0) 

23. Hipertensão Pulmonar    Sim (1)  Não (0) 

24. Exames laboratoriais (pré-operatório): 

Hb Ht Plaquetas TTPA TP INR BT BD BI Fibrinogênio Creatinina 

           

 

INTRA-OPERATÓRIO 

25. Data da cirurgia:   _____/_____/_____  

26. Inicio da cirurgia: _________________ Termino da cirurgia:_____________   

27. Inicio da anestesia: _______________  Termino da anestesia:____________ 

28. Tipo de cirurgia              

 Valvar           Mitral (1)  Aortica (2)        Tricuspide (3)   

29. CEC:   Sim (1)  Não (0) Tempo de CEC (minutos): ______________               

30. Tempo de pinçamento: __________________(minutos) 

31.  Heparina dose total: _______________________ 

32. Protamina:  Sim (1)  Não (0)       Dose total: _______________________
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33. TCA inicial: ________   TCA final: _________     TCA pós protamina: ________ 

34. Cloreto de Cálcio  Sim (1)  Não (0)       Dose total: ________________ 

35. DDAVP não protocolo  Sim (1)  Não (0)       Dose total: __________________ 

36. Balanço hídrico (ml):  ______________________ 

37. Balanço sanguineo (ml): __________________ 

38. Diurese (ml):  ______________________ 

39. Peso de compressa: _____________________ 

40. Transfusão:    Sim (1)  Não (0) 

Concentrado de hemácias:  _____ unidades 

Plasma fresco congelado:  _____ unidades 

Concentrado de plaquetas:  _____ unidades 

Crioprecipitado:   _____ unidades 

41. Infusão de líquidos 

Cristalóide:    _______mL 

Albumina:   _______mL 

42. Drogas vasoativas usadas no intra-operatório: 

Dobutamina:  Sim (1)  Não (0)   

Dopamina:   Sim (1)  Não (0)  

Nitroglicerina:  Sim (1)  Não (0)  

Nitroprussiato:  Sim (1)  Não (0) 

Norepinefrina:  Sim (1)  Não (0) 

Epinefrina:   Sim (1)  Não (0)  

Óxido nítrico:  Sim (1)  Não (0) 

Levosimendan:  Sim (1)  Não (0)  

Milrinone:   Sim (1)  Não (0) 

43. Antifibrinolíticos usados no intra-operatório: 

       Ypsilon:        Sim (1)      Não (0)               Dose Total: __________________Hora:  _____
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       Ácido tranexâmico:   Sim (1)   Não (0)  Dose total: __________________   Hora: _____ 

44. Terapias hemostáticas: 

Complexo protrombínico:     Sim (1)  Não (0)       Dose total: ________ Hora: ____  

Fibrinogênio:                            Sim (1)  Não (0)       Dose total: ________ Hora: ____  

Novoseven:                               Sim (1)  Não (0)       Dose total: ____ ____Hora: ____ 

45. Temperatura central (mais alta): ________________  (mais baixa):________________ 

46. Exames laboratoriais:  

 T0 – Indução T1 – Pós 

Medicamento 

T2 – 24h após 

Ph    

PaCO2    

PaO2    

SaO2    

BIC    

BE    

PvCO2    

PvO2    

SvO2    

Lactato    

Cai    

Hb    

Ht 

 

   

TTPA 
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TP 

 

   

INR 

 

   

Dímero D  

 

  

Fibrinogênio 

 

   

Fator VIII 

 

   

Von 

willebrand 

 

   

Agregação 

plaquetária 

 

   

Plaquetas  

 

   

     

                 PARÂMETROS TROMBOELASTOMETRIA (ROTEM)  

Tempo 0: Indução da anestesia 

Parâmetros  

ROTEM 

CT CFT Ângulo 

α 

A5 A10 MCF A20 A30 ML LI 30 

    

INTEM            

EXTEM           

FIBTEM           

Tempo 1: 2 horas após medicamento 
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ROTEM CT CFT Ângulo 

α 

A5 A10 MCF A20 A30 ML LI30 

     

INTEM            

EXTEM           

FIBTEM           

Tempo 2:  24h após o medicamento 

ROTEM CT CFT Ângulo 

α 

A5 A10 MCF A20 A30 ML LI30 

     

INTEM           

EXTEM           

FIBTEM           

 

Abreviações: CT= Tempo de coagulação; CFT= Tempo de formação do coágulo; MCF= Dureza 

máxima do coágulo; ML= Lise máxima; r = tempo do início do exame até formação do coágulo; 

MA = maior amplitude alcançada no gráfico; LY30 = razão entre amplitude máxima e A30 

(amplitude após 30 minutos da amplitude máxima). 

PÓS-OPERATÓRIO 

47. Data admissão UTI:  _____/_____/_____ hora: _____:_______ 

48. Tórax aberto:        Sim (1)  Não (0) 

49. Suporte à admissão: 

Dobutamina:  Sim (1)  Não (0)  __________ g/Kg/min  

Dopamina:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min  

Nitroglicerina:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min  

Nitroprussiato:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min  

Norepinefrina:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min 

Epinefrina:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min  

Óxido nítrico:  Sim (1)  Não (0) __________ ppm  

Levosimendan:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min 
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Milrinone:  Sim (1)  Não (0) __________ g/Kg/min  

BIA:   Sim (1)  Não (0) 

50. Balanço sanguineo (ml): POI  _________ 1º PO _________ 2º PO__________ 

51.  Balanço hidrico (ml): POI  _________ 1º PO _________ 2º PO__________ 

52. Débito dos drenos (ml): POI  _________ 1º PO _________ 2º PO__________ 

53. Antifibrinolíticos: 

 POI Dose 

total 

1ºPO Dose 

total 

2ºPO Dose 

total 

Ypsilon  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

Ácido 

tranexâmico 

 Sim (1) Não 

(0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

 

54.        Terapias hemostáticas: 

 POI Dose 

total 

1ºPO Dose 

total 

2ºPO Dose 

total 

Complexo 

protrombínico 

 Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

Fibrinogênio  Sim (1) Não 

(0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

Novoseven  Sim (1) Não 

(0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

55.        Transfusão:    

 POI Total de 

unidades 

1ºPO Total de 

unidades 

2ºPO Total de 

unidades 

Concentrado de 

hemácias 

 Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             
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Plasma fresco 

congelado 

 Sim (1) 

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

Concentrado de 

plaquetas 

 Sim (1) 

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

Crioprecipitado  Sim (1) 

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

  Sim (1)  

Não (0)             

 

 

56. Débito Drenos 6 primeiras horas 

 DM DPE DPD 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

DESFECHOS PÓS-OPERATÓRIOS 

1. Horário de admissão na UTI:    ____:____ 

2. Reoperação:  Sim (1)  Não (0) 

3. Causa de reoperação:  Sangramento (1)   Tamponamento (2)                                                   

 Isquemia (3)                                             Outros (4): ________________ 

4. VM: 

a. IOT data:_____________hora:_______________ 

EXTdata:_____________hora:_______________ 

5. Uso de inotrópicos (dobutamina/epinefrina/milrinone): 

a. Ligado data: _______________ hora:_______________ 

b. Desligado data:_____________hora:______________ 

6. Uso de vasopressor (noradrenalina/vasopressina): 

a. Ligado data: _______________ hora:_______________
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b. Desligado data:_____________hora:______________
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7. Baixo Débito Cardíaco                                               Sim (1)  Não (0) 

8. Choque cardiogênico:     Sim (1)  Não (0) 

9. Necessidade de BIA no pós-operatório:  Sim (1)   Não (0) 

10. Taquiarritmia:     Sim (1)   Não (0) 

11. Bradiarritmia:      Sim (1)   Não (0) 

12. Tempo de internação na UTI: 

a. Data da alta da UTI:    ____/____/_____ 

b. Horário da alta da UTI:    ____:_____ 

13. Complicações pós operatórias: 

a. AVC:                                                                Sim (1)  Não (0) 

b. IRA:                                                                  Sim (1)  Não (0) 

1. AKIN 1:      

2. AKIN 2:      

3. AKIN 3:      

c. Necessidade de Diálise:                              Sim (1)  Não (0) 

d. Complicação Infecciosa:                             Sim (1)  Não (0) 

1. Infecção 

2. Sepse                                                 

3. Sepse Grave                                     

4. Choque séptico                                

e. Foco infeccioso:  

1. ITU:       

2. BCP:       

3. Infecção de corrente snaguínea:   

4. Ferida Operatória:     

14. Data da alta hospitalar:    ____/____/_____ 

15. Óbito:  Sim (1)  Não (0)    Data: ____/____/______ 
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EuroSCORE  

Fatores relacionados ao paciente: 

Idade: > 60 (01 Ponto) 61-65 (02 pontos) 66-70 (03 pontos) 71-75 (04 pontos) 76-80 (05 pontos)  

81-85 (06 pontos) 86-90 (07 pontos) 91-95 (08 pontos)          __________ 

Sexo:    □  Masculino (0 Ponto)  □ Feminino (1 Ponto)         __________ 

DPOC:  □ Sim(1 Ponto)    □ Não (0 Ponto)       __________ 

Doença arterial não- cardíaca: □ Sim(2 Pontos)    □ Não(0 Ponto)    __________ 

(Estenose de Carótida>50%, claudicação, cirurgia ou aneurisma de aorta abdominal, doença 

vascular periférica) 

Doença Neurológica (incapacitante): □ Sim  (2 Pontos)  □ Não(0 Ponto)    __________ 

Cirurgia Cardíaca prévia: □ Sim(3 Pontos)    □ Não(0 Ponto)     __________ 

Creatinina prévia >2.0: □ Sim (2 Pontos)   □ Não(0 Ponto)     __________ 

Endocardite ativa: □ Sim (3 Pontos) □ Não (0 Ponto)      __________ 

Estado pré-operatório crítico: □ Sim(3 Pontos)    □ Não(0 Ponto)    __________ 

(BIA pré-operatório, pós-PCR, arritmia ventricular, VM pré-operatória, IRA pré-operatória)  

Fatores Relacionados ao coração: 

Angina Instável: □ Sim (2 Pontos)   □ Não(0 Ponto)       __________ 

Função ventricular esquerda:             __________ 

□>=50%(0 Ponto)       □<50->=30%(1 Ponto)        □ <30%  ( 3 Pontos)    

Infarto Recente (até 90 dias): □ Sim  (2 Pontos)   □ Não(0 Ponto)     __________ 

Hipertensão pulmonar: □ Sim (2 Pontos)  □ Não(0 Ponto)      __________ 

Fatores relacionados à cirurgia: 

Cirurgia de emergência: □ Sim (2 Pontos)    □ Não      ( 0 Ponto)     __________ 

Outras cirurgias além da RM ou procedimento combinado: □ Sim (2 Pontos)  □ Não(0 Ponto)__ 

Cirurgia torácica ou da aorta: □ Sim (3 Pontos)    □ Não(0 Ponto)     __________ 

CIV pós-infarto: □ Sim  (4 Pontos)   □ Não  (0 Ponto)       __________ 

Total EuroSCORE __________ 

 EuroSCORE calculator está disponível em http://www.euroscore.org/calcold.html 

http://www.euroscore.org/calcold.html
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Selecionar standard Euroscore para o cálculo do score 
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Anexo E: Aprovação Clinical Trials 
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