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Introdução:

O

sangramento

por

queda

de

escara

é

uma

complicação

potencialmente letal da ligadura elástica (LE) de varizes de esôfago. Os fatores
relacionados a esse evento são pouco explorados na literatura, porém a
coagulopatia, principalmente a plaquetopenia, do paciente com cirrose poderia estar
implicada. O número e a função plaquetária têm particular relevância na manutenção
da hemostasia, uma vez que a geração de trombina depende fortemente desses
parâmetros. Entretanto, dados demonstram a preservação da função plaquetária
como consequência de mecanismos compensatórios representados, principalmente,
pelo aumento dos níveis do fator de von Willebrand (FVW) e diminuição de
ADAMTS13. Deste modo, os pontos de corte para contagem plaquetária utilizados
na prática clínica não refletiriam o risco de sangramento após procedimentos.
Objetivos: O objetivo desse estudo foi descrever a função plaquetária em pacientes
com cirrose e a sua influência no sangramento após LE de varizes de esôfago.
Pacientes e Métodos: 1) Casuística. Foram incluídos pacientes com diagnóstico de
cirrose, de diferentes etiologias, encaminhados para realização de LE como
profilaxia primária ou secundária de sangramento por varizes de esôfago. Os
critérios de inclusão foram: a) idade acima de 18 anos; b) pacientes com cirrose e
varizes de esôfago com indicação de ligadura elástica eletiva e c) concordância em
participar do estudo. Os critérios de exclusão foram: a) doenças pulmonares e
cardíacas graves; b) carcinoma hepatocelular; c) insuficiência renal com uremia ou
dialítica; d) uso de qualquer droga que interfere na coagulação. 2) Métodos.
Imediatamente antes da realização da endoscopia digestiva com LE, foi coletada
amostra de sangue de cada paciente para a realização dos seguintes testes:
contagem de plaquetas, testes relacionados à função plaquetária (adesão e
agregação medida pela superfície coberta (SC) com valor de referência: >7,5% e
tamanho do agregado (AS) com valor de referência: >25μm² pela tecnologia ImpactR®), antigeno de FVW (referência: 40-157%), atividade de FVW (referência: 38176%), proteinase ADAMTS13 (referência: 40-130%), P-selectina por citometria
(34,9±2,32%) e P-selectina solúvel (92-212ng/mL). Os pacientes foram estratificados
de acordo com número de plaquetas. O grau de comprometimento da função

hepática foi avaliado pelos estadiamentos de Child-Pugh e MELD. O desfecho
primário do estudo foi a ocorrência do sangramento atribuído à queda da escara da
LE.

Resultados: Foram incluídos 111 pacientes, divididos em três grupos: A)

plaquetas <50x10³/mm³ (n = 38; 34,2%); B) plaquetas entre 50x10³/mm³ e
100x10³/mm³ (n = 47; 42,4%) e C) plaquetas >100x10³/mm³ (n = 26; 23,4%). Os três
grupos não diferiram significativamente em relação aos seguintes parâmetros:
gênero, etiologia e grau de disfunção hepática. Na comparação entre os grupos, os
parâmetros hemoglobina e bilirrubina foram significantemente maior no grupo B
(p=0,04 e p=0,009, respectivamente). Nos testes relacionados à função plaquetária,
encontramos no Impact-R®, SC de 7 ± 4% e AS de 52 ± 24µm2. Na avaliação do
FVW o valor encontrado foi de 369 ± 157% para o antígeno e 336 ± 149% para
atividade. ADAMTS13 apresentou resultado 73 ± 24%. Na comparação entre os
grupos: o parâmetro Impact-R® SC foi no grupo A: 4,9 ± 3%, no grupo B: 7,7 ± 4,6%
e 9,1 ± 3,6 no grupo C (p<0,005). O AS foi de 49,9 ± 22,4% no grupo A, no grupo B
foi 55,1 ± 26,6% e 51,3 ± 20 no grupo C (p=0,599). Os outros parâmetros
específicos relacionados à função plaquetária não foram significantes: o antígeno do
FVW com p=0,926, a atividade do FVW com p=0,870 e ADAMTS13 com p=0,080. O
resultado da P-selectina por citometria de fluxo foi de 37,8 ± 23% e P-selectina
solúvel foi 182,3 ± 86 ng/mL. A maioria dos pacientes (58,5%) realizaram LE como
profilaxia primária. A presença de sinais vermelhos ocorreu em 74% e a gastropatia
hipertensiva foi vista em 95% dos pacientes. Houve sangramento após LE em seis
(5,4%) pacientes, sendo duas ocorrências no grupo A, uma no grupo B e três no
grupo C (p=0,316). O valor médio do MELD foi 13 ± 3,6, sendo 12,6 ± 3,3 no grupo
sem sangramento e 16 ± 5,9 no grupo sem sangramento (p=0,025). Quando
comparados os pacientes sem e com sangramento não encontramos diferença
estatisticamente significante em nenhum parâmetro de função plaquetária.
Conclusões: Os resultados dos testes de adesão e agregação plaquetária: SC e
AS; FVW e ADAMTS13 demonstraram compensação funcional a despeito da
plaquetopenia e não se correlacionaram com o risco de sangramento após LE de
varizes de esôfago. O MELD foi significantemente maior nos pacientes que
sangraram.
Descritores:
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hemostasia;

trombocitopenia;
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ABSTRACT
Souza EO. Platelet function assessment and the relationship with bleeding risk
following band ligation of esophageal varices in patients with cirrhosis [Thesis].
São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017.
Introduction: Bleeding caused by ulceration after band ligation of esophageal
varices is a potentially fatal complication. Contributing factors to this event are little
explored in the literature, although coagulopathy, principally thrombocytopenia, in
patients with cirrhosis could be implicated. The number and function of platelets has
particular relevance to the maintenance of hemostasis, since thrombin generation
depends heavily on these parameters. However, data show that the preservation of
platelet function is a consequence of compensatory mechanisms represented
principally by an increase in von Willebrand factor (VWF) levels and a reduction in
ADAMTS13. Because of this, the cutoff points for platelet count used in routine
clinical practice do not reflect the risk of bleeding following invasive procedures.
Objective: The aim of this study was to describe platelet function in patients with
cirrhosis and its influence on the bleeding following band ligation of esophageal
varices. Methodology: 1) Inclusion. Patients with cirrhosis of different etiologies,
referred for band ligation as primary or secondary prophylaxis of bleeding from
esophageal varices were included. Inclusion criteria were: a) age > 18 years; b)
patients with cirrhosis and esophageal varices elegible for elective band ligation; c)
agreement to participate in the study. The exclusion criteria were: severe pulmonary
or cardiovascular disease; b) hepatocellular carcinoma; c) renal dysfunction with
uremia or requiring dialysis; d) use of any medication that could interfere with
coagulation. 2) Methods. Immediately prior to digestive endoscopy with band ligation,
a blood sample was taken from each patient to carry out the following coagulation
tests: platelet count, platelet function test (adhesion and aggregation measured as
surface coverage (SC) with normal range: >7.5% and aggregate size (AS) with
normal range: >25µm² by Impact-R® technology), antigen of VWF (normal range: 40157%), activity of VWF (normal range: 38-176%), protease ADAMTS13 (normal
range: 40–130%), P-Selectin by cytometry (34.9±2.32%) and soluble P-Selectin (92–
212ng/mL). The degree of hepatic function was staged according to Child-Pugh and
MELD. The principal clinical event assessed by the study was the occurrence of
post-banding bleeding. Results: 111 patients were included in the study, divided into
three groups: A) platelet count <50x10³/mm³ (n=38; 34.2%); B) platelet count

between 50x10³/mm³ and 100x10³/mm³ (n=47; 42.4%); and C) platelet count
>100x10³/mm³ (n=26; 23.4%). The three groups did not differ significantly in relation
to the following parameters: gender, cirrhosis etiology and degree of hepatic
dysfunction. The comparison among groups showed that the parameters hemoglobin
and bilirubin were significantly higher in group B (p=0.04 and p=0.009, respectively).
With regards to platelet function, in Impact-R® the mean SC was 7 ± 4%; in group A
was 4.9 ± 3%, in group B was 7.7 ± 4.6% and 9,1 ± 3,6 in group C (p<0.005). The AS
was 52 ± 24µm2; in group A was 49.9 ± 22.4%, in group B was 55.1 ± 26.6% and
51.3 ± 20 in group C (p=0.599). The mean VWF value was 369 ± 157% for antigen
and 336 ± 149% for activity. ADAMTS13 activity values were 73 ± 24%. The
comparison among groups showed that the other specific parameters for platelet
function were not significant: VWF antigen with p=0.926, VWF activity with p=0.870
and ADAMTS13 with p=0.080. The result of P-Selectin by flow cytometry was 37.8 ±
23% and soluble P-Selectin was 182.3 ± 86ng/mL. The majority of patients (58.5%)
underwent band ligation as primary prophylaxis. Red signs appeared in 74%, and
hypertensive gastropathy was seen in 95% of patients. There was bleeding following
band ligation in 6 (5.4%) of patients, with 2 occurring in group A, 1 in group B, and 3
in group C (p=0.316). The mean MELD score was 13 ± 3.6, with 12.6 ± 3.3 in the
group without bleeding, and 16 ± 5.9 in the group with bleeding (p=0.025). When
patients with bleeding were compared with those without, there was no statistically
significant difference in any parameter for platelet function. Conclusions: The results
of the platelet function test SC and AS; VWF and ADAMTS13 tests showed
functional compensation for thrombocytopenia, and did not correlate with the risk of
bleeding following band ligation of esophageal varices. The MELD score was
significantly higher in patients who suffered bleeding.
Descriptors:

cirrhosis;

endoscopy; hemorrhage.

hemostasis;

thrombocytopenia;

platelet
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Fisiologia da coagulação: visão geral do modelo celular
Em meados da década de sessenta do século vinte foi proposto o modelo de

explicação da hemostasia baseado numa sequência de eventos que resultava na
geração de trombina e consequente formação do trombo1. Este modelo,
apresentado como “cascata” da coagulação, era explicado através das vias
intrínseca e extrínseca iniciados pelo fator XII (FXII) e fator tecidual FT/FVIIa,
respectivamente2. Esse modelo não foi proposto como uma hipótese fidedigna da
hemostasia in vivo, mas sim como um conjunto de interação bioquímica dos fatores
de coagulação identificados in vitro2. Isto fez com que muitos pesquisadores
reconhececem que a “cascata” apresentava falhas graves como modelo da
coagulação fisiológica, e que os sistemas intrínsecos e extrínsecos não poderiam
funcionar como vias independentes, como sugerido2. Além disso, não havia qualquer
destaque ao papel das plaquetas na hemostasia3.
Em substituição a “cascata da coagulação”, foi proposto o modelo celular, em
que o processo de hemostasia é descrito em fases sobrepostas: iniciação,
amplificação e propagação3,4.

Iniciação - A coagulação sanguínea inicia-se com a exposição do fluxo sanguíneo a
células que expressam fator tecidual (FT). A expressão do FT ocorre por lesão
vascular ou por ativação endotelial através de substâncias químicas, citocinas ou
processos inflamatórios3. A partir da interação com o FT, ocorre ativação de maior
quantidade do fator VII (FVIIa), juntando-se a uma pequena alíquota que já circula
ativada. O complexo FT/FVIIa ativa o fator X e fator IX, tornando-os fator Xa e fator
IXa. O fator Xa pode dissociar-se da superfície celular, e neste caso é inativado pela
antitrombina e pelo inibidor da via do fator tecidual (TFPI), por outro lado se o fator
Xa, permanecer na superfície celular com o fator V, ele converte uma pequena
quantidade de protrombina em trombina, que participa fundamentalmente da fase de
amplificação4.

Amplificação - A adesão de plaquetas no colágeno subendotelial ocorre devido a
ação do receptor de colágeno plaquetário específico (glicoproteína Ia/IIa) e do fator
de von Willebrand (FVW), os quais formam ligações entre plaquetas e fibras de
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colágeno para ativar as plaquetas3. A pequena quantidade de trombina gerada na
fase de iniciação amplifica o processo da coagulação proporcionando ativação de
outras plaquetas, aumentando a sua adesão e ativando os fatores V, VIII e XI.
Plaquetas ativadas liberam fator V na sua forma parcialmente ativada que é então
completamente ativada pela trombina ou fator Xa. O complexo FVW é partido pela
trombina para liberar o fator VIIIa. Plaquetas ativadas têm agora fatores ativados Va,
VIIIa e IXa em sua superfície3,4.

Propagação - A fase de propagação é caracterizada pela produção de complexos
tenases e protrombinases que são agrupados na superfície das plaquetas ativadas.
O complexo tenase, fator VIIIa e fator IXa, é formado quando o fator IXa move-se da
célula apresentadora do FT, onde é ativado, para ligar-se ao receptor expressado
nas plaquetas ativadas3. O complexo fator VIIIa/IXa ativa o fator X que juntamente
com o fator Va formam o complexo protrombinase. O complexo protrombinase
intensifica em muito a produção de trombina que converte o fibrinogênio solúvel em
fibrina e também ativa o fator estabilizador da fibrina, fator XIII, para formar o
coágulo de fibrina hemostático3,4.

Controle da ativação da hemostasia no modelo celular - O sistema de coagulação é
contido e inibido por anticoagulantes específicos que incluem inibidor da via do fator
tecidual, proteína C, proteína S e antitrombina4. Para impedir que a produção de
trombina escape do controle, a fase de iniciação é controlada pelo inibidor da via do
fator tecidual, cujomaior sítio de produção é a célula endotelial e que atua inibindo o
complexo FT/FVIIa4. A ativação da proteína C ocorre na superfície da célula
endotelial pela trombina juntamente com um receptor da célula endotelial,
trombomodulina3. A proteína C ativada (PCA), em combinação com a proteína S,
degrada os fatores Va e VIIIa que são necessários para sustentar a formação de
trombina na coagulação. A PCA também exerce atividade antiinflamatória, atividade
citoprotetora e de proteção endotelial, atua também com papel fundamental na
prevenção da inflamação e trombose microvascular que ocorrem após contato com
endotoxinas4. A antitrombina é a maior inibidora dos fatores de coagulação incluindo
trombina, fator IXa e Xa. As fases de amplificação e propagação são controladas,
principalmente, pela ação da antitrombina3,4.
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Figura 1 -

Modelo celular da coagulação

Figura1 - Esquema mostrando o modelo celular da coagulação com destaque para o papel das
plaquetas em cada fase. 1-iniciação: interação do FT com o fator VII resultando na geração de
trombina em quantidade suficiente como substrato para a amplificação; 2-amplificação: com a
mediação do FVW ocorre importante aumento da taxa de ativação de plaquetas e conseqüente
expressão de fatores ativados em sua superfície; e 3-propagação: produção de complexos tenases e
protrombinases na superfície da plaqueta ativada resultando em fibrina além dos mecanismos
controladores para que a coagulação não escape do controle. Modificado de A Cell-based Model of
Hemostasis. Hoffman M, Monroe DM.3,4

1.2.

Conceitos atuais de coagulação na cirrose
O fígado é o órgão responsável pela síntese da maioria dos fatores de

coagulação e fibrinólise5. Em pacientes com doença hepática encontramos
alterações substanciais nos elementos participantes do sistema hemostático. Estas
alterações incluem plaquetopenia e defeitos da função plaquetária, diminuição da
circulação e níveis de fatores ativadores ou inibidores da coagulação, além de
diminuição dos níveis de proteínas envolvidas na fibrinólise 6.
A disfunção plaquetária tem sido relatada em uma série de estudos e pode se
traduzir como deficiência de adesão e agregação plaquetária. Estas alterações
foram consideradas, por muito tempo, contribuintes das hemorragias 6,7. Entretanto,
esses conceitos tradicionais sobre as conseqüências clínicas do distúrbio
hemostático em pacientes com doença hepática têm mudado dramaticamente7.
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Atualmente postula-se que nos pacientes com doença hepática os testes de
rotina de coagulação anormais não têm necessariamente um aumento da tendência
ao sangramento, e que podem apresentar ainda eventos trombóticos7-9.
Um emblemático estudo da adesão de plaquetas em cirróticos, com sua
avaliação em condição de fluxo, considera que altos níveis de FVW, que é uma
característica típica dos pacientes com cirrose, contribuem para a indução da
hemostasia primária levando à conclusão que o aumento do nível do FVW pode
compensar o defeito do número de plaquetas10,11.
O nível de FVW no sangue é regulado pela proteinase ADAMTS13, que é
produzida pelo fígado12. Na cirrose, a diminuição da quantidade e atividade dessa
proteinase favorece a ação fisiológica do FVW. O resultado é um evidente aumento
do estímulo à adesão e agragação plaquetária em testes in vitro13.
Pesquisas recentes apontam elevação do valor da P-selectina sérica nos
pacientes com cirrose14. A P-selectina é uma proteína de membrana localizada nos
grânulos alfa intraplaquetário que se expressa na superfície quando ela está ativada,
permitindo interação com monócitos e neutrófilos, levando à migração dessas
células para o local que o trombo está sendo formado 14,15. A elevação sérica dessa
proteína poderia indicar maior quantidade de plaquetas ativadas 15.
A coagulopatia em pacientes com doença hepática crônica é historicamente
documentada por meio da quantificação individual dos fatores de coagulação, ou
através do prolongamento dos testes globais, como o tempo de protrombina (TP) e
do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA)16. É, no entanto, sabido que os
testes globais não são preditivos de sangramento em pacientes com cirrose17.
Evidências indicam que o TP e TTPA são insuficientes para refletir o equilíbrio que
ocorre in vivo, especialmente nas condições caracterizadas por um distúrbio de
coagulação como na cirrose em que anticoagulantes como proteína C, proteína S e
antitrombina são reduzidos em paralelo com os fatores pró-coagulantes16,17.
Embora a rotina de testes convencionais de coagulação como a contagem de
plaquetas e do TP / TTPA ainda sejam utilizados para indicar uma tendência a
hemorragia, encontramos evidências que o sistema hemostático está em um estado
de "reequilíbrio", já que as mudanças na via pró-coagulante são acompanhadas por
mudanças na via anticoagulante17,18.
A fibrinólise é o mecanismo de degradação de fibrina através de um complexo
envolvimento de pró e antiativadores, que regulamentam a geração de plasmina.
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Acredita-se que a cirrose é caracterizada por hiperfibrinólise17. Os resultados da
literatura são conflitantes a partir de estudos baseados na quantificação de
componentes individuais dessa fase e parecem não ser representativos da
fibrinólise, uma vez que, in vivo, há uma complexa interação entre ativadores e
antiativadores, que regulam a conversão do plasminogênio em plasmina 12. Alguns
dados mostram que pacientes cirróticos podem ter aumento relativo dos níveis do
ativador tecidual do plasminogênio e seus inibidores, mas também ocorre a
diminuição dos níveis de plasminogênio, antiplasmina e fator XIII. Com isso,
observa-se que o papel da hiperfibrinólise na ocorrência de sangramento em
pacientes cirróticos, embora plausível, ainda não está claro17.
O resultado final de todas as alterações hemostáticas do paciente com cirrose
é um sistema potencialmente instável em relação ao equilíbrio hemostático de
indivíduos saudáveis, o que explicatanto o potencial de sangramentos como de
complicações trombóticas em pacientes com cirrose8,9.

1.3.

Plaquetas na cirrose
O processo hemostático depende da correta interação entre a hemostasia

primária, coagulação e fibrinólise. Alterações em qualquer uma destas fases podem
gerar hemorragia e/ou trombose. A hemostasia primária inicia-se a partir da adesão
de plaquetas circulantes ao subendotélio lesionado através da mediação do FVW e
receptores específicos das plaquetas. Plaquetas ativadas dentro do agregado
primário expressam em suas membranas fosfolipídios de maior carga negativa que
se ligam a fatores de coagulação vitamina K dependentes, iniciando a cadeia de
eventos que leva à geração de trombina e, finalmente, a conversão do fibrinogênio
em fibrina, que por sua vez é estabilizado por fator XIII ativado 17.
No paciente com cirrose a plaquetopenia parece estar compensada pela
presença de níveis anormalmente elevados do FVW no plasma12. Esta elevação
pode acontecer como conseqüência de perturbações endoteliais próprias da doença
ou resultante de infecções bacterianas, por exemplo. Embora esteja estabelecido
que o FVW encontra-se em níveis aumentados em pacientes com cirrose, pouco se
sabe sobre a capacidade funcional desta proteína13. Um aspecto qualitativo muito
importante do FVW é sua composição multimérica. Os múltimeros de alto peso
molecular são substancialmente mais potentes e eficazes na indução da
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hemostasia. A quantidade de multímeros de alto peso molecular é parcialmente
regulada pela proteinase ADAMTS13 que cliva o FVW em frações menores com
menor capacidade funcional19.
A redução dos níveis de ADAMTS13 é encontrada em pacientes com doença
hepática, sugerindo que com isso, maior quantidadede multímeros de alto peso
molecular do FVW podem ser encontrados nestes pacientes13. A dosagem sérica
destes dois fatores em pacientes cirróticos pode indicar com maior clareza a
interação cinética entre eles, além da interferência exercida na hemostasia20.
Tripodi e colaboradores mostraram que a funcionalidade de plaquetas,
medida pela sua capacidade de participar da geração de trombina, não é diminuída
em pacientes que têm cirrose compensada, apesar da redução do seu número no
sangue circulante21. Outros estudos também indicam que os defeitos da função
plaquetária não parecem ser importantes, quando testado em condições de fluxo7.
Plaquetopenia moderada geralmente não resulta em hemorragia nesses
pacientes21. O papel da disfunção plaquetária, provavelmente é menos importante
do que esperado. Novas tecnologias melhoraram o estudo das plaquetas in vitro,
pois a sua função pode ser melhor avaliada em condições mais fiéis das
fisiológicas20.
A avaliação do risco de sangramento e refinamento da interpretação das
alterações da coagulação nesses pacientes tem particular importância no
balizamento de condutas profiláticas em eventuais subgrupos de pacientes que
possuem elevado risco de hemorragia.
O uso de transfusão profilática de plaquetas durante a execução de
procedimentos invasivos em pacientes que têm a doença hepática é questionável
em consequência da ausência de dados que apoiam essa prática, e também pela
experiência obtida na evolução do transplante hepático, em que a contagem de
plaquetas não é rotineiramente e indiscriminadamente corrigida16,18. As exceções
incluem os procedimentos de alto risco em que o sangramento é pouco provável que
seja detectado antes que ocorram danos irreversíveis como por exemplo, a
colocação, de um monitor de pressão intracraniana em um paciente com
hepatopatia17.
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1.4.

Testes de avaliação das plaquetas
A partir dos dados disponíveis, surgem dúvidas quanto à causalidade entre as

alterações dos testes de coagulação e as complicações hemorrágicas na doença
hepática crônica. Apesar do seu uso corrente, os testes disponíveis apresentam
limitações na estratificação do risco de

sangramento que merecem

ser

consideradas19.
Detalhamos a seguir as particularidades dos principais testes relacionados à
avaliação das plaquetas.

a) Contagem de plaquetas
Consiste na contagem do número de plaquetas por mm3 de sangue. As
plaquetas contribuem para a geração de trombina, assim, a ocorrência de
plaquetopenia nestes pacientes pode (pelo menos em princípio) influenciar geração
de trombina. Dados in vitro sugerem que a contagem de plaquetas deve estar acima
de 56.000/mm3 para haver geração normal de trombina. Entretanto, não se conhece
quais os valores críticos in vivo. Isso se explica pela ação variável dos mecanismos
compensatórios representados pela interação entre o FVW e ADAMTS13. Portanto,
in vivo, o risco de sangramento em doentes com cirrose deve ser baseado em
julgamento clínicos, e não apenas pelo critério laboratorial14,16,19.

b) Tempo de sangramento
O tempo de sangramento, desenvolvido por Duke em 1910, foi o primeiro
ensaio in vivo da função plaquetária,era consideradoo teste global para a
hemostasia primária e o mais útil da função plaquetária até a década de 9016. O
teste consiste na observação do tempo necessário para estancar a hemorragia
depois que é feita uma incisão na pele, geralmente em a face anterior do antebraço.
O teste utiliza um dispositivo para padronizar o tamanho dos cortes na pele. Tempos
normais variam entre 2 e 10 min, enquanto que os defeitos graves de plaquetas
podem resultar em valores acima de 30 minutos. No entanto, apesar sua aparente
simplicidade, o teste é pouco reprodutível16.
O tempo de sangramento pode estar prolongado em até 40% dos hepatopatas.
No entanto, várias observações decorrentes da prática clínica e da literatura
questionam se este prolongamento é motivo de preocupação do ponto de vista
prático. Apesar dos defeitos de hemostasia primária terem um papel causal na
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ocorrência de sangramento em pacientes cirróticos, já que se relacionam à geração
de trombina,o tempo de sangramento, provavelmente não reflete o reequilíbrio da
coagulação nesses pacientes, não havendo dados que justifiquem seu uso rotineiro
como teste preditivo de sangramento13,16.

c) Teste de função plaquetária
A avaliação da agregação plaquetária foi desenvolvida no início da década de
sessenta e logo foi considerada como “padrão ouro"16. É o teste mais utilizado para
identificar e diagnosticar defeitos da função plaquetária e pode ser realizado com
aparelhos comercialmente disponíveis22. Os parâmetros medidos permitem avaliar a
agregação e adesão plaquetária21,23. Os testes de primeira geração eram
amplamente baseado na avaliação das plaquetas em condições estáticas. A
tecnologia atual permite avaliar as condições funcionais das plaquetas mimetizando
fluxo turbilhonado (high shear stress), o que seria mais próximo das condições
fisiológicas. Para esse tipo de avaliação plaquetária temos diversos sistemas
disponíveis, sendo as tecnologias Platelet Function Analyzer – PFA-100 e Impact R®
as mais conhecidas22,23.
O equipamento Impact-R® - cone and plate(let) analyzer (CPA) Technology é
um dispositivo que testa plaquetas de sangue total quanto à adesão e à agregação
em uma placa revestida com matriz extracelular (MEC). O CPA foi desenvolvido em
uma forma comercial chamada Impact-R® da companhia Diamed (Suíça). É um teste
que utiliza sangue total submetendo-o a condições similares ao fluxo arterial,
analizando a adesão e agregação plaquetária. A aderência plaquetária é marcada e
quantificada pela porcentagem de superfície coberta (SC - surface covered) e pelo
tamanho do agregado de plaquetas (AS - aggregate size)22,23.

d) Dosagem de fator de von Willebrand
O fator de von Willebrand é uma glicoproteína multimérica, sintetizada pelos
megacariócitos e células endoteliais, que circula na forma de multímeros e
apresenta importantes funções como, por exemplo, mediação da adesão plaquetária
nos locais de lesão vascular, levando à ativação da GPIIb-IIIa e à conseqüente
agregação plaquetária. A interação entre o FVW e as plaquetas configura o primeiro
passo da adesão plaquetária. A complexidade desta grande glicoproteína
multimérica é que lhe confere diferentes funções. Nas plaquetas, ela está contida
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nos grânulos, sendo secretado após estimulação e ligando-se em seguida ao
complexo glicoprotéico IIb/IIIa das plaquetas ativadas12,14.

e) Proteinase ADAMTS13
A ADAMTS13 (A Disintegrin-like And Metalloproteinase with ThromboSpondin
type-1 motifs 13) é uma proteinase específica produzida no fígado que cliva o
FVW 21. Uma baixa produção de ADAMTS13, como na deficiência genética, está
relacionada a um aumento dos níveis circulantes de FVW. Em pacientes cirróticos
sua produção parece estar diminuída, favorecendo a ação do FVW 13,20.

f) P-selectina
É uma proteína de membrana presente nos grânulos alfa intracitoplasmáticos
até o momento que ocorre a ativação plaquetária15. Com isso passa para o meio
extracelular sendo então possível sua identificação através da citometria de fluxo
utilizando o anticorpo monoclonal anti-CD62P que se une especificamente a Pselectina e também pela dosagem da P-selectina solúvel por ELISA24.
1.5.

Risco de sangramento na cirrose
A partir do conhecimento do modelo celular de coagulação evidenciou-se o

papel central das plaquetas na hemostasia na cirrose. Tradicionalmente, a
plaquetopenia tem sido aceita como fator de risco aumentado de complicações
hemorrágicas após procedimentos. No entanto, esse risco não está bem
determinado pela literatura atual, pois há evidências crescentes de que mecanismos
compensadores da função plaquetária poderiam atenuar esse risco de sangramento
in vivo. Não está claro se o comprometimento da função plaquetária contribui com a
ocorrência de sangramento como complicação após um procedimento invasivo.

1.6.

Risco de sangramento após LE de varizes esofagianas
A hemorragia varicosa é a causa mais freqüente de sangramento em

pacientes com cirrose e estárelacionada ao grau de hipertensão portal, intensidade
da disfunção hepática e da coagulopatia25. A LE de varizes esofágicas e o uso de βbloqueadores não seletivos constituem opções de primeira linha para a profilaxia
secundária de ressangramento varicoso25. Para a profilaxia primária naqueles
pacientes que apresentam intolerância ou contraindicação ao uso de agentes β-
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bloqueadores a ligadura torna-se a primeira opção. A LE também é recomendada
para o tratamento do sangramento agudo26,27.
Uma das preocupações com a utilização da LE para tratamento das varizes
refere-se à ocorrência de sangramento por queda da escara resultante da colocação
da banda elástica. Essa complicação tem sido relatada em 5% a 10% dos casos e
geralmente ocorre nas duas primeiras semanas após o procedimento28. Os fatores
de risco para essa complicação são pouco conhecidos na literatura. Dados sugerem
que não há relação entre anormalidades demonstráveis da coagulação e o risco de
sangramento após o procedimento25,26. No

estudo

de

Rocha

et

al,

testes

convencionais e expandidos da coagulação não se correlacionaram com
sangramento após ligadura elástica e varizes esofágicas em pacientes cirróticos 29.
Na análise da frequência de sangramento em função dos valores de corte dos testes
convencionais de coagulação (AP< ou > 50% e contagem de plaquetas < ou >
50x10³mm3), observou-se que a hemorragia ocorreu em 5/77 daqueles com cutt-off
seguro e em 2/18 daqueles com cutt-off de risco, diferença que não foi
estatisticamente significante29.
Como a geração de trombina depende da contagem de plaquetas, tornam-se
necessários dados relativos ao risco de sangramento de acordo com diferentes
valores de corte da contagem de plaquetas, bem como da sua função, aspectos que
não foram avaliados no citado estudo.
Nesse sentido, não há definição quanto à melhor opção terapêutica para
pacientes com cirrose descompensada e coagulopatia. De fato, em todas as versões
dos consensos de Baveno, não se mencionam dados acerca dos valores dos
parâmetros de coagulação que seriam mais seguros para a realização do tratamento
endoscópico25. Os dados disponíveis na literatura são insuficientes para estabelecer
qualquer recomendação26.

1.7.

Hipótese do estudo
O sangramento pela queda da escara após LE é considerado baixo, no

entanto quando ocorre possui alta letalidade. Esse risco pode ser atribuído ao grau
de disfunção hepática, à magnitude da hipertensão portal e aos distúrbios de
coagulação presentes na cirrose. Existe controvérsia sobre a participação da
coagulopatia, particularmente a plaquetopenia, no risco de sangramento. A principal
razão fisiopatológica para isso refere-se a preservação da capacidade funcional das
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plaquetas devido o aumento dos níveis circulantes do FVW e diminuição da
proteinase ADAMTS13, que o degrada. No entanto, esses dados se referem ao
comportamento das plaquetas em testes in vitro, não estando claro se haveria
manutenção dessa compensação em condições in vivo.
No presente estudo caracterizamos a capacidade de adesão e agregação das
plaquetas em condições que simulam o fluxo sanguíneo e correlacionamos esses
resultados como risco de sangramento após LE. Nossa hipótese foi que mesmo
pacientes com plaquetopenia grave apresentariam preservação da capacidade
funcional das plaquetas e por isso não haveria aumento significante do risco de
sangramento.

2. OBJETIVO
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2.

OBJETIVO
Descrever a função plaquetária em pacientes com cirrose e a relação com a

ocorrência do sangramento após ligadura elástica de varizes esofagianas.

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS
3.1.

Casuística

3.1.1. Critérios de inclusão
•

Idade acima de 18 anos;

•

Pacientes com cirrose e varizes de esôfago com indicação de ligadura
elástica eletiva;

•

Concordância em participar do estudo.

3.1.2. Critérios de exclusão
• Insuficiência renal aguda ou crônica com uremia ou necessidade de diálise;
•

Carcinoma hepatocelular;

•

Sangramento por varizes gástricas ou de outras etiologias;

•

Antecedente de mais de duas sessões de tratamento endoscópico (ligadura
ou esclerose);

•

Portadores de TIPS;

•

Pacientes em uso de drogas anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários
ou qualquer droga que interfira com a coagulação;

•

Doenças pulmonares e cardíacas graves que contra-indiquem a endoscopia;

•

Gestação.

3.2.

Métodos

3.2.1. Desenho do estudo
Tratou-se de um estudo prospectivo em que pacientes com cirrose foram
avaliados quanto aos parâmetros relacionados à função plaquetária: número de
plaquetas, adesão e agregação plaquetária (SC e AS), antígeno e atividade do FVW,
proteinase ADAMTS13,

P-selectina por citometria e P-selectina solúvel;

quando

tinham indicação de ligadura elástica de varizes de esôfago por profilaxia primária ou
secundária de sangramento.
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3.2.2. Período e local do estudo
A inclusão dos pacientes foi realizada no período de fevereiro de 2013 a maio
de 2015 na Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia do Instituto Central do
Hospital das Clínicas da FMUSP. As dosagens foram executadas no Laboratório de
Hemostasia do Hospital das Clínicas da FMUSP.

3.2.3. Testes relacionados à função plaquetária
A rigor, o termo teste de função plaquetária refere-se apenas aos exames que
analisam a adesão e agregação das plaquetas, porém, para facilitação do
entendimento no contexto desse estudo, optamos englobar também nessa
designação os fatores plasmáticos que interferem na atuação das plaquetas (FVW,
ADAMTS13 e P-selectina).
À exceção do teste de número de plaquetas, cujo resultado foi obtido na
rotina laboratorial clínica de acompanhamento do paciente, todos os outros testes
foram realizados a partir de uma coleta específica para essa finalidade. As amostras
de sangue foram coletadas no momento da sessão inicial de ligadura elástica
através de uma venopunção antecubital. Utilizamos o tubo de coleta siliconizado
contendo citrato de sódio 3,2% tamponado. A proporção sangue/anticoagulante foi
9/1. Houve especial cuidado para a coleta não ser traumática e o garroteamento não
ultrapassar um minuto. A amostra foi encaminhada ao laboratório no prazo máximo
de uma hora.

a) Contagem de plaquetas - método automatizado por impedanciometria ou
densidade óptica de sangue coletado em tubo de EDTA (ácido etilenodiamino
tetra-acético).
b) Teste de função plaquetária (Impact-R®) – O equipamento Impact-R® - cone and
plate(let) analyzer (CPA) Technology, Diamed (Cressier, Suíça) é um dispositivo
que analiza a adesão e agregação plaquetária.
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Figura 2 -

Aparelho Diamed Impact-R®

Técnica - Teste totalmente automatizado, rápido (seis minutos), que utiliza
0,13 mL de sangue de sangue total citratado. A amostra é colocada no poço de
poliestireno e o aparelho de cone e placa induz o fluxo laminar com uma taxa de
cisalhamento aplicada de 720rpm por 120s uniforme sobre a superfície da placa
coberta pelo cone rotativo que mimetiza o fluxo sanguíneo arterial. As proteínas
plasmáticas são imediatamente imobilizadas na superfície inferior do cone e formam
uma superfície sobre a qual apenas as plaquetas se aderem e agregam. Após a
retirada do excesso de sangue realiza-se a coloração, por um minuto, com solução
azul de metileno de May Grunwald, com a retirada de excesso em seguida.

Figura 3 -

Cones e placas
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Figura 4 -

Esquema cone e placa.

Quando a placa encontra-se seca,o equipamento realiza uma sequência de
captação de imagens para a análise da adesão e agregação de plaquetas. O
software permite o armazenamento das imagens de cada análise e registros de uma
série de parâmetros, como cobertura da superfície, incluindo, tamanho médio e um
histograma de distribuição das plaquetas aderidas.
Interpretação dos resultados – Os valores de referência são: maior que 7,5%
para a superfície coberta (SC) e maior que 25µm² para o tamanho da área coberta
(AS)19.

Figura 5 -

Representação do resultado e histograma do teste de função plaquetária

Impact-R

Figura 5 Modelo do resultado do exame Impact-R em que temos à esquerda a representação
da amostra testada apresentando os valores obtidos após o cálculo efetuado pelo software a partir da
imagem obtida pelo aparelho representada na porção inferior. À direita mostra-se um exame controle
com valores e imagem consideradas normais.

19

c) Dosagem do fator de von Willebrand - Antígeno: Foi utilizado o método de
imunoensaio automatizado pelo Sistema de Coagulação de IL (Instrumentation
Laboratory) - HemosIL® Werfen Company (Lexington, Massachusetts, EUA) para
determinação quantitativa do antígeno do FVW em plasma citratado por
turbidimetria de partículas de látex. São considerados valores normais: FVWag:
42 - 176%.

d) Dosagem do fator de von Willebrand - Atividade: Imunoensaio automatizado pelo
Sistema de Coagulação de IL (Instrumentation Laboratory) - HemosIL® Werfen
Company (Lexington, Massachusetts, EUA) para determinação quantitativa da
atividade do FVW em plasma citratado por turbidimetria de partículas de látex.
São considerados valores normais: FVWativ: 40 - 165%.
e) Dosagem de ADAMTS13: utilizamos o teste Technozym® ADAMTS13 activity
ELISA da Technoclone (Viena, Áustria) que determina a atividade do ADAMTS13
no plasma humano citratado. Valor de referência: 40 -130%.

f) Dosagem da P-Selectina: utilizamos a técnica de citometria de fluxo utilizando
teste CD62P (P-selectina) PE (Phitoeritrina) mouse anti-human BD Pharmingen
(BD Company, Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA) para determinação do
percentual de P-selectina ativada. Valor de referência: 34,9 ± 2,32% em
indivíduos não cirróticos.

g) Dosagem de P-selectina solúvel: realizado através da técnica de imunoensaio
ELISA Kit Humans P-selectin da Invitrogen® Corporation (Carlsbad, Califórnia,
EUA) que determina quantitativamente o nível de P-selectina no plasma humano.
Considera-se valor normal resultados entre 92 – 212ng/mL.

3.2.4. Técnica de realização do tratamento endoscópico
As sessões de ligadura foram repetidas a cada duas a quatro semanas até a
erradicação das varizes de esôfago conforme rotina do serviço e o consenso
internacional de Baveno V.
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A ligadura elástica foi realizada utilizando kit de seis anéis elásticos, fabricado
pela companhia Cook Medical® (Bloomington, Indiana, EUA). Os anéis foram
aplicados nas varizes, a partir de dois centímetros acima da transição esôfagogástrica, segundo a técnica convencional.

3.2.5. Tratamentos concomitantes
Foram permitidos todos os tratamentos concomitantes ou adicionais
necessários do ponto de vista clínico (p.ex. laxantes, antibióticos, insulina,
diuréticos), conforme julgamento do médico assistente do paciente.
Na ocorrência de hemorragia varicosa, o paciente foi tratado de acordo com a
rotina do serviço, podendo ser submetido à escleroterapia, tratamento com drogas
vasoativas, obliteração com cianoacrilato, colocação de TIPS ou qualquer outra
modalidade de tratamento, conforme julgamento clínico.

3.2.6. Avaliação dos pacientes
Todos os pacientes foram submetidos a uma entrevista com o preenchimento
de um formulário de caracterização clínica precedendo a coleta da amostra de
sangue. Os prontuários de cada paciente foram revisados para caracterização dos
seguintes aspectos:
a) Idade;
b) Sexo;
c) Etiologia da doença hepática;
d) Estadiamento de Child-Pugh;
e) MELD;
f) Profilaxia primária ou secundária;
g) Características endoscópicas das varizes (tamanho e sinais vermelhos);
h) Parâmetros laboratoriais gerais: plaquetas, hemoglobina, hematócrito,
creatinina, aminotransferases, bilirrubina, albumina e INR;
i) Ocorrência de sangramento nos 30 dias subsequentes à ligadura.
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3.2.7. Avaliação do desfecho
Sangramento varicoso decorrente da queda da escara da ligadura em até
quatro semanas após o procedimento, confirmado por endoscopia digestiva alta.

3.2.8. Seguimento ambulatorial
O paciente manteve seu acompanhamento clínico de rotina durante o período
de seguimento sendo especificamente avaliado quanto à ocorrência de sangramento
digestivo.

3.2.9. Análise estatística
Foram realizadas análises descritivas e estudos de associação (teste de
independência qui-quadrado para as variáveis categóricas e teste de correlação
para as contínuas). Foram consideradas diferenças significantes p-valor menor do
que 0,05. A odds ratio, bem como o intervalo de confiança de 95% foram calculados.
Utilizamos como ferramenta para confecção do banco de dados a planilha
Microsoft Excel®, versão 2010 (Redmond, Washington, EUA). Para a análise
estatística utilizamos os programas estatísticos GraphPad InStat, versão 3.06 e
GraphPad Prism, versão 4.0 (GraphPad Software, Inc, La Jolla, California, EUA).

3.2.10.

Aspectos éticos

O estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos estabelecidos pela
Declaração de Helsinki e após a aprovação do protocolo pela Comissão de Ética
para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq com o número 248.035 de
17/04/2013.
Cada paciente recebeu explicações claras sobre o estudo. Obtivemos a
assinatura do consentimento informado de cada paciente, por escrito, antes da
inclusão.

4. RESULTADOS
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4.

RESULTADOS

4.1.

Inclusões e características basais dos pacientes
No período de 2013 a 2015 foram selecionados 111 pacientes e divididos em

grupos de acordo com a contagem de plaquetas, conforme discriminado a seguir:
•

Grupo A -

pacientes com plaquetas abaixo de 50x10³/mm³ (n = 38;

34,2%);
•

Grupo B -

pacientes

com

plaquetas

entre

50x10³/mm³

e

100x10³/mm³ (n = 47; 42,4%);
•

Grupo C -

pacientes plaquetas acima de 100x10³/mm³ (n = 26;

23,4%).

Figura 6 -

Fluxograma de inclusão
Exames de endoscopia no
CDG de fevereiro de 2013
a maio de 2015 (n=12.396).

Ligadura elástica eletiva no
CDG (n=569)
Não preencheram
critério de inclusão
(n=454)
Incluídos (n=115)
Perda de seguimento
(n=4)

Analisados (n=111)

Plaquetas < 50x10³

Plaquetas entre 50x10³ e

Plaquetas >100x10³

(Grupo A)

100x10³ (Grupo B)

(Grupo C)

n=38

n=47

n=26
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Na avaliação das características basais dos pacientes, os três grupos não
diferiram significantemente em relação ao sexo, etiologia da doença hepática e grau
de disfunção hepática. Os dados estão demonstrados na tabela 1.

Tabela 1 -

Características basais dos pacientes, etiologia e grau de disfunção hepática
Total

Grupo A
Plaquetas
<50x10³

Grupo C
Plaquetas
>100x10³

n = 38

Grupo B
Plaquetas
entre 50 e
100x10³
n = 47

n=111 (%)

p

n = 26

Sexo masculino

66 (59,4)

27 (71,0)

24 (51,0)

15 (57,7)

0,172

Idade (média em anos)

54,1 ± 9,8

52,3 ± 11,8

55,7 ± 8,6

53,8 ± 7,9

0,041

[52,3 - 55,9]

[48 - 56]

[53 - 58]

[50 – 57]

Alcoólica

25 (22,5)

10 (26,3)

9 (19,2)

6 (23,0)

Viral

40(36,0)

10 (26,3)

22 (46,8)

8 (30,8)

Não alcoólica/não viral

46 (41,5)

18 (47,4)

16 (34,0)

12 (46,2)

A

60 (54,0)

17 (44,7)

25 (53,2)

18 (69,2)

B

40 (36,0)

15 (39,5)

19 (40,4)

6 (23,1)

C

11 (10,0)

6 (15,8)

3 (6,4)

2 (7,8)

MELD

13 ± 3,6

13,4 ± 3,7

12,9 ± 3,2

11,9 ± 3,9

[12-14]

[12 – 14]

[12-14]

[10-13]

Etiologia:

0,376

Child-Pugh

0,270

0,120

25

4.2.

Etiologia da cirrose
A distribuição da etiologia da cirrose foi: infecção pelo vírus C (n = 34; 30,6%),

criptogênica (n = 32; 28,8%), alcoólica (n = 25; 22,6%), doença hepática gordurosa
não alcoólica (n = 7; 6,3%), infecção pelo vírus B (n = 4; 3,6%), cirrose biliar
secundária (n = 3; 2,7%), coinfecção B e C (n = 2; 1,8%), colangite biliar primária (n
= 2; 1,8%), colangite esclerosante primária (n = 1; 0,9%) e hepatite autoimune (n = 1;
0,9%).

4.3.

Gravidade da cirrose
De acordo com o grau de disfunção hepática, nossa causística foi composta

por: Child A (n = 60; 54%), Child B (n = 40; 36%) e Child C (n = 11; 10%).
Comparando-se os grupos em relação ao grau de disfunção hepática através da
classificação Child-Pugh e MELD, não encontramos diferença estatisticamente
significante. Na figura 7 encontramos a distribuição de acordo com o Child nos
grupos divididos pelo número de plaquetas.

Figura 7 -

Distribuição percentual dos pacientes de acordo com a classificação ChildPugh nas diferentes faixas de número de plaquetas
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O valor médio do MELD global foi 13 ± 3,6 e quando comparamos os
pacientes entre aqueles sem (n = 105) e com sangramento (n = 6) encontramos
diferença significante (12,6 ± 3,3 versus 16 ± 5,9, p = 0,025), representada na figura
8.

Figura 8 -

4.4.

Resultado do MELD comparando-se entre os pacientes sem e com
sangramento após a LE

Parâmetros hematológicos e bioquímicos
Em relação aos exames laboratoriais houve diferença significante entre os

grupos nos parâmetros hemoglobina (p = 0,04) e bilirrubinas (p = 0,009), como
observamos na tabela 2.
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Tabela 2 -

Características laboratoriais dos pacientes
Total
n=111

Grupo A
Plaquetas
<50x10³

Grupo C
Plaquetas
>100x10³

n = 38

Grupo B
Plaquetas
entre 50 e
100x10³
n = 47

p

n = 26

Hemoglobina

12,5 ± 2,1
[12,1-12,9]

12,7 ± 1,9
[12,1 - 13,3]

12,9 ± 2,1
[12,2 - 13,4]

11,6 ± 2,2
[10,7 - 12,5]

0,04

Hematócrito

37 ± 6
[36 - 38]

36,9 ± 4,8
[35,3 - 38,5]

37,9 ± 5,4
[36,3 - 39,5]

35,0 ± 6,4
[32,4 - 37,6]

0,10

Creatinina

0,91 ± 0,3
[0,85-0,97]

0,89 ± 0,3
[0,80 - 0,99]

0,87 ± 0,3
[0,79 - 0,95]

1,0 ± 0,4
[0,82 - 1,1]

0,47

Albumina

3,6 ± 0,6
[3,5 - 3,8]

3,6 ± 0,5
[3,4 - 3,7]

3,7 ± 0,6
[3,5 - 3,8]

3,7 ± 0,6
[3,4 - 3,9]

0,61

INR

1,4 ± 0,22
[1,3 - 1,4]

1,4 ± 0,26
[1,3 -1,5]

1,34 ± 0,19
[1,3 - 1,8]

1,37 ± 0,21
[1,2 - 1,8]

0,05

Bilirrubinas

2,0 ± 1,5
[1,7 - 2,3]

2,1 ± 1,6
[1,6 - 2,6]

2,2 ± 1,4
[1,7 - 2,6]

1,5 ± 1,4
[0,9 - 2,1]

0,009

4.5.

Testes de relacionados à função plaquetária
Na análise dos exames relacionados à função plaquetária encontramos no

teste de adesão e agregação plaquetária (Impact-R®) que a superfície de adesão
(SC) foi de 7 ± 4% e tamanho do agregado (AS) de 52 ± 24µm2, representados na
figura 9. Valor de referência: SC = 7,5% e AS = 25µm². Na avaliação do FVW o valor
encontrado foi de 369 ± 157% para o antígeno e 336 ± 149% para atividade.
Referência: atividade: 38-176% e antígeno: 40-157%. O valor da ADAMTS13 foi 73 ±
24% (valor normal: 40 - 130%). Não houve diferença significante entre os grupos,
em relação aos resultados dos testes relacionados à função plaquetária, conforme
detalhadamente descritos na tabela 3.
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Figura 9 -

Resultado do SC e AS de acordo com os grupos divididos pelo número de
plaquetas

SC

AS

A dosagem do antígeno e atividade do FVW mostraram-se acima do valor de
referência em todos os grupos e na comparação entre eles não houve diferença
significante (antígeno p = 0,926; atividade p = 0,870).

Tabela 3 -

Resultados dos testes relacionados à função plaquetária de acordo com os
grupos divididos pelo número de plaquetas

Superfície de adesão
(%)

Tamanho do agregado
plaquetários (µm2)

Antígeno do FVW (%)

Atividade do FVW (%)

ADAMTS13 (%)

Grupo A
Plaquetas
<50x10³
n = 38

Grupo B
Plaquetas entre
50 e 100x10³
n = 47

Grupo C
Plaquetas >100x10³
n = 26

4,9 ± 3

7,7 ± 4,6

9,1 ± 3,6

[3,9-5,9]

[6,3-9,1]

[7,6-10,6]

49,9 ± 22,4

55,1 ± 26,6

51,3 ± 20

[42,3-57,5]

[47,1-59,9]

[42,8-59,9]

365 ± 151

365 ± 132

379 ± 203

[311-420]

[325-405]

[295-464]

329 ± 151

333 ± 134

349 ± 175

[279 -379]

[293-373]

[276-421]

65 ± 23,8

77,9 ± 22

67,2 ± 29

[56,9-74,4]

[70,8-85]

[54,4-80]

p

0,0002

0,599

0,926

0,870

0,080
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Em 19 pacientes selecionados aleatoriamente, avaliamos a P-selectina por
citometria (CD62P). Os valores médios foram 37,8 ± 23% (variação: 26 – 49), sendo
a referência normal: 34,9 ± 2,32. A dosagem de P-selectina solúvel foi realizada em
22 pacientes cujo resultado foi 182,3 ± 86 ng/mL (variação: 144 – 220), o valor de
referência é 92 - 212ng/mL. Nenhum desses pacientes apresentou sangramento
após ligadura.
Como a geração de trombina é crítica quando as plaquetas estão abaixo de
56x10³/mm³30, utilizamos este ponto de corte para comparar os testes funcionais das
plaquetas. Cinquenta e dois (46,8%) pacientes apresentavam plaquetas menores
que 56x10³/mm³ e 59 (53,2%) pacientes, valores maiores que 56x10³/mm³. Esses
pacientes foram comparados em relação aos parâmetros funcionais das plaquetas.
Não encontramos diferenças significativas nos parâmetros: agregado
plaquetário (p = 0,294), antígeno e atividade do FVW (p = 0,880 e 0,499,
respectivamente) e atividade do ADAMTS13 (p = 0,372). Como esperado houve
diferença estatisticamente significante apenas em relação à superfície de adesão
(5,6 ± 3,9 versus 8,4 ± 4,0, p = 0,0004), parâmetro que reflete diretamente a
contagem de plaquetas. Esses dados estão demonstrados na tabela 4.
Tabela 4 -

Resultados dos testes relacionados à função plaquetária de acordo com o
corte no número de plaquetas de 56x10³/mm³

Superfície de adesão (%)

Tamanho do agregado
plaquetário (µm2)

Antígeno do FVW (%)

Atividade do FVW (%)

ADAMTS13 (%)

Plaquetas<56x10³/mm³
n=52

Plaquetas>56x10³/mm³
n=59

5,6 ± 3,9

8,4 ± 4,0

[4,5 - 6,7]

[7,3 - 9,5]

49,9 ± 23,1

54,8 ± 24,3

[46,3 - 56,5]

[48,2 - 61,4]

366 ± 140

371 ± 169

[324 - 408]

[325 - 416]

325 ± 140

344 ± 157

[286 - 364]

[303 - 386]

68,8 ± 23,3

73,5 ± 26,2

[61,6 - 76,0]

[66,0 - 80,9]

p

0,0004

0,294

0,880

0,499

0,372
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4.6.

Características das varizes, tipo de profilaxia e sangramento após LE
A presença de sinais vermelhos à endoscopia ocorreu em 83 (74%) do total

de pacientes. Na distribuição entre os grupos observamos: grupo A: 27 (71%), grupo
B: 34 (72%) e no grupo C: 22 (85%), com p = 0,418.
A gastropatia hipertensiva foi observada em 106 (95%) pacientes. Estava
presente em todos os seis pacientes que tiveram sangramento e em todos do grupo
C. O grupo A apresentou 92,1% dos pacientes com gastropatia hipertensiva e o
grupo B: 95,7%.
A maioria dos pacientes (58,5%) foi submetida à LE para profilaxia primária
de sangramento de varizes, sendo 24 (63,1%) no grupo A, 27 (57,4%) no grupo B e
14 (53,9%) no grupo C. A média do número de sessões de endoscopia com ligadura
elástica até erradicação das varizes foi de 2,4 ± 1,7. Dados apresentados na tabela
5.

Tabela 5 -

Características das varizes, indicação de LE, número de sessões e ocorrência
de sangramento após tratamento endoscópico.
Total
n=111 (%)

Grupo A
Plaquetas
<50x10³

Grupo C
Plaquetas
>100x10³

n = 38

Grupo B
Plaquetas
entre 50 e
100x10³
n = 47

p

n = 26

Sinais vermelhos

83 (74)

27 (71)

34 (72)

22 (85)

0,418

Gastropatia hipertensiva

106 (95)

35 (92,1)

45 (95,7)

26 (100)

0,279

Profilaxia Primária

65 (58,5)

24 (63,1)

27 (57,4)

14 (53,9)

0,743

Profilaxia Secundária

46 (41,5)

14 (36,9)

20 (42,6)

12 (46,1)

0,743

Número de sessões

2,4 ± 1,7
[2 - 2,7]

1,9 ± 0,9
[1,6 - 2,2]

2,5 ± 1,4
[2,1 - 2,9]

2,6 ± 2,5
[1,5 - 3,5]

0,226

Ocorrência de
sangramento

6 (5,4)

1 (2,6)

2 (4,3)

3 (11,5)

0,316

Ocorreu sangramento após ligadura elástica de varizes esofagianas em seis
(5,4%) pacientes, sendo duas ocorrências no grupo A, uma no grupo B e três no
grupo C (p = 0,31). Representado em porcentagem na figura 10.

31

Figura 10 -

Ocorrência de sangramento nos grupos divididos pelo número de plaquetas

%

%
%

%
%

%

Quando analisamos os achados dos exames relacionados a função
plaquetária em relação à ocorrência de sangramento após LE, não encontramos
diferença significante em nenhum dos parâmetros estudados, conforme descrito na
tabela 6.

Tabela 6 -

Resultados dos testes relacionados à função plaquetária nos pacientes sem e
com sangramento
Total
n=111

Sem sangramento
n=105

Com sangramento
n=6

p

Superfície de adesão (%)

7,0 ± 4,0
[6,0 - 8,0]

7,1 ± 4,0
[6,3 - 7,9]

7,2 ± 6,2
[0,6 - 13,7]

0,967

Tamanho do agregado
plaquetário (µm2)

52,0 ± 24,0
[48,0 - 57,0]

52,7 ± 23,7
[47,9 - 57,4]

48,5 ± 26,2
[20,9 - 76,0]

0,678

Antígeno do FVW (%)

369 ± 157
[338 - 400]

371 ± 160
[339 -403]

331 ± 69
[245 - 416]

0,577

Atividade do FVW (%)

336 ± 149
[307 - 364]

338 ± 153
[308 - 368]

298 ± 69
[225 - 371]

0,527

ADAMTS13 (%)

73 ± 24
[68 - 79]

71 ± 25
[66 - 77]

70 ± 17
[43 - 97]

0,929

5. DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO:
No presente estudo tivemos a intenção de descrever e analisar uma situação
rotineira do acompanhamento clínico de pacientes com cirrose, que é a necessidade
de avaliar o risco de sangramento após procedimentos invasivos. Escolhemos
pacientes candidatos à ligadura elástica eletiva como tema do estudo. Nesses
pacientes o risco de sangramento estaria relacionado à combinação da gravidade da
insuficiência hepática, grau de hipertensão portal e a presença de coagulopatia.
Nesse trabalho caracterizamos a capacidade de adesão e agregação das
plaquetas e relacionamos esses resultados com o risco de sangramento após LE.
Quando os pacientes foram estratificados segundo o número de plaquetas, não
encontramos diferença

significante

nos parâmetros funcionais plaquetários,

indicando preservação da capacidade hemostática.
Quando avaliamos o parâmetro SC encontramos valores significantemente
diferentes (p < 0,05) nos grupos estudados. Esses resultados são esperados e
compatíveis com a plaquetopenia, já que esse parâmetro representa uma forma de
descrever quantitativamente as plaquetas, uma vez que a SC é diretamente
proporcional à contagem de plaquetas. Deste modo, pacientes com baixa contagem
de plaquetas apresentam valores menores na superfície em que ocorre a adesão.
Na análise do tamanho do agregado plaquetário (AS) observamos valores
dentro da faixa de normalidade independente do nível da plaquetopenia, além de
não haver diferença estatística entre os grupos. Tal resultado indica que apesar da
plaquetopenia, a adesão e agregação plaquetária está mantida na população
estudada, provavelmente resultado da eficácia dos mecanismos compensatórios e
consequente manutenção do funcionamento normal das plaquetas na hemostasia.
Esse resultado nos faz refletir sobre a dificuldade em predizer distúrbios
hemorrágicos com a simples observação do número absoluto de plaquetas do
sangue periférico.
A manutenção da capacidade de agregação plaquetária na cirrose e a
dinâmica relação entre o FVW e ADAMTS13 foi demonstrada por Lisman et al em
2006. Em uma coorte de 54 pacientes com cirrose de diversas etiologias, o autor
descreveu os níveis elevados de FVW e a redução do ADAMTS13 nas diferentes
faixas de gravidade da doença. Ainda nesse estudo foi realizado um importante
experimento de adesão plaquetária utilizando três pacientes e três controles
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saudáveis. O pesquisador isolou o plasma e plaquetas desses pacientes e
reconstituiu os elementos sanguíneos em combinações específicas para submetêlos ao exame de adesão plaquetária em situação que mimetiza o fluxo sanguíneo.
Com isso, demonstrou que a adesão plaquetária foi significantemente maior quando
esse elemento figurado foi tratado com plasma de paciente com cirrose. Concluiu
que a adesão, além de preservada, estava fortemente relacionada ao valor elevado
do FVW. Apesar de utilizar um método diferente do que utilizamos em nosso
trabalho para avaliação da adesão plaquetária, o autor encontrou preservação da
função plaquetária com importante correlação com altos níveis de FVW,
demonstrando

ser

esse

um

dos

principais

fatores

de

compensação

da

plaquetopenia. Além disso, seu resultado demonstrou que o FVW estava
globalmente elevado e progressivamente mais altos à medida da severidade da
doença hepática (FVW antígeno: Child A: 380%; Child B: 500%; Child C: 760%;
controle: 107%; p<0,001)10.
Nossos resultados demonstraram que tanto o antígeno quanto a atividade do
FVW foram elevados nos três grupos de pacientes. Não encontramos diferença
estatisticamente significante entre eles, sinalizando que independente do nível de
plaquetopenia esse mecanismo de compensação foi presente uniformemente nessa
população

estudada.

Esse

resultado

corrobora

estudos

anteriores

que

demonstraram a elevação do FVW em pacientes com cirrose. Em 1996 Ferro et al
publicou um experimento no qual relacionou a elevação dos níveis de FVW com
endotoxinas e

concluiu que o aumento do FVW está fortemente atribuído às

pertubações endoteliais e endotoxemia presentes nesses doentes31.
O ADAMTS13 é uma proteinase que cliva o FVW em multímeros de menor
potencial de indução da agregação e adesão plaquetária. Em nossa casuística
encontramos a sua dosagem sérica dentro da faixa de normalidade em todos os
grupos e não houve diferença estatísticamente significante entre eles. Quando
dividimos a coorte em faixas de plaquetas menor e maior que 56x10³/mm³,
encontramos valores menores naqueles com plaquetopenia mais intensa, porém
ainda dentro da faixa de normalidade. Houve variação dos resultados quando
analisadas nos grupos de acordo com o número de plaquetas, em que o grupo B
apresentou valores superiores ao grupo A e C. Não encontramos uma justificativa
técnica plausível para esse resultado, mas tal observação também foi feita no estudo
de Lisman citado anteriormente. Há na literatura controvérsia sobre a validade da
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dosagem de ADAMTS13 para prática clínica, já que há discrepância de resultados
entre os testes disponíveis. Alterações leves a moderadas do seu nível sérico
parecem não ser bem detectadas ao teste disponível32.
A P-selectina, dosada em alguns pacientes selecionados aleatoriamente,
resultou em valor ligeiramente acima da referência naqueles casos avaliados por
citometria de fluxo, denotando maior taxa de ativação plaquetária. A P-selectina
solúvel, que é dosada por ensaio ELISA, resultou em valor dentro da faixa normal de
referência para controles saudáveis. Existem múltiplos fatores que influenciam a
quantidade de P-selectina e as informações sobre a relação entre doença hepática e
P-selectina são escassas. Em 2003, Tacke et al dosou a P-selectina em 111
pacientes com doenças hepáticas crônicas e encontrou valores significantemente
elevados nos doentes (mediana: 56 ng/ml) em comparação com os controles (n =
38, mediana: 20ng/ml, intervalo, p < 0,001), entretanto, não relacionou esse achado
à eventos hemorrágicos ou trombóticos33. Em 2007 Verdareli et al encontrou valores
de P-selectina solúvel significantemente mais elevados (p < 0,01) em 40 pacientes
com cirrose em relação aos 10 pacientes controles, além disso detectou que aqueles
com plaquetopenia mais grave tinham maiores valores de P-selectina solúvel34. Na
mesma linha de pesquisa, Xianghong et al comparou 32 pacientes com cirrose ao
grupo controle com 20 indivíduos. A P-selectina (CD62P) dosada por citometria de
fluxo foi significantemente mais elevada nos pacientes com cirrose (CD62P = 11,8%
versus 2,74; p < 0,05). Estratificados pelo Child-Pugh, o resultado demonstrou
valores progressivamente mais altos à medida que a doença hepática tornou-se
mais grave (Child A, n = 12: 6,68%; Child B, n = 10: 9,2%; Child C, n = 10: 20,6%; p
< 0,05). Ainda nesse estudo, comparou-se pacientes que não apresentaram
sangramento (n = 26; CD62P: 24,79%) com aqueles que sangraram do trato
digestivo superior (n = 6; CD62P: 8,85%) com p < 0,0535.
Quando comparamos os pacientes sem e com sangramento após LE,
encontramos diferença estatísticamente significante no escore MELD (média: 12,6
versus 16, p = 0,025). Informações da literatura sugerem que a gravidade da doença
influencia na probabilidade de sangramento de varizes esofagianas 36,37. No estudo
de Sinclair et al de 2015, o MELD foi o fator que mais se relacionou ao risco de
sangramento após LE tanto profilática como na vigência de sangramento agudo 28.
Nossos resultados sugerem que o MELD também pode predizer o risco de
sangramento por queda da escara após LE eletiva. Entretanto, não fica claro qual é
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o peso desse achado frente às alterações hemostáticas na composição do risco de
sangramento. Além disso, sabemos que há fatores que comprovadamente
interferem no desequilíbrio da hemostasia e na chance global de fenômenos
hemorrágicos como a uremia e infecção38-41. Para evitar a interferência desses
aspectos na avaliação da nossa população, colocamos nos critérios de exclusão a
uremia e infecção bacteriana vigente.
Em relação a classificação Child-Pugh encontramos 60 pacientes (54%)
classificados como Child A e 51 (46%) como Child B ou C. Encontramos no grupo
com plaquetas < 50x10³, uma maior proporção de pacientes Child B e C (55,3%), ao
contrário dos grupos com plaquetas > 50x10³ em que havia maior proporção de
pacientes Child A. Esse achado é previsível e pode ser explicado pelo fato que a
plaquetopenia tende a ser mais acentuada com a maior gravidade da doença
hepática e intensidade da hipertensão portal.
A relação da gravidade da doença hepática e o risco de sangramento por
ruptura de varizes é um fato embasado por importantes estudos. Em 1985 GarciaTsao et al avaliou 93 pacientes com cirrose de etiologia alcoólica e demonstrou que
15 pacientes sem varizes apresentavam o gradiente significantemente menor que
aqueles com varizes (15.1 ± 6.8 mmHg versus 19.3 ± 4.8 mmHg; p < 0.01). Além
disso, mostrou que o gradiente de pressão portal era maior nos 44 pacientes que
tiveram sangramento varicoso (20,4 ± 5,1 versus 16,0 ± 5,2; p < 0,001), e que em
todos que sangraram o gradiente portal era maior que 12mmHg. Outro dado
relevante desse estudo foi a relação positiva entre a presença de varizes de grosso
calibre e o sangramento. A maioria dos pacientes que sangraram tinham varizes de
grande volume (72%) ao contrário daqueles que não sangraram (p<0,01)36.
Mais recentemente, Wadhawan et al correlacionou o gradiente portal com o
tamanho das varizes, Child e etiologia do doença hepática. Incluiu 176 pacientes e
encontrou resultados semelhantes ao trabalho de Garcia-Tsao quanto ao tamanho
da variz e ocorrência de sangramento naqueles com varizes de grande volume e
com gradiente mais elevado. No entanto a informação adicional desse estudo é a
correlação com o Child, um clássico parâmetro de classificação da gravidade da
doença hepática. Comparando o gradiente de pressão portal entre aqueles
classificados como Child A, B e C foram encontrados os valores 12,2 ± 5,9mmHg;
17,4 ± 6,9mmHg e 19,0 ± 5,7mmHg (p < 0,001), respectivamente. Ainda nesse
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estudo não foi encontrada uma diferença no gradiente portal relacionado à etiologia
da hepatopatia37.
Os parâmetros laboratoriais gerais mostraram-se semelhantes entre os
grupos divididos pelo número de plaquetas. Apenas houve diferença significativa no
valor da bilirrubina, que é um item relevante na caracterização da função hepática.
Mesmo assim, a variação dos resultados foi pequena e não linear em relação ao
nível da plaquetopenia. Podemos interpretar tal achado como resultante das
características muito homogêneas dessa coorte.
A presença de sinais vermelhos e gastropatia hipertensiva em variados graus
foi vista na maioria dos indivíduos e muito parecidos entre os grupos estudados.
Esses achados são tipicamente encontrados nos pacientes com cirrose e
hipertensão portal que apresentam varizes de maior volume. São tidos como
indicadores de maior risco de sangramento por questões hemodinâmicas (grau de
hipertensão portal) e o fato da nossa coorte ser homogênea em relação a esse
parâmetro nos dá maior segurança em avaliar que o risco de sangramento é
também homogêneo pelas características das varizes e hemodinâmicas42.
Em 2015 Sinclair et al revisou retrospectivamente 749 pacientes submetidos à
LE, em que 609 foram exames para profilaxia de hemorragia e 140 em episódios de
sangramento agudo. Encontrou o ressangramento por queda da escara em 21
indivíduos (2,8%) com mortalidade de 28% e em sua análise multivariada o único
preditor significante de sangramento foi a realização do procedimento por
hemorragia aguda, além disso demonstrou que dentre aqueles que fizeram LE por
profilaxia o MELD e a esofagite de refluxo puderam ser associadas ao risco de
sangramento28. Em um trabalho chinês de 2011, Liang et al estudou 342 pacientes
submetidos à LE por profilaxia, encontrou uma taxa de hemorragia após LE de 7,6%
e com a maioria ocorrendo entre o 7° e 13° dia. Nessa situação a mortalidade foi de
26,9%. Destacamos o fato de que houve mais sangramento entre os classificados
com Child C, particularmente naqueles com ascite volumosa e com encefalopatia.
Com relação às plaquetas, não houve diferença estatisticamente significante (p =
0,118) entre aqueles sem sangramento (n = 316; 121 ± 77x10³/mm³) e com
sangramento (n = 26; 96 ± 99x10³/mm³). Os pesquisadores encontraram fatores
independentes de aumento do risco de sangramento diferentes dos descritos
anteriormente na literatura, destacando o volume da ascite, número de bandas
elásticas aplicadas, variz de risco (grosso calibre e sinais vermelhos) e o
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prolongamento do tempo de protrombina como fatores que merecem atenção na
avaliação de risco de hemorragia43.
No presente estudo tivemos sangramento após LE em apenas seis pacientes
(5,4%), resultado compatível com dados de literatura28,44. Apesar do número baixo
de ocorrências limitar as conclusões sobre os fatores de risco, temos considerações
interessantes. A primeira é que metade dos episódios de sangramento ocorreu no
grupo com plaquetas acima de 100x13³/mm³, contrariando a expectativa que a
plaquetopenia menos intensa protegeria o paciente do sangramento. Provavelmente
fatores não ligados à atuação das plaquetas foram determinantes para a
hemorragia. Outra questão importante a ser ressaltada é que quando analisamos os
achados dos exames relacionados a função plaquetária realizados em nosso estudo
entre os pacientes sem e com sangramento encontramos resultados compatíveis
com atuação dos mecanismos compensatórios da hemostasia, mesmo na ausência
de resultados estatisticamente significantes. No grupo sem sangramento obtivemos
valores elevados de SC, AS, antígeno e atividade do FVW. Sendo o contrário, ou
seja, valores mais baixos no grupo com sangramento. Tal achado reforça a
observação que fatores não ligados à plaquetas foram contribuintes do
sangramento. Entendemos que os mecanismos compensatórios da hemostasia são
eficazes, e que o risco de evento hemorrágico é mais influenciado pela gravidade da
doença hepática do que pelas alterações hemostáticas, em particular a função
plaquetária.
Ressaltamos que o presente estudo avalia um cenário habitual do
acompanhamento de um paciente com cirrose. As decisões clínicas acerca do risco
de complicações nessa situação ainda são pouco discutidas na literatura. O cenário
de intervenção eletiva, num paciente estável, com gravidade intermediária e exames
moderadamente alterados, desperta muitas dúvidas sobre a estratificação do risco
de sangramento após o procedimento.
Os nossos resultados permitem inferir que os testes analisados são pobres
em fornecer informações relevantes para tomada de decisões terapêuticas acerca
do risco de sangramento após procedimentos. Eles demonstram o estado de
reequilíbrio hemostático, mas falham em apontar fatores ligados a coagulação que
realmente poderiam impactar no risco de sangramento.
Por outro lado devemos discutir as limitações do presente estudo. Houve
poucos casos de sangramento após LE, dificultando análises estatísticas robustas.
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importantemente o risco de sangramento, a realização de medidas hemodinâmicas
poderia ter ajudado a esclarecer alguns desses aspectos. Teria sido importante
correlacionar nossos resultados com medidas objetivas de avaliação do grau de
hipertensão portal e insuficiência hepática como valores do gradiente venoso portal
e teste de função hepática de depuração de verde de indocianina. Outro ponto de
dificuldade foi a impossibilidade de comparar exames de P-selectina em relação ao
sangramento. Há pouca informação sobre a real relevância desse parâmetro no
contexto da hepatologia, e por isso achamos que essa temática deverá ser mais
explorada em trabalhos futuros.
Reconhecemos a importante evolução na tecnologia de avaliação e
interpretação da dinâmica fisiológica da hemostasia, particularmente nos pacientes
com doença hepática. Tivemos especial interesse na metodologia do Impact-R®
para avaliação da função plaquetária por se tratar de exame rápido e de fácil
realização, com utilização de pequena quantidade de sangue total e em condição de
fluxo com maior fidedignidade ao cenário in vivo. No entanto, sua disponibilidade
restrita a poucos laboratórios dificulta a aplicação dessa ferramenta no contexto
clínico diário dos pacientes.
A tromboelastografia e o teste de geração de trombina também são exames
em evidência atualmente30. A tromboelastografia é um exame de interpretação
instantânea da hemostasia que pode ser realizado e interpretado para tomada de
decisões e intervenções para corrigir o distúrbio de imediato16,45. No entanto é
controversa a sua aplicabilidade para estimar o risco de sangramentos em
procedimentos eletivos. Recentemente, um estudo de De Pietri et al encontrou
importante correlação entre uso da tromboelastografia e uma conduta restritiva e
otimizada do uso de hemoderivados. O benefício foi evidente na diminuição de
efeitos colaterais ao uso de hemoderivados e também na relação de custoefetividade. No entanto, não ficou claro sua validade em predizer o risco de
sangramento45. Outro estudo de 2015, sugere que a tromboelastografia pode até ser
útil avaliar o risco de sangramento, mas foi eficaz apenas em guiar uma conduta
menos agressiva de transfusão de plaquetas, além disso, esse mesmo estudo falhou
em demonstrar que o teste de agregação plaquetária pode estimar o risco de
sangramento, resultado muito semelhante aos nossos46.
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O exame de geração de trombina nos dá uma informação global se a
hemostasia é funcionante a ponto e produzir o elemento fundamental da coagulação
que é a trombina. Pode ser útil para avaliar as situações em que há perda do
reequilíbrio hemostático21,47,48. Entretanto é limitado para compreensão global da
dinâmica da coagulação ou para determinar em que fase a geração de trombina se
torna deficiente. Além disso, o método não foi validado em cenários clínicos, tendo
como desfecho predizer risco de sangramento após procedimentos invasivos.
Conceitos atuais apontam que o INR, apesar de ser um bom indicador de
insuficiência hepática, é impróprio para avaliação da coagulação em pacientes com
hepatopatia. Vários estudos corroboram a dissociação entre INR alterado e aumento
do risco de sangramento21,49. Com isso, sua utilização como indicador de distúrbio
de coagulação no paciente com cirrose é bastante questionável. Por outro lado,
observamos que a contagem de plaquetas continua sendo um importante método
para avaliação de risco, já que seu nível sérico é o principal indicador de capacidade
de geração de trombina no paciente com cirrose21. O estudo de Tripodi demonstrou
que in vitro, a geração de trombina está relacionada a quantidade de plaquetas, e
que a geração de trombina estaria deficiente na plaquetopenia mais severa (<
56x10³/mm³)30. No entanto, tal conclusão refere-se a uma observação de um ensaio
que mimetiza uma situação fisiológica. Especulamos a possibilidade de que, in vivo,
mesmo na vigência de plaquetopenia mais severa o risco de sangramento mantémse baixo em procedimentos classificados como de baixo risco.
Dada as considerações apresentadas, achamos que os testes atualmente
disponíveis de avaliação da coagulopatia são pouco úteis na estratificação de risco
para sangramento em procedimentos eletivos em pacientes com cirrose. A
conjunção de insuficiência hepática, hipertensão portal e coagulopatia continua
sendo muito desafiadora na avaliação de risco de sangramento no hepatopata.
Permanece sendo fundamental a avaliação em conjunto de aspectos clínicos e
laboratoriais para tomada de decisões profiláticas e terapêuticas50.

6. CONCLUSÕES
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6. CONCLUSÕES
1- Não houve diferença estatisticamente significante nos resultados dos testes de
adesão e agregação plaquetária (SC e AS), FVW e ADAMTS13 quando
analisados por diferentes faixas de plaquetas.
2- Não encontramos relação dos achados dos parâmetros SC, AS, antígeno e
atividade do FVW e ADAMTS13 com o risco de sangramento após LE de varizes
de esôfago.
3- O MELD foi significantemente maior nos pacientes que tiveram sangramento
após LE.
4- A P-selectina por citometria mostrou-se elevada, denotando maior taxa de
ativação plaquetária.
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