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1. RESUMO 

 

 O tromboelastograma é um dos melhores métodos diagnósticos utilizados em 

cirurgias e outras intervenções de grande e pequena escalas, já que permite uma 

melhor compreensão e avaliação do sistema hemostático humano, abrangendo as 

possibilidades de um quadro com prognósticos positivo e negativo. 

 É uma metodologia relativamente nova e que consegue fornecer informações 

importantes sobre a hemostasia “in vivo”, e não somente dos fatores plasmáticos da 

coagulação como as metodologias tradicionais. 

 Descrevemos sua aplicabilidade, metodologia e sua interpretação que ainda 

são pouco conhecidas e tem sua utilização ainda restrita a poucos locais. 

 Palavras-chave: tromboelastograma, tromboelastografia, coagulação, 

fibrinólise, cascata de coagulação 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 No corpo humano, o sangue é essencial para o aporte de gases, defesa do 

organismo, veiculação de nutrientes, regulação térmica e hídrica. Além, dessas 

funções, também é responsável pela coagulação que é necessária para conter 

sangramentos, a fim de evitar o extravasamento de células sanguíneas e nutrientes 

(AZEVEDO, 2008). 

 A coagulação se dá por formação de tampão hemostático, advindo da 

interação de proteínas plasmáticas, plaquetas, vasos sanguíneos e do sistema 

fibrinolítico (FRANCO, 2001). 

 Existem duas maneiras de se estudar e avaliar a coagulação: ‘in vitro’ e ‘in 

vivo’, processos que são separados pela diferença de atuação dos fatores 

envolvidos e pela diferença dos métodos diagnósticos utilizados. O modelo da 

cascata de coagulação é dividido em extrínseca e intrínseca, onde apresentam o 

Fator Tecidual e o fator VII na primeira, e os fatores XII, XI, IX e VIII na segunda, 

sendo que ambas as vias ativam a via comum, com os fatores X, V, II, gerando 

fibrina a partir da quebra do fibrinogênio pela trombina, caracterizando o modelo in 

vitro (FERREIRA et al., 2010 apud MACFARLANE, 1964; DAVIE; RATNOFF, 1964; 

FRANCO, 2001). 



Atualmente, foi proposto que o modelo ‘in vitro’ não pode ser aplicado 

diretamente em casos de cirurgias e/ou processos invasivos, que necessitam de 

acompanhamento em tempo real. Portanto um modelo ‘in vivo’ foi proposto, onde o 

Fator Tecidual é o grande modulador inicial do processo de coagulação e que não 

há separação de vias intrínseca e extrínseca, mas sim uma série de eventos 

(iniciação, amplificação, propagação e finalização) que discorrem a produção e 

manutenção do tampão hemostático para solucionar processos hemorrágicos e 

evitar processos trombóticos (FERREIRA et al., 2010). 

 Neste trabalho será discutido e demonstrado um método diagnóstico pouco 

discutido e conhecido de coagulação, o tromboelastograma. Nele são avaliados o 

tempo de coagulação, o tempo de formação do coágulo, firmeza e lise do mesmo 

em tempo e condições necessárias do corpo humano, separando as vias intrínseca 

e extrínseca, além de poder testar o processo fibrinolítico, todos ao mesmo tempo e 

separadamente (THEUSINGER et al., 2010). 

A tromboelastografia é utilizada para monitoramento em tempo real de 

cirurgias ou até mesmo circulação extracorpórea, onde hemoderivados são 

utilizados para reposição e terapia, com o propósito de saber se a mesma está ou 

não sendo efetiva e se o paciente está em risco de hemorragia ou mesmo 

apresentando síntese de trombos que possam acarretar uma vaso-oclusão (MAIA et 

al., 2006). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Apresentar e conceituar o tromboelastograma, a fim de mostrar sua 

metodologia e, por meio desta, identificar e diagnosticar patologias coagulativas, 

além de mostrar a fisiologia da coagulação de modo mais fácil e compreensível. 

Também comparamos exames de coagulação conhecidos, como o Tempo de 

Protrombina (TP), Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) e o 

tromboelastograma. 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

 Revisão bibliográfica de literatura sobre o tromboelastograma e suas 

aplicações no diagnóstico de interferências hemostáticas advindas de patologias ou 

até mesmo dos processos fisiológicos do corpo humano, utilizando bases de dados 

de artigos científicos e livros. A revisão será de 2000 a 2014. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO  

 

5.1. O tromboelastograma 

 

 Proposto por Hartert em 1948, mas só recentemente utilizado, o 

tromboelastograma é um exame feito para uma visão de coagulação que não avalie 

apenas os fatores separadamente, e sim a junção das hemostasias primária e 

secundária, que são separadas quando ensinadas; juntamente com isso, o exame 

conta com interação de proteínas e outros componentes que, isoladamente, não 

participam dos processos ‘in vitro’, acarretando em um resultado pouco verossímil 

quando utilizado em tempo real (SPIEL et al., 2006). 

 Pacientes que já fizeram transplante hepático e que já passaram por cirurgia 

cardíaca são os que mais realizam o exame, para que haja monitoramento da 

capacidade e qualidade da síntese de fatores, consequentemente do processo de 

coagulação, e para posterior acompanhamento de alguma desordem advinda do 

pós-cirúrgico cardíaco (ECHEVERRI; MATALLANA, 2011). 

 

5.2. Metodologia do Exame 

 

 O exame conta com análise de diferentes variáveis, como: tempo de 

coagulação (CT), tempo de formação do coágulo (CFT), firmeza máxima do coágulo 

(MCF), lise máxima do coágulo (ML) e ângulo alfa, conforme demonstrado na Figura 

1 (MELO et al., 2010). 

 O CT avalia o tempo decorrido entre o início do teste e a formação inicial da 

fibrina, de amplitude de 2 mm. O CFT mostra o tempo entre início da formação do 

coágulo até sua amplitude a 20 mm. A MCF representa a interação entre plaquetas, 

fibrinogênio e fator XIII, indicado a estabilidade do coágulo. A ML define o percentual 



de lise máxima do coágulo. O ângulo alfa descreve o potencial cinético na formação 

do coágulo (LANG et al., 2005). 

 

Figura 1. Parâmetros analisados no tromboelastograma, (LANG et al., 2005). 

 

5.3. O aparelho e seus reagentes 

 

 O exame é feito em um aparelho que tem quatro canais independentes, onde 

cada qual separado faz a análise de parâmetros diferentes ao mesmo tempo. Além 

disso, possui banho-maria seco, para manter os reagentes e amostras em 

temperatura simulada (como a do próprio corpo humano, 37ºC) e pipeta automática, 

com aspiração programada de acordo com a ordem de pipetagem dos reagentes 

(LANG et al., 2005); na Figura II, pode-se ver o movimento feito pelos componentes 

mecânicos.  

 O aparelho é como descrito no artigo de Maia e colaboradores, 2006: 

O monitor consiste de duas partes mecânicas, uma cubeta 

cilíndrica onde são adicionados 0,36 mL de sangue e um pino 

suspenso por um cabo de torção conectado a um transdutor 

(fig.2). A cubeta oscila em torno de um eixo com ângulo de 4 

graus e 45 minutos em períodos de 10 segundos e cria um 



torque que é transmitido para o sangue. Como processo de 

coagulação, o sangue transmite o torque para o pino, que 

começa a oscilar, assim como o fio. Quanto maior a 

viscosidade do coágulo, mais a oscilação do pino se aproxima 

daquela da cubeta. Pelo transdutor, as mudanças na oscilação 

geram um sinal elétrico que é amplificado e enviado a um 

computador. É gerado então o perfil e são calculados os 

parâmetros do TEG. 

 

Figura 2: Componentes do Tromboelastógrafo (MAIA, 2006). 

 

 Outro material de grande importância são os reagentes, INTEM, EXTEM, 

FIBTEM, APTEM e HEPTEM, cada qual estudando uma via da coagulação com seu 

agente coadjuvante. O INTEM analisa a via intrínseca a partir do ácido elágico, que 

proporciona uma superfície carregada negativamente, como um fator de contato. O 

EXTEM analisa a via extrínseca a partir de tromboplastina, retirada do cérebro do 

coelho, simulando o fator tecidual. O FIBTEM analisa a diferenciação da função 

plaquetária e o processo de polimerização da fibrina, através da citocalasina D, um 

inibidor de plaquetas. O APTEM utiliza a aprotinina, um inibidor de fibrinólise, para 

avaliação de hiperfibrinólise e controle terapêutico, deve ser analisada juntamente 

ao EXTEM. O HEPTEM indica a presença de heparina nas amostras, ajudando a 

manter controle terapêutico da mesma, mas sempre deve ser analisada juntamente 

ao INTEM (HAAS et al., 2012). 

 



5.4. Resultados do Exame 

 

 O exame apresenta a coagulação em âmbito geral, podendo fazer 

correlações com patologias associadas a hemostasia, como a hipocoagulabilidade, 

hipercoagulabilidade, hiperfibrinólise e ate mesmo em doenças genéticas como a 

presença de anticoagulante lúpico (SPIEL et al., 2006). 

 Os traçados feitos através do tromboelastograma sugerem patologias ou, até 

mesmo, monitora tratamentos terapêuticos a fim de se melhorar doses de fármacos, 

como demonstrado pela Figura 3 (SPIEL et al., 2006). 

 

Figura 3: Traçados possíveis em um trombelastograma (LOURENÇO, 2012 apud 

van Geffen, 2012; Schöchl, 2012)1 

 

6. RESULTADOS 

 

Por se tratar de uma revisão da literatura não temos resultados a apresentar e 

nossos comentários estão nas considerações finais 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - http://www.einstein.br/Ensino/eventos/Documents/dia20-DayseLourenco-
AvaliacaoLaboratorial.pdf - acesso em 09 de abril de 2014 

http://www.einstein.br/Ensino/eventos/Documents/dia20-DayseLourenco-AvaliacaoLaboratorial.pdf
http://www.einstein.br/Ensino/eventos/Documents/dia20-DayseLourenco-AvaliacaoLaboratorial.pdf


7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O método em si se torna mais verossímil com a realidade, pois não se trata 

de isolamento de fatores a serem analisados cada qual à sua vez e, sim, o contrário, 

o tromboelastrograma mantém o seu processamento, desde a formação até a lise do 

coágulo, como se pudéssemos observar a hemostasia no próprio corpo humano, já 

que o aparelho representa às condições ideias de um adulto de idade mediana. 

 Muito mais enriquecedor, o exame se torna completo por não precisa do 

preparo da amostra, como centrifugação e/ou separação de plasma para que não 

haja interação ou contaminação de hemácias, obstruindo a leitura de consumo de 

fatores, evento este que acontece em dosagens de TP, TTPA e outros testes de 

coagulação que utiliza fluxometria como leitor. 

 Por ser uma metodologia relativamente recente e com um custo ainda alto é 

realizado somente em poucos centros, situação que esperamos seja superada em 

pouco tempo. 
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