
Uso do ácido tranexâmico em cirurgia 

cardíaca para redução de sangramento

Kaial KG¹; Cavalcante MR²; Silva J²; Brito JS²; Mendes IS²; Noronha BF²; Tavares GCL²; Rosa LM²; Guarienti M²; Zambianco OS²; Borges RIM²; Silva
VC²; Borges AO³.
1. Universidade José do rosário Vellano (Unifenas), Alfenas, MG, Brasil.
2. Centro Universitário Atenas (UniAtenas), Paracatu, MG, Brasil.
3. Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA), Anapóis, GO, Brasil.

Método

Objetivo

Conclusão

O ácido tranexâmico (TXA) é um análogo sintético do

aminoácido lisina usado para atenuar a hemorragia,

bloqueando a quebra do coágulo de fibrina mediada por

plasmina. Nas cirurgias cardíacas as hemorragias

excessivas e a necessidade de transfusões de sangue são

comuns e estão associadas a maior morbimortalidade do

paciente. Dessa forma, o TXA é empregado de forma

profilática nessas cirurgias. Objetiva-se avaliar a

importância do fármaco na redução do sangramento.

Resultados 

Analisar a influência do TXA no sangramento pós-

operatório de cirurgias cardíacas se torna primordial,

mesmo com o risco aumentado de convulsão, haja

vista que a diminuição da morbimortalidade se torna

superior devido à redução de sangramentos e menor

necessidade de transfusões.
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O uso de TXA resultou em risco menor de perda de

sangue e transfusões, implicando na redução em 46% das

unidades de produtos sanguíneos. Contudo pode gerar

risco maior de convulsões pós-operatórias, pois reduz o

fluxo sanguíneo cerebral, e de infarto cerebral. O TXA

intravenoso pré-operatório reduziu a necessidade de

transfusão e a perda de sangue perioperatórias em uma

variedade de disciplinas cirúrgicas sem aumentar o risco

de eventos tromboembólicos. A metanálise de Alaifan et

al (2020) encontrou redução de 343,56 mL em 24 horas,

contudo não encontrou redução significativa da

incidência de transfusão de hemácias diante de placebo.

Sendo semelhante as complicações tromboembólicas nos

diferentes grupos. Nos pacientes com lesões valvulares,

ocorreu redução do sangramento e da necessidade de

transfusão de concentrado de hemácias. Estudos indicam

que a dose baixa de TXA não é menos eficaz que a dose

alta e está relacionada com menores efeitos adversos do

medicamento.
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