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Resumo 
 

Objetivos: avaliar, através de estudo clínico randomizado e cego, a eficácia do 

plasma rico em plaquetas (PRP) e do ácido tranexâmico (ATX) na artroplastia 

total do joelho com relação à queda do nível da hemoglobina, ao controle da dor 

pós-operatória, ao ganho de flexão do joelho e ao ganho de função do membro 

inferior. 

Metodologia: foram selecionados 84 pacientes que seriam submetidos à prótese 

total do joelho e randomizados. Em 23 desses pacientes foi aplicado o ATX, em 

20 pacientes o PRP, em outros 20 pacientes o PRP associado ao ATX e em 21 

pacientes apenas o soro fisiológico antes do fechamento da cápsula articular. 

Foram realizadas dosagens de hemoglobina sérica (mg/dL) no pré-operatório, e 

24 e 48 horas após a cirurgia, aplicado o questionário Western Ontario and 

McMaster Universities (WOMAC), a escala numérica (EN) da dor e medido o 

ganho de flexão do joelho até o segundo ano pós-operatório. A análise estatística 

comparou os resultados a fim de comprovar haver diferença entre os grupos em 

cada um dos momentos da avaliação.  

Resultados: houve diferença estatística significante (p < 0,01) na medida da 

queda da hemoglobina com 48 horas de pós-operatório entre os grupos em que o 

ATX foi utilizado em comparação ao grupo controle e ao grupo PRP, sem 

diferença entre os grupos com ATX isolado ou associado ao PRP. Na 

mensuração da dor houve significativa vantagem nos grupos que utilizaram o ATX 

nas avaliações com 24 e 48 horas de pós-operatório e no grupo que utilizou o 

PRP isolado na avaliação com 48 horas de pós-operatório em relação ao grupo 

controle (p < 0,01). O ganho de flexão nas primeiras 24 horas de pós-operatório 
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foi melhor nos grupos que utilizaram o ATX em comparação aos grupos PRP e 

controle (p < 0,05), sem diferença entre os grupos com ATX isolado ou associado 

ao PRP. Nas avaliações da queda de hemoglobina nas primeiras 24 horas, da dor 

desde a primeira semana, do ganho de flexão desde as primeiras 48 horas e nos 

questionários de função WOMAC a partir do segundo mês não houve nenhuma 

diferença entre os quatro grupos até os dois anos de pós-operatório. 

Conclusões: foi demonstrado que o ATX aplicado localmente na cirurgia de 

artroplastia total do joelho foi efetivo em reduzir a queda da hemoglobina nas 

primeiras 48 horas de pós-operatório e reduzir a dor. Possibilitou melhor ganho de 

movimento nas primeiras 24 horas após o procedimento. O PRP não se mostrou 

efetivo para reduzir sangramento ou melhorar a função do joelho após a 

artroplastia. Houve melhor controle de dor pós-operatória medida pela escala de 

dor nas primeiras 48 horas pós-operatórias. A associação das duas substâncias 

não demonstrou vantagem ou potencialização dos seus efeitos. 

Descritores: artroplastia de joelho, ácido tranexâmico, plasma rico em plaquetas, 

hemorragia, dor. 
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Abstract 
 

Purpose: to evaluate, through a randomized and blinded clinical study, the 

efficacy of platelet-rich plasma (PRP) and tranexamic acid (TXA) in total knee 

arthroplasty in relation to hemoglobin level decrease, postoperative pain control, 

knee flexion gain and lower limb function gain. 

Methods: we selected 84 patients who were submitted to total knee prosthesis 

and randomized. In 23 of these patients, TXA was applied, in 20 patients the PRP, 

in 20 others patients the PRP associated with TXA and in 21 patients only the 

saline solution before the closure of the joint capsule. Hemoglobin dosages 

(mg/dL) were performed preoperatively, 24 and 48 hours after surgery. The 

Western Ontario and McMaster Universities Index (WOMAC) questionnaire was 

applied, the pain scale and the knee flexion gain was measured until the second 

postoperative year. The statistical analysis compared the results in order to prove 

that there was a difference between the groups at each moment of the evaluation. 

Results: there was a statistically significant difference (p < 0,01) in the 

measurement of hemoglobin drop with 48 postoperative hours between groups in 

which TXA was used in comparison to the control and PRP groups, with no 

difference between groups with TXA alone or associated with PRP. In the 

evaluation of pain, there was a significant advantage in the groups that used the 

TXA in the evaluations with 24 and 48 hours of postoperative and in the group that 

used PRP alone in the evaluation with 48 postoperative hours in relation to the 

control group (p < 0,01). Knee flexion gain in the first 24 hours postoperatively was 

better in the groups that used the TXA compared to the PRP and control groups (p 

< 0,05), with no difference between the groups with TXA alone or associated with 
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PRP. In evaluations of hemoglobin drop in the first 24 hours, pain from the first 

week, flexion gain from the first 48 hours and WOMAC function questionnaires 

from the second month there was no difference between the four groups up to two 

years postoperative period. 

Conclusions: it was demonstrated that the TXA applied locally in total knee 

arthroplasty surgery was effective in reducing hemoglobin decrease in the first 48 

postoperative hours and reduced pain. Allowed better movement gain in the first 

24 hours after the procedure. PRP was not effective in reducing bleeding or 

improving knee function after arthroplasty. There was better control of 

postoperative pain measured by pain scale in the first 48 hours postoperatively. 

The association of the two substances did not demonstrate advantage or 

potentialization of its effects. 

 Keywords: total knee arthroplasty, tranexamic acid, platelet-rich plasma, bleeding, 

pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O sucesso da artroplastia total do joelho (ATJ) depende de um adequado 

controle do sangramento peri-operatório1.  

O grande sangramento pós-operatório é frequente1,2. Minimizar o 

sangramento previne a transfusão e a formação de hematomas e seromas que 

podem causar dor, prejuízo do arco de movimento, desordens na cicatrização da 

ferida e aumento no tempo de internação2,3. A transfusão sanguínea homóloga 

está sujeita a efeitos colaterais como reações imunológicas e infecções2-4. O uso 

do sangue autólogo não se mostrou uma melhor alternativa ao uso do sangue 

homólogo utilizado tradicionalmente,5. Na tentativa de reduzir o sangramento, 

alguns cirurgiões retiram o garrote do membro antes do fechamento da cápsula 

articular e da ferida para hemostasia, mas, além de aumentar o tempo cirúrgico, 

tal medida não teve sua eficácia comprovada1,6. A cola de fibrina apresentou bons 

resultados no controle de sangramento e vem sendo empregada como 

hemostático desde os anos 19707-10. A partir dos bons resultados iniciais com a 

cola de fibrina7,8 associados à dificuldade de obtê-la e aos riscos de contaminação 

cruzada que ela oferece8 , em 1997, Whitman descreveu o uso de concentrado de 

plaquetas autólogo para melhorar a cicatrização11.  

Desde então os produtos contendo fatores de crescimento derivados da 

plaqueta são utilizados com o nome de plasma rico em plaquetas (PRP) em 

diversas situações na medicina e na odontologia9. O PRP também é conhecido 

como plasma enriquecido de plaquetas (PeRP), concentrado rico em plaquetas 

(PRC) ou gel de plaquetas autólogo9. O PRP é produzido a partir da centrifugação 

do sangue retirado do próprio paciente minutos antes da cirurgia2 .  
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Os fatores de crescimento presentes no PRP são citocinas provenientes do 

sangue, que participam do processo natural de cicatrização e podem modifica-lo e 

acelerá-lo de acordo com a sua concentração. Esses fatores têm importante papel 

na proliferação celular, na quimiotaxia, na diferenciação celular e na 

angiogênese12.  

No ano 2000, durante o Congresso da Academia Americana de Ortopedia, 

Mooar et al. demonstraram, pela primeira vez, o uso do gel de plaqueta autólogo 

no pós-operatório de prótese total de joelho com bons resultados13. 

Desde 2006, vêm sendo publicados estudos sobre o uso do PRP após a 

artroplastia total do joelho com resultados conflitantes e ainda não há consenso 

sobre sua eficácia1-3,14-17. Em alguns estudos, o uso do PRP resultou em menor 

perda sanguínea, menos hemotransfusão, melhora na cicatrização, menos 

infecção e dor pós-operatória e menor tempo de internação1-3,14,15. Outros não 

demonstram menos sangramento, mas boa ação analgésica16. A dor no pós-

operatório imediato prejudica a mobilidade e reduz a capacidade do paciente em 

cooperar com o tratamento de reabilitação, além de potencializar a queixa após a 

alta hospitalar18. Nesses casos, há dificuldade nas atividades de vida diária, 

dependência física e restrição de mobilização do membro operado; o paciente 

aumenta a ansiedade e o desânimo, podendo constituir um complicador no 

processo de reabilitação e ainda levar à hiperalgesia local19. Como alternativa, o 

uso de analgésicos opioides no pós-operatório é recomendado, entretanto, a 

literatura atual evidencia que estes estão associados a diversos efeitos colaterais 

indesejáveis incluindo náusea, vômito, hipotensão, retenção urinária, delírio e 

aumento nas taxas de infecção, que consequentemente geram um aumento no 

tempo de internação e custo financeiro adicional ao procedimento18
. 
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Paralelamente aos selantes como a fibrina e o PRP, os antifibrinolíticos 

também têm sido utilizados para reduzir sangramento20,21. O ácido tranexâmico 

(ATX) é o mais utilizado22-27. O ATX é um análogo da lisina que inibe a fibrinólise 

por bloquear, com alta afinidade, os locais de ligação da lisina ao plasminogênio, 

impedindo, com isso, a formação do complexo entre plasminogênio, fibrina e 

ativador tecidual do plasminogênio28 (Figura 1). O ATX é um produto sintético, 

pouco oneroso e de fácil acesso24,27, aplicado com bons resultados na cirurgia 

cardíaca, atenuando os distúrbios hemostáticos, há mais de 20 anos29.  
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Figura 1 - Mecanismo de ação do ácido tranexâmico (ATX). 

  

O sítio do plasminogênio onde a fibrina se liga é ocupado pelo ATX, impedindo a 

fibrinólise. t-PA: ativador tecidual do plasminogênio; PDF: produtos de 

degradação da fibrina28. 

Fonte: Santos ATL, Splettstosser JC, Warpechowski P, Gaidzinski MMP. 

Antifibrinolíticos e Cirurgia Cardíaca com Circulação Extracorpórea. Rev Bras 

Anestesiol. 2007;57(5):Figura 4 na página 554. 

 

A ortopedia, inicialmente, hesitou em utilizar-se da substância uma vez 

que havia uma lacuna de informações referente à segurança do uso do ATX em 

relação a eventos tromboembólicos30,31. Entretanto, estudos mais recentes têm 

demonstrado os benefícios e a segurança do ATX em ATJ, revelando diferentes 

vias de administração e dosagens terapêuticas32,33.  
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