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A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) ou púrpura

trombocitopênica imunológica, é uma doença adquirida, geralmente

benigna, de causa desconhecida, porém sabidamente

imunomediada. (1) Apresenta incidência de 1,6-2,7 em 100.000

pessoas/ano e uma prevalência de 9,5-23,6 em 100.000 pessoas e

tem predomínio no sexo feminino. (2) A apresentação clínica se

caracteriza por sangramento e plaquetopenia, sendo mais comuns

petéquias, equimoses, epistaxe, gengivorragia e menorragia. O

diagnóstico de PTI é de exclusão, sendo realizado através da história

clínica e do exame físico, em que não se evidenciam outros sinais e

sintomas que justifiquem o sangramento, além de hemograma,

evidenciando plaquetopenia isolada (comumente menos de 100.000

plaquetas/mm3) e esfregaço de sangue periférico com

macroplaquetas. O tratamento está indicado quando o paciente

apesentar plaquetas < 20000/mm3; plaquetas entre 20000 e

50000/mm3 com sangramento significativo ou sangramento grave

com risco de vida. (3)

O objetivo deste relato é apresentar o diagnóstico e manejo

clínico de um caso de plaquetopenia com diagnóstico inicial de PTI.

M. T. R., 58 anos, feminino, advogada, natural e procedente de

São Paulo/SP. Nega comorbidades prévias ou uso de medicações.

Pai falecido aos 74 anos por câncer de laringe e irmão falecido por

cirrose alcóolica. Deu entrada dia 06/05/2015 no pronto socorro da

I.S.C.M.S.P. com hematomas em membros superiores e inferiores e

petéquias em membros inferiores, sem outros achados significativos

no exame físico. Como queixas, relatava emagrecimento de 7 kg nos

últimos meses e astenia; referia também que há 2 meses

apresentara quadro de febre, odinofagia e sintomas gripais. Exames

iniciais evidenciaram plaquetopenia (Plaquetas= 4mil/uL), sem outras

alterações laboratoriais associadas; esfregaço de sangue periférico

com macroplaquetas. Introduziu-se terapia para PTI (corticoide)

enquanto prosseguia-se com investigação diagnóstica quanto a

possíveis associações com a plaquetopenia. Diante da possibilidade

de síndrome paraneoplásica, foram realizados exames: sorologias

para HIV, Hepatite B e C, todas não reagentes; Ultrassonografia

transvaginal (mioma calcificado); Ultrassonografia de Tireoide (sinais

de tireoidopatia difusa e presença de três nódulos, dois deles de

tamanho superior a 1,2cm e um com calcificações grosseiras) e

Mamografia (achados mamográficos benignos, BI-RADS 2);

dosagem de função tireoidiana, com valor dentro da normalidade; e

anticorpo contra antígenos celulares (FAN) não reagente.

Após a melhora clínica e laboratorial (melhora da

plaquetopenia) com a introdução de corticoide, a paciente recebeu

alta hospitalar e segue em acompanhamento via ambulatorial.

Realizadas biópsias dos nódulos tireoidianos, com citologia

sugestiva de nódulos coloides, associados à tireoidite linfocítica,

todos classificados como BETHESDA II. Até o momento do

seguimento ambulatorial, a paciente não apresenta surgimento de

novos sintomas, assim como não permanece com perda ponderal.

Trata-se de uma paciente do sexo feminino que apresentou

subitamente sinais clínicos de plaquetopenia e, após avaliação

clínica e realização de exames complementares, teve como

diagnóstico inicial PTI. O diagnóstico de PTI, porém, é de exclusão

e, assim, a ausência de outras condições clínicas que cursam com

trombocitopenia, como infecções, doenças autoimunes, neoplasias

e efeito adverso de medicamentos é fundamental para o seu

diagnóstico. (1) A forma aguda da PTI costuma ser temporária e

durar menos de três meses. (4) Porém, comumente a PTI

caracteriza-se pela forma crônica e recorrente, com episódios de

agudização e de remissão da plaquetopenia. Além disso, é mais

prevalente em crianças (ambos os sexos) e mulheres jovens.

No caso relatado, algumas características eram bastante

sugestivas de PTI, como plaquetopenia e sangramentos, sem

outros importantes achados na anamnese e exame físico, além do

esfregaço de sangue periférico característico. Porém, como a

paciente já se apresentava em idade superior à habitualmente

associada à PTI e queixava-se de emagrecimento, foi investigada

para exclusão de diagnósticos diferenciais. Iniciou-se a

investigação dos principais sítios de neoplasia, de acordo com o

sexo e a idade, que foram negativos. Não apresentava evidência

de infecções, assim como não fazia uso de medicações. Como

foram identificados nódulos em tireoide, optou-se pela biópsia dos

mesmos, principalmente para exclusão de malignidade. A

prevalência de nódulos tiroideanos em adultos é de 68%, apesar da

maioria dos nódulos tireoidianos ser benigna. (5) Diante do

resultado evidenciando tireoidite linfocítica, questionou-se se a

plaquetopenia teria sido induzida por uma doença autoimune ou se

tratava-se, de fato, de um caso isolado de PTI. O acompanhamento

da paciente será fundamental para observação do surgimento ou

não de outras manifestações clínicas, bem como da evolução do

quadro de plaquetopenia e, assim, melhor definição diagnóstica e

manejo terapêutico do caso.

Ressalta-se a importância do conhecimento da PTI e de seu

manejo, além da importância de, conforme a suspeita clínica,

prosseguir a investigação diagnóstica de casos de plaquetopenia,

visto que a mesma pode estar relacionada a doenças autoimunes,

infecciosas ou neoplásicas. O acompanhamento do paciente

mesmo após a melhora do quadro inicial é fundamental para

definição diagnóstica.
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