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 Paciente feminino, branca, 42 anos, casada, 

vendedora, natural e procedente de Pelotas. Avaliada 
no hospital de origem com suspeita de PTT devido à 
cefaleia, rebaixamento do sensório, anemia e 
plaquetopenia. Ainda no hospital de origem foi iniciado 
tratamento com plasma de horário e dexametasona. 
Era previamente hígida, fazendo uso de sibutramina e 
anticoncepcional oral. Evoluiu com insuficiência 
respiratória e necessitou de intubação orotraqueal e 
ventilação mecânica. Foi transferida ao nosso serviço 
sete dias após o atendimento inicial. 

 Os exames realizados evidenciaram anemia, 
contagem de plaquetas de 56.200/µL, desidrogenase 

láctica sérica (DHL) de 2.075U/L e esfregaço de sangue 
periférico com esquizócitos. Foi então iniciado 
plasmaférese terapêutica, transfusão de plasma de 
horário e corticoide. A paciente evoluiu com hipertensão 
arterial sistêmica de difícil controle com necessidade de 
uso de nitroprussiato, mantendo-se em ventilação 
mecânica e necessitando de antibioticoterapia por 
infecção pulmonar e de cateter. Após 14 sessões de 
plasmaférese, evoluiu com queda do número de 
plaquetas. Devido à tal refratariedade, optou-se pela 
adição terapêutica de rituximabe semanalmente, em 
quatro infusões, associado a plasmaférese e transfusão 
de plasma. Apesar de 33 sessões de plasmaférese e do 
uso de rituximabe, a paciente apresentou piora do 
quadro respiratório. Evoluiu subsequentemente para 
síndrome da angustia respiratória aguda e para 
insuficiência renal aguda. O óbito ocorreu 50 dias após 
o diagnóstico e início do tratamento. 

  

  
 

 A púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) é 
caracterizada pela oclusão difusa de arteríolas e 
capilares da microcirculação, levando a isquemia de 
tecidos. Cursa com quadro de anemia hemolítica 
microangiopática (AHM), trombocitopenia acentuada e 
sintomas decorrentes da isquemia de órgãos. A 
plasmaférese terapêutica converteu a PTT de uma 
condição de mais de 90% de mortalidade à uma 
condição em que mais de 80% dos pacientes se 
recuperam. Contudo, para que essa terapêutica seja 
efetiva, é fundamental que seja iniciada tão logo o 
diagnóstico de suspeição seja dado. Para os casos 
considerados como doença refratária, o uso do 
rituximabe está indicado. 

 Esse trabalho consiste na apresentação de um 
relato de caso de PTT tratada tardiamente com 
plasmaférese e rituximabe, culminando com desfecho 
desfavorável, apresentando diagnose e terapêutica. O 
relato de caso em questão foi baseado na revisão de 
dados em prontuário médico com registro de 2014 do 
Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de 
Paulo – Passo Fundo, RS.  
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 A PTT adquirida é causada por redução severa 

da protease ADAMTS13, clivadora do fator de von 
Willebrand, devido à autoanticorpo. É uma emergência 
médica, quase sempre fatal, se o tratamento 
apropriado não for iniciado prontamente. 

 A incidência de PTT adquirida é de 
aproximadamente 3/1.000.000 adultos por ano 
(Oklahoma TTP-HUS Registry). A idade média para o 
diagnóstico é de 41 anos, sendo o paciente típico 
adulto-jovem. Risco aumentado de PTT é observado 
em mulheres e na raça negra. Normalmente cursa com 
severa AHM e trombocitopenia em indivíduo 
previamente hígido (DEFORD et al., 2013). 

 Os sintomas inicias de AHM e trombocitopenia 
incluem fadiga, dispneia, petéquia, hematúria ou outro 
sangramento. Em alguns pacientes, o diagnóstico 
pode não ser considerado até que o hemograma 
revele severa trombocitopenia e AHM. 
  A pêntade completa com AHM, trombocitopenia, 
febre, insuficiência renal aguda e achados neurológi- 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Não tratada, a PTT tipicamente segue um curso 
progressivo em que deterioração neurológica, isquemia 
cardíaca, lesão renal irreversível e morte são comuns. A 
taxa de mortalidade antes dos anos 80, quando 
terapêut ica efet iva f icou disponível , era de 
aproximadamente 90% (George JN, 2015). 

 O pilar do tratamento é a plasmaférese. 
Subsequentemente, a adição de glicocorticoides à 
plasmaférese e o uso do rituximabe em pacientes 
selecionados não somente aumentou a sobrevivência 
como também diminuiu a duração requerida de 
plasmaférese. 

 A terapia é iniciada com base em diagnóstico 
presuntivo de adquirida e autoimune PTT em paciente 
com trombocitopenia e AHM sem um diagnóstico 
aparente alternativo. Para esses pacientes, recomenda-
se pronta iniciação de plasmaférese ao invés da infusão 
de plasma fresco congelado e/ou unicamente terapia de 
imunossupressão. O uso da plasmaférese no 
diagnóstico presumível é baseado na alta mortalidade 
da PTT sem plasmaférese documentada e na evidência 
de alta qualidade corroborando o uso de plasmaférese, 
que foi acumulada antes  da medição de rotina da 
atividade ADAMTS13 estar disponível. A eficácia da 
plasmaférese foi estabelecida por dois ensaios clínico 
de referência (George JN, 2015): “Comparison of 
plasma exchange with plasma infusion in the treatment 
of thrombotic thrombocytopenic purpura. Canadian 
Apheresis Study Group” e “Improved survival in 
thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic 
syndrome. Clinical experience in 108 patients” (George 

JN, 2015). 
 Plasmaférese (Fig. 2) envolve a remoção do 

plasma do paciente por aférese e a reposição com 
plasma de doador. Na PTT, age repondo ADAMTS13 e 
removendo os autoanticorpos que estão inibindo a 
atividade da ADAMTS13. Corrigindo a deficiência de 
ADAMTS13, restaura-se a clivagem dos multímeros de 
alto peso molecular do fator de von Willebrand, evitando 
trombose microvascular e revertendo sintomas de dano 
orgânico (Edgar CE et al., 2015). 

 A plasmaférese é realizada diariamente até que a 
recuperação ocorra; isto é, contagem de plaquetas 
normal (>150.000µL) por dois dias consecutivos. 

 Infusão de plasma não é um substituto adequado 
para a plasmaférese, não removendo o inibidor 
(autoanticorpo) da ADAMTS33. Entretanto, a 
plasmaférese pode não estar imediatamente disponível 
para todos pacientes, sendo que a infusão de plasma 
pode providenciar alguns benefícios temporários em 
alguns pacientes.  

 Sugere-se adicionar rotineiramente glicocorticoide 
à plasmaférese para tratamento inicial de paciente com 
diagnóstico presuntivo de PTT. Ele tem como benefícios 
a redução da produção do inibidor e a redução do 
número de plasmaféreses necessárias, diminuindo os 
riscos, que são relativamente menores pela duração 
limitada da terapia. 

 A descontinuação da plasmaférese é feita de modo 
abrupto, porque em muitos pacientes  a resposta será 
duradoura e a remissão completa será obtida. Isso 
reduz o número de dias com cateter venoso central, que 
por sua vez diminui o risco de infecções relacionadas ao 
cateter, além de reduzir a exposição ao plasma do 
doador. 

 O uso do anticorpo monoclonal anti-CD20 
rituximabe como terapia inicial para PTT adquirida não 
deve ser usado, exceto em doença reratária, na qual o 
uso é corroborado por três estudos, conforme Jame N. 
George (2015), intitulados: “A phase 2 study of the 
safety and efficacy of rituximab with plasma exchange in 
acute acquired thrombotic thrombocytopenic purpura”; 
“Rituximab for thrombotic thrombocytopenic purpura: 
benefit of early administration during acute episodes and 
use of prophylaxis to prevent relapse”; e “Rituximab 
therapy for thrombotic thrombocytopenic purpura: a 
proposed study of the Transfusion Medicine/Hemostasis 
Clinical Trials Network with a systematic review of 
rituximab therapy for immune-mediated disorders.” O 
rituximabe é um anticorpo monoclonal quimérico anti-
CD20, uma proteína de superfície celular dos linfócitos 
B m a d u r o s , e é u s a d o c o m o u m a g e n t e 
imunossupressor. A dose ótima para rituximabe não foi 
estabelecida. Usa-se a dose de 375 mg/m2, por via 
intravenosa, uma vez por semana, durante quatro 
semanas consecutivas. A sua administração deve ser 
programada para ocorrer imediatamente após o ciclo 
diário de plasmaférese. 

	  Em evolução terapêutica o paciente deve ser	  

cos, comum antes da terapia de plasmaférese ser 
usada rotineiramente é rara - a pêntade era comum 
porque a maioria dos pacientes desenvolvia 
microangiopatia trombótica progressiva e morria pela 
doença não tratada (George JN, 2015). 

 Anemia microangiopática é a anemia hemolítica 
resultante do cisalhamento mecânico dos eritrócitos 
conforme eles passam através dos microtrombos ricos 
em plaquetas presentes na microcirculação; é marcada 
por achados de proeminentes esquizócitos (Fig. 1) no 
esfregaço de sangue periférico. Pacientes com AHM 
tipicamente têm outras características de anemia, 
elevação sérica da bilirrubina indireta e redução da 
haptoglobulina sérica. A desidrogenase láctica (DHL) é 
tipicamente elevada, refletindo a hemólise e o dano 
tecidual devido à isquemia sistêmica. 

 Os Achados neurológicos são comuns, 
especialmente mudanças repentinas como confusão 
mental e cefaleia. Achados focais transitórios como 
dificuldade na fala ou dormência e fraqueza, convulsões 
e coma também podem oco r re r. S in tomas 
gastrointestinais são comuns na PTT adquirida, 
podendo ocorrer dor, náusea, êmese ou diarreia. 

 PTT deve ser suspeitada quando paciente 
apresentar AHM e trombocitopenia, com ou sem 
sintomas de envolvimento orgânico, e sem outra 
etiologia clínica aparente.  



diariamente monitorado pelos exames: hemograma com 
contagem de plaquetas e esfregaço sanguíneo periféri- 
rico; DHL; e creatinina sérica. 

 Os indivíduos que têm um retorno dos sintomas, 
AHM ou trombocitopenia não atribuível a outra causa 
após a recuperação estável por um mês ou mais, são 
considerados como tendo a doença reincidente. 

 Aproximadamente 15 a 20 % dos pacientes têm 
exacerbação quando a plasmaférese é interrompida. 
Uma exacerbação é normalmente manifestada por uma 
diminuição da contagem de plaquetas e raramente pelo 
desenvolvimento de novos sintomas neurológicos. 

 Cerca de 20 a 25% dos pacientes têm uma 
recidiva da doença após a remissão, a maioria dentro 
dos primeiros anos. Isso fornece a justificativa para um 
acompanhamento atento, especialmente durante o 
primeiro ano após a recuperação.    

CONCLUSÃO 

 Em paciente com diagnóstico presuntivo de PTT, 
a fim de se evitar desfechos desfavoráveis, deve-se 
iniciar plasmaférese terapêutica imediatamente. Dessa 
forma, reconhecer prontamente a apresentação clínica 
da PTT e suas nuances é fundamental para otimização 
do diagnóstico e terapêutica, refletindo na saúde global 
do paciente. Para pacientes com doença refratária, 
sugere-se a adição de rituximabe, pois, uma vez que 
esses indivíduos são extremamente doentes, os 
potenciais benefícios de sua adição tornam-se 
extremamente importantes e está-se disposto a aceitar 
riscos maiores de complicações devido à gravidade da 
doença.  
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