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1.RESUMO 

 A Púrpura Trombocitopênica Imune é uma doença autoimune que tem por 

consequência o baixo número de plaquetas e sua causa ainda se mantém 

desconhecida. Seus principais sintomas são a trombocitopenia, petéquias, 

hematomas e sangramentos que duram mais tempo que o normal. É classificada na 

fase aguda, com remissão espontânea ou na fase crônica, que leva a um quadro mais 

grave. Essa revisão de literatura tem como objetivo descrever que o tratamento 

adequado da Púrpura Trombocitopênica Imune leva não só a um bom prognóstico da 

doença, como também uma melhor qualidade de vida do portador. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI) é uma doença sanguínea, que está 

relacionada as plaquetas podendo acometer qualquer pessoa. As plaquetas são 

fragmentos citoplasmáticos de uma célula denominada megacariócito originada na 

medula óssea e circulam no sangue com a função de manter a integridade da parede 

dos vasos sanguíneos, sendo fundamental para o processo de hemostasia primária, 

pois irão acumular-se ao redor da lesão, impedindo a perda de sangue excessiva e 

possível hemorragia (STEAGALI, 2013). A fase aguda da PTI é mais comum em 

crianças, com plaquetopenia por até 3 meses e apresenta na maioria dos casos, 

remissão espontânea e sem retorno da patologia (STEAGALI, 2013). Os sintomas 

nessa fase incluem petéquias, equimoses, sangramentos mucoso e gengival  

(BRASlL, 2010). O quadro clínico típico é a presença de sangramentos em crianças 

previamente saudáveis, porém é frequente os pais relatarem a presença de um 

quadro infeccioso viral nos dois meses precedentes ao diagnóstico de PTI, geralmente 

infecção de vias aéreas superiores, assim como um sangramento pequeno de mucosa 

oral ou nasal (SANTANA, et al, 2013). Já a fase crônica não apresenta remissões 

espontâneas, sendo mais comum em adultos, com incidência maior em mulheres 

entre 15 e 50 anos e com plaquetopenia superior a 12 meses. Os sinais clínicos são 

semelhantes a fase aguda, porém a mulher portadora pode apresentar menorragia 

(LOPES, 2009). 

 

3.OBJETIVO 

Esse estudo tem como finalidade descrever como o tratamento correto da Púrpura 



Trombocitopênica Imune leva ao bom prognóstico da doença e auxilia na qualidade 

de vida dos portadores. 

 

4. METODOLOGIA  

Revisão de literatura utilizando base de dados, livros, artigos científicos e protocolos 

clínicos. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Segundo o Ministério da Saúde não há dados oficiais a respeito da incidência e 

prevalência de PTI na população brasileira, mas o número de pessoas diagnosticadas 

vem aumentando progressivamente. A causa ainda é desconhecida e tendo um 

diagnóstico por exclusão dos demais tipos de Trombocitopenia.  É considerada uma 

doença autoimune, a qual o sistema imunológico ao invés de combater as infecções, 

ataca erroneamente parte do seu próprio corpo (STEAGALI, 2013). A produção de 

anticorpos auto- reativos pertencentes a classe da imunoglobulina (IgG), resulta na 

remoção prematura das plaquetas pelos macrófagos, nos cordões esplênicos e 

hepáticos. Em muitos casos o anticorpo age contra a glicoproteína IIb- IIIa o qual é 

essencial para agregação plaquetária (BRASIL, 2013). 

O diagnóstico de PTI é realizado por exclusão e surge a partir de uma suspeita clínica. 

Consiste em um hemograma completo, com contagem de plaquetas abaixo de 

100.000/mm³ e com grande importância para o esfregaço de sangue periférico, já que 

células vermelhas e brancas com morfologia normais, não sugerem outras etiologias 

(SANTANA, et al, 2013). Para excluir outras doenças hematológicas malignas, como 

leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas, pode-se realizar uma biópsia de 

Medula Óssea para descartar a possiblidade de mutações celulares e verificar a 

existência de células adequadas para formação da plaqueta (AUGUSTO, et al, 2015). 

O histórico do paciente é fundamental para o diagnóstico, principalmente se na família 

já tenha ocorrido algum episódio de trombocitopenia (STEAGALI, 2013). Para casos 

crônicos e com altos níveis de sangramento é fundamental a intervenção e tratamento 

com medidas terapêuticas, até que a hemorragia tenha cessado e a contagem de 

plaquetas atinja níveis acima 

de 20.000/mm³ (BRASIL, 2010). 

Como primeira linha de tratamento utiliza-se corticoides, também pode ser usado 

hemoglobina em alta dose por via endovenosa, ambos com a função de melhorar a 



coagulação sanguínea. Em casos raros, em que as plaquetas permanecem baixas, 

realize-se uma esplenectomia que tem uma efetividade imediato, pois está 

relacionado à retirada do principal local de fagocitose das plaquetas sensibilizadas e 

secundariamente, existe também redução da produção do autoanticorpo (ZAGO, 

2013). O principal objetivo do tratamento da PTI é atingir um nível seguro na contagem 

de plaquetas, podendo preservar o paciente de efeitos adversos ligados às 

medicações, sem expô-lo a um aumento de risco de sangramento (SANTANA, et al, 

2013). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Atualmente o uso de corticoides é o principal método de tratamento no Brasil. Porém, 

pode causar diversos efeitos colaterais indesejáveis, fazendo com que muitos 

pacientes abandonem o tratamento que poderia levar a cura.  Por esse motivo, o 

desafio consiste em buscar uma nova linha de tratamento para os portadores da PTI. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 
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