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ABSTRACT 

Introduction: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is an acquired immune disorder that causes a reduction in platelet 
count, called thrombocytopenia. ITP during pregnancy usually presents some complications that may impair the outcome of 
pregnancy. Objective: This literature review aimed to identify the main complications of ITP in pregnancy and its consequences. 
Methodology: The bibliographic search was performed through scientific articles available in the Scielo and PubMed databases, of 
which 64 articles were selected, both in Portuguese and English. Results: The risk of postpartum hemorrhage, placental abruption, 
and neonatal thrombocytopenia are some complications that may occur during pregnancy. Conclusion: Pregnant women must 
be properly monitored during pregnancy so that there are no major complications.

Key words: idiopathic thrombocytopenic purpura; complications; diagnosis; hematological complications in pregnancy.

RESUMO 

Introdução: A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é uma doença autoimune adquirida que causa redução na contagem de plaquetas 
denominada trombocitopenia. A PTI durante a gestação normalmente apresenta algumas complicações que podem afetar o desfecho da 
gravidez. Objetivo: Esta revisão da literatura teve como objetivo identificar as principais complicações da PTI na gravidez e suas consequências. 
Metodologia: A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de artigos científicos disponíveis nas bases de dados Scielo e PubMed. Foram 
selecionados 64 artigos, tanto em inglês quanto em português. Resultados: O risco de hemorragia pós-parto, descolamento prematuro da 
placenta e trombocitopenia neonatal são algumas complicações que podem ocorrer na gestação. Conclusão: As gestantes devem ser devidamente 
acompanhadas durante a gestação para que não ocorram maiores complicações.

Unitermos: púrpura trombocitopênica idiopática; complicações; diagnóstico; complicações hematológicas na gravidez.

RESUMEN 

Introducción: La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida que causa un bajo 
conteo de plaquetas en la sangre denominado trombocitopenia. La PTI durante el embarazo normalmente presenta algunas 
complicaciones que pueden afectar el resultado del embarazo. Objetivo: Esta revisión de literatura tuvo como objeto identificar 
las principales complicaciones de la PTI en el embarazo y sus consecuencias. Método: Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 
de artículos científicos disponibles en las bases de datos Scielo y PubMed. Se seleccionaron 64 artículos, tanto en inglés como en 
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INTRODUÇÃO

A primeira descrição clínica da púrpura trombocitopênica 
idiopática (PTI) ocorreu em 1735, por Paul Gottlieb Werlhof, um 
médico e poeta alemão. Como Werlhof foi o primeiro descritor 
da PTI, ela também é denominada com seu epônimo: doença de 
Werlhof(1). 

A PTI é uma doença hematológica imunomediada adquirida, 
geralmente de causa desconhecida, que provoca baixa contagem 
de plaquetas no sangue (trombocitopenia)(2-5). É definida como 
trombocitopenia quando a contagem de plaquetas apresenta 
valor inferior a 100.000 plaquetas/mm3, uma vez que a contagem 
normal é de 150.000 a 400.000/mm3(4, 6, 7). A trombocitopenia 
na PTI desenvolve-se porque os autoanticorpos antiplaquetários 
causam remoção prematura das plaquetas da circulação pelos 
macrófagos do sistema reticuloendotelial; a destruição plaquetária 
ocorre principalmente no baço(3, 8, 9). Alguns estudos vigentes 
indicam que há outros mecanismos que também contribuem para 
a patogênese da PTI, como a redução da produção de plaquetas 
causada por anticorpos que reagem de forma cruzada com 
megacariócitos(10-13).

Em adultos, a PTI tem início insidioso e sua maior ocorrência 
é em mulheres jovens(9, 14). A prevalência desse distúrbio 
plaquetário é de aproximadamente 9,5-23,6 casos a cada 100.000 
indivíduos(5, 15-17). A PTI crônica raramente se resolve de forma 
espontânea, mas ela pode recidivar ou regredir espontaneamente, 
o que dificulta a previsão da sua evolução(9, 18). Entre os sintomas, 
é comum o surgimento de petéquias e equimoses, mas também 
podem ocorrer algumas manifestações hemorrágicas, como o 
sangramento das mucosas(8-10). 

O diagnóstico clínico é de exclusão, no qual pacientes com 
trombocitopenia de forma pregressa ou grave, sem anemia ou 
neutropenia, sem histórico de drogas e esplenomegalia e com 
número normal ou aumentado de megacariócitos na medula 
tornam provável o diagnóstico da PTI(9, 10, 19). O tratamento da PTI 
crônica tem como finalidade manter a contagem de plaquetas em 
um estado que não ocorra sangramentos e outras complicações 
(acima de 50.000/mm3)(2, 20). Os medicamentos de primeira linha 

usualmente recomendados para o tratamento da PTI incluem 
corticoterapia e imunoglobulina intravenosa (IgIV)(21). Nas 
ocasiões em que não houver resposta do paciente à terapia com 
corticosteroides e IgIV, a esplenectomia é indicada como segunda 
opção(10, 22, 23). 

Estima-se que a PTI ocorra entre 1 e 2 mulheres a cada 1.000 
gestações, o que representa 5% dos casos de trombocitopenia na 
gravidez(8, 18, 19, 24-27). Ao contrário da trombocitopenia gestacional 
(TG), que costuma desaparecer em curto prazo, a PTI é a causa 
mais comum de trombocitopenia no início da gestação; em 
relação à TG, a trombocitopenia isolada é mais comum no 
primeiro e segundo trimestres(8, 10, 28). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da 
literatura sobre a PTI na gravidez e suas complicações. A pesquisa 
de artigos científicos foi feita nas plataformas Scielo e PubMed, 
nos idiomas português e inglês. Para obtermos informações mais 
atualizadas referentes ao tema, selecionamos apenas materiais 
dentro de um intervalo de 10 anos. 

PTI NA GESTAÇÃO 

A PTI, ao se apresentar pela primeira vez durante a gestação, 
apresenta-se como um desafio diagnóstico e terapêutico(29, 30). 
O diagnóstico é mais trabalhoso quando a gestante apresenta 
trombocitopenia – como a PTI é um diagnóstico de exclusão, 
é necessário descartar outras causas de trombocitopenia, desde 
a mais comum, trombocitopenia gestacional (ou incidental), 
até uma das mais graves, síndrome que apresenta sinais como 
hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia 
(HELLP)(4, 19, 21). Por isso, o diagnóstico de PTI e seu tratamento 
pode demorar(19). 

A TG representa baixo risco clínico para a mãe, pois 
manifesta-se como uma trombocitopenia leve sem maiores 
complicações. Portanto, um diagnóstico diferencial entre a 
PTI e a TG é importante, pois uma leve PTI materna pode 
causar trombocitopenia no feto, resultando em complicações 
subsequentes; contudo, a TG não causará trombocitopenia(31, 32). 

portugués. Resultados: El riesgo de hemorragia posparto, desprendimiento prematuro de placenta y trombocitopenia neonatal 
son algunas complicaciones que pueden ocurrir en la gestación. Conclusión: Las mujeres embarazadas deben ser debidamente 
supervisadas durante el embarazo para que no ocurran mayores complicaciones.

Palabras clave: púrpura trombocitopénica idiopática; complicaciones; diagnóstico; complicaciones hematológicas del embarazo. 
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Um diagnóstico de PTI é mais coerente quando há escassez 
de contagem de plaquetas antes da gravidez, trombocitopenia 
relevante no primeiro trimestre e contagem declinante de 
plaquetas à medida que a gestação prossegue. Por outro lado, 
a trombocitopenia incidental caracteriza-se quando a gestante 
desenvolve trombocitopenia leve no segundo ou terceiro 
trimestres, sem correlação com proteinúria ou hipertensão(10, 29). 
Outra maneira de diferenciar a TG da PTI para fins de diagnóstico 
é considerar que a TG, além de apresentar trombocitopenia leve, 
tem a contagem de plaquetas geralmente superior a 70.000/mm3 – 
que volta ao normal após 12 semanas do parto(19, 28, 33).

À medida que a contagem de plaquetas abaixa, aumenta-se 
a possibilidade de uma paciente sofrer de PTI em vez de 
trombocitopenia acidental da gravidez. Além disso, como muitas 
gestantes com trombocitopenia incidental apresentam níveis 
plaquetários elevados de imunoglobulina da classe G (IgG), 
os testes de anticorpos para plaquetas não distinguem essas 
síndromes. É imprescindível que a gestante com suspeita de 
PTI realize os exames de hemograma completo e contagem de 
plaquetas durante a investigação laboratorial, além dos exames 
de exclusão(10, 34), conforme mostra a Quadro.

durante a gestação(6, 21). No ano de 2017, na França, Comont et al. 
(2017)(35) realizaram um estudo que avaliou os efeitos da gravidez 
em 39 mulheres consideradas em remissão completa. Como 
resultado, apesar de complicações graves não terem sido percebidas, 
recidivas foram observadas durante a gestação em algumas delas; 
portanto, pacientes consideradas curadas podem ter recaídas(35). 
As gestações se complicam em até 10% devido à trombocitopenia, 
resultando nas mais variadas causas(8, 10, 24, 36), como pré-eclâmpsia, 
púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítico- 
-urêmica e sepse(19, 37-39). O intervalo de manifestação dessas 
patologias durante a gestação e seus sintomas se acumulam, o 
que torna ainda mais difícil o diagnóstico(10, 34), como apresentado 
nas Tabelas 1 e 2. 

A ocorrência de trombocitopenia grave é mais comum quando 
a PTI é diagnosticada na gravidez do que quando a gestante já tem 
história prévia de PTI crônica. Isso se deve provavelmente ao atraso 
no diagnóstico(19). Riscos de hemorragia pós-parto e descolamento 
prematuro da placenta são alguns eventos frequentes em pacientes 
com trombocitopenia grave (20.000 plaquetas/mm3)(13, 36). 
O índice de diabete gestacional (DG) em gestantes com PTI é maior 
do que nas outras mulheres, e a hemorragia pós-parto costuma 
ser recorrente nelas(18). O aumento desse índice está normalmente 
associado ao uso dos corticosteroides na gestação(18, 19, 29, 32). A PTI 
pode causar o aumento do sangramento intraparto ou pós-parto, 
mesmo que ainda não se tenha numerosas comprovações de que 
esse distúrbio plaquetário se agrave durante a gestação(18). 

Um relato de caso de Ferreira et al. (2018)(27) descreveu o 
histórico de uma mulher com 25 semanas de gestação, com PTI 
prévia e trombocitopenia gravíssima (3.000 plaquetas/mm3). 

QUADRO – Avaliação laboratorial recomendada para diagnóstico 
diferencial de trombocitopenia na gravidez

Anticorpos antifosfolípides 
(Anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG ou IgM e anti-beta2-glicoproteína I)

Coagulograma

Fator antinuclear

Helicobacter pylori

Hemograma completo e contagem de reticulócitos

Medição quantitativa dos níveis de imunoglobulina

Sorologia para lúpus eritematoso sistêmico

Teste de Coombs direto

Testes de função hepática

Testes de função tireoidiana

Triagem viral 
(HIV, hepatite C e B, citomegalovírus)

Fonte: criado pela autora com adaptações(21, 28).

IgG: imunoglobulina da classe G; IgM: imunoglobulina da classe M; HIV: vírus da 
imunodeficiência humana.

Do mesmo modo que a gestação é um fator de risco conhecido 
para a evolução da PTI recém-diagnosticada, ela também 
representa riscos que induzem crises de outras doenças em 
pacientes com PTI crônica(35). Mulheres que foram diagnosticadas 
previamente com PTI podem apresentar exacerbação ou recaída 

TABELA 1 – Sintomas da PTI e outras causas de trombocitopenia na gravidez

Causa Sintomas Trombocitopenia

PTI
Hematomas, petéquias, epistaxe, 

gengivorragia
Severa

Trombocitopenia gestacional Assintomático Leve
Pré-eclâmpsia Hipertensão, proteinúria, edema Leve

Síndrome HELLP
Náusea, dor no abdômen superior, 
aumento das enzimas hepáticas, 

LDH elevado
Severa

Esteatose hepática gestacional
Náuseas, dor abdominal, icterícia, 

desidratação
Leve

Púrpura trombocitopênica 
trombótica

Febre, anormalidades neurológicas, 
disfunção renal

Severa

Síndrome
hemolítico-urêmica

Anemia hemolítica 
microangiopática, diarreia 

sanguinolenta, insuficiência renal
Moderada

Fonte: Adaptado com modificações(10, 32).
PTI: púrpura trombocitopênica idiopática; HELLP: hemólise, elevação das enzimas 
hepáticas e plaquetopenia; LDH: lactato desidrogenase.
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TROMBOCITOPENIA NEONATAL

A trombocitopenia neonatal ocorre quando autoanticorpos 
IgG plaquetários maternos atravessam a placenta, causando 
trombocitopenia no feto e/ou recém-nascido (RN). 
Consequentemente, o risco de hemorragia intracraniana no RN 
pode aumentar(41-45). A trombocitopenia neonatal é definida como 
uma contagem de plaquetas abaixo de 150.000/mm3(46).

Durante a gestação ou no parto, a redução do número de 
plaquetas maternas não é associada à trombocitopenia neonatal 
ao nascimento(10, 41, 43, 47, 48), pois os anticorpos antiplaquetários das 
mães nem sempre são detectáveis em bebês com trombocitopenia 
neonatal(30, 45). 

Esplenectomia materna, tempo decorrido desde o diagnóstico 
materno e parto anterior de uma criança com trombocitopenia 
são alguns preditores existentes que aumentam o risco de 
desenvolver trombocitopenia neonatal(32, 41, 45). Alguns autores 
indicam que, independentemente da situação da PTI materna, 
o histórico prévio de esplenectomia foi relacionado com a 
ocorrência de trombocitopenia neonatal. Em contrapartida, 
outros pesquisadores relataram que essa correlação é vista 
somente nas pacientes que não obtiveram remissão da PTI após 
a esplenectomia(30, 40, 49, 50). Outras evidências sugerem que, de 
todos os parâmetros estudados, um histórico de trombocitopenia 
em um parto prévio é o modo mais garantido de se prever a 
trombocitopenia neonatal(10, 20, 24, 29, 45, 51-53). 

Os níveis de anticorpos plaquetários maternos, assim como 
a contagem de plaquetas ou a resposta da mãe ao tratamento, 
não se correlacionam com a trombocitopenia neonatal(10, 31, 53, 54). 
A contagem de plaquetas maternas não prediz a contagem de 
plaquetas neonatais, assim como o número de plaquetas do neonato 
pode ser previsto por meio de uma amostragem de sangue fetal 
coletada no couro cabeludo durante o trabalho de parto ou por 
uma amostragem percutânea do sangue do cordão umbilical 
(PUBS) antes do parto(10, 18). Porém, esses dois procedimentos são 
amplamente invasivos, repletos de complicações, e a utilização 
deles não é mais recomendada(10, 18, 51).

O risco de hemorragia intracraniana é a consequência mais 
temida da trombocitopenia fetal e, teoricamente, espera-se que 
esse risco aumente quando ocorre traumatismo craniano durante 
a passagem do feto pelo canal de parto no momento do parto 
vaginal(10, 20, 24). Apesar dessa complicação, o risco de hemorragia 
intracraniana fetal em filhos de pacientes com PTI é muito baixo, 
aproximadamente 1% a 1,5%(10, 41, 47).

A gestante apresentou alguns sintomas hemorrágicos por 
causa da contagem inferior de plaquetas, o que foi interpretado 
como uma recaída da PTI após a realização de diagnósticos 
diferenciais de exclusão, além de falha ao responder à 
maioria das terapias. Com 27 semanas de gestação, o fármaco 
Eltrombopag, um agonista dos receptores de trombopoetina 
(TPO), foi administrado na paciente, que apresentou melhora 
e elevação na contagem de plaquetas. Além das complicações 
descritas anteriormente, a gestante também acabou 
apresentando, na 37ª semana de gestação, proteinúria e pressão 
arterial elevada, desenvolvendo pré-eclâmpsia, o que teve como 
consequência a indução do parto. Apesar dessas complicações, a 
paciente deu à luz uma criança saudável por parto vaginal, com 
perda sanguínea normal. A recém-nascida somente precisou 
de fototerapia porque teve icterícia, e a mãe apresentou apenas 
anemia assintomática com contagem normal de plaquetas, 
sem outras intercorrências. Três semanas após o parto, as duas 
continuaram em acompanhamento e estavam estáveis, com 
contagens de plaquetas normais (assim como no terceiro mês 
subsequente). 

O controle da gestação na PTI pode ser difícil devido ao 
iminente risco de sangramento da gestante, principalmente 
durante o parto(19). O aumento da incidência de parto 
prematuro e da mortalidade perinatal em mulheres com 
PTI foi descrito por Belkin et al., em 2009(25). Nesses casos, o 
risco de ocorrer trombocitopenia neonatal é maior, pois os 
anticorpos antiplaquetários em circulação podem atravessar a 
placenta(19, 31). Apesar de os desfechos maternos em mulheres 
grávidas diagnosticadas com PTI serem geralmente favoráveis, 
é preciso considerar o risco de trombocitopenia neonatal(14, 30, 40).  

TABELA 2 – Causas de trombocitopenia específicas e associadas à gravidez

Causas específicas Frequência
Trimestre da 

gestação
Trombocitopenia gestacional 75% 2º ou 3º trimestre

Pré-eclâmpsia 3%-14% 2º ou 3º trimestre
Síndrome HELLP 0,5%-0,9% 3º trimestre

Esteatose hepática aguda da 
gestação

1:7.000-1:20.000 3º trimestre

Causas associadas Frequência
Trimestre da 

gestação
Púrpura trombocitopênica 

trombótica
1:25.000 Período periparto

Síndrome hemolítico-urêmica Rara
3º trimestre ou 

pós-parto 
Coagulação intravascular 

disseminada
20% de todos os casos 

associados à síndrome HELLP
Dado

desconhecido
Fonte: Adaptado com modificações(10, 24, 29, 34).
HELLP: hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia.
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Embora a trombocitopenia neonatal seja capaz de elevar o 
risco de hemorragia cerebral no RN, não há dados suficientes que 
assegurem a hipótese de que o parto cesariano seja mais seguro 
para o neonato do que o parto vaginal(18, 29, 31, 48, 55). Além do mais, 
não há correlação entre o risco de complicações hemorrágicas 
neonatais com a forma do parto(24, 44, 47, 48). Assim, recomenda-se 
que o modo de parto deve se basear somente em considerações 
obstétricas(6, 24, 28, 29, 32, 41, 48, 56, 57). As recentes diretrizes, como a do 
Comitê Britânico de Padrões em Hematologia (BCSH), asseguram 
que a contagem de plaquetas necessária para um parto vaginal e 
cesáreo seguros seja, de no mínimo, 50.000/mm3; para a anestesia 
peridural, é ideal uma contagem a partir de 80.000/mm3(19, 32, 43, 54). 
Se o RN apresentar contagem de plaquetas abaixo de 50.000/mm3, 
recomenda-se a realização de ultrassonografia da cabeça para 
descartar o risco de hemorragia intracraniana(24, 28, 29, 32). 

TRATAMENTOS

A Sociedade Americana de Hematologia (ASH) recomenda, no 
segundo e terceiro trimestres de gestação, o início do tratamento 
para contagem plaquetária abaixo de 30.000/mm3, ou se houver 
presença de sangramento(19, 54). O tratamento também é indicado 
pela ASH em qualquer momento da gravidez, quando o número de 
plaquetas for inferior a 10.000/mm3(24, 54). A indicação de tratamento 
para a PTI em gestantes é equivalente à terapia da população não 
gestante(34, 48, 54). As medidas de tratamento são indicadas levando 
em consideração os sintomas da paciente, como presença de 
sangramento(19, 22, 26). Na Tabela 3, são apresentadas as principais 
terapias para a PTI e quando cada uma delas é indicada.

Os corticosteroides, como a prednisona, são considerados 
a primeira linha de tratamento para a PTI(18, 19). Contudo, risco 
de parto prematuro, DG, hipertensão, entre outras complicações 
maternas, foram relacionados com o seu uso durante a 
gestação(18-20, 58).

Um estudo realizado em 2014(19) descreveu a maior incidência 
de parto prematuro e infecção pós-parto em mulheres que 
necessitaram de terapia com corticosteroides na gravidez em 
comparação com aquelas que não fizeram o tratamento com o 
medicamento. Além disso, se os corticosteroides forem utilizados 
no primeiro trimestre de gestação, anomalias congênitas, como 
fendas orofaciais, poderão ocorrer como consequência de seu 
uso(32, 50). 

Como alternativa, sugere-se a imunoglobina intravenosa 
(IgIV) como tratamento de primeira linha para a PTI associada 
à gravidez, especialmente quando não for necessário terapia de 

longa duração(10, 20, 59). A IgIV aumenta rapidamente a contagem de 
plaquetas, mas é um evento temporário(24, 28, 38, 59). Em comparação 
com os corticosteroides, a IgIV é menos predisposta a induzir 
toxicidades(5, 24, 59). As diretrizes da ASH declaram que a IgIV é 
um agente de primeira linha adequado para a trombocitopenia 
grave ou sangramento decorrente da trombocitopenia no terceiro 
trimestre da gestação(10). 

Um estudo recente sugeriu que os tratamentos com 
corticosteroides e IgIV são mais eficazes em não gestantes do que 
em gestantes com PTI(50). Se algumas pacientes durante a gestação 
não mostrarem resposta satisfatória aos corticosteroides e à IgIV, 
pode-se obter melhores resultados se ambos forem administrados 
em combinação e em altas doses(10, 20). 

Como o baço é conhecido por ser um reservatório de plaquetas, 
ele pode sequestrar aproximadamente um terço das plaquetas 
em condições normais. Portanto, a esplenectomia também é 
indicada como opção de tratamento para evitar que as plaquetas 

TABELA 3 – Terapias para a PTI e suas indicações

Tratamento Indicação Complicações

Corticosteroides
Primeira opção; sem sintomas 

hemorrágicos
Hipertensão, descolamento de 

placenta, fendas orofaciais

IgIV
Sem resposta aos corticosteroides; 

trombocitopenia grave ou 
sangramento no terceiro trimestre

Não são relatadas
complicações

Esplenectomia

Sem resposta a corticosteroides
e IgIV; 2º trimestre de gestação,

com contagem de plaquetas
< 10.000/mm3

Infecção, sangramento, 
trombose

Azatioprina Terapia de segunda linha
Comprometimentos 

hematológicos e imunológicos 
neonatais

Ciclosporina Terapia de segunda linha
Não são relatadas 

complicações/toxicidade

Transfusão de
plaquetas

Presença de sangramento com 
contagem de plaquetas

< 10.000/mm3; 30.000/mm3

no momento do parto

-

Eltrombopag
Sem resposta a corticosteroides,

IgIV e esplenectomia

Trombocitose e 
hepatotoxicidade materna. 
Pode atravessar a placenta

Rituximabe
Resistência aos tratamentos

de primeira linha
Pode atravessar a placenta

Romiplostim
Condições refratárias

à esplenectomia

Trombocitopenia grave após 
interrupção do tratamento, 

trombocitose. Pode atravessar 
a placenta

r-HuEPO
Resistência aos tratamentos

de primeira linha

Febre, infecção respiratória 
superior, tontura, trombose. 
Pode atravessar a placenta

Fonte: Criado pela autora com adaptações(21, 22).
PTI: púrpura trombocitopênica idiopática; IgIV: imunoglobulina intravenosa; r-HuEPO: 
eritropoetina humana recombinante.
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sejam removidas pelo baço(57, 60, 61). Em gestantes submetidas à 
esplenectomia, pode-se alcançar elevada chance de remissão 
durável ou completa(58, 60). Recomenda-se que a esplenectomia seja 
realizada, quando necessário, no segundo trimestre de gestação, 
pois poderá causar parto prematuro se a cirurgia for efetuada 
nos três primeiros meses. Por outro lado, se for realizada mais 
tardiamente, a oclusão do campo cirúrgico pelo volume ampliado 
do útero dificultará a realização do procedimento(10, 12, 20, 29). Em 
gestantes, a esplenectomia laparoscópica geralmente apresenta 
resultados favoráveis(12, 58).

As terapias de segunda linha incluem azatioprina e 
ciclosporina, imunossupressores que não possuem efeitos 
teratogênicos, mas têm início tardio (ação de semanas até meses) 
e baixa taxa de resposta. A azatioprina tem sido utilizada durante 
a gestação como um agente imunossupressor sem apresentar 
riscos de toxicidade(13, 29, 56, 57).

Se os tratamentos de primeira e segunda linha falharem, 
as transfusões de plaquetas devem ser administradas para evitar 
complicações hemorrágicas e manter o limiar de contagem de 
plaquetas dentro do ideal(27). Algumas terapias como danazol, 
alcaloides da vinca e ciclofosfamida são consideradas citotóxicas e 
não recomendadas durante a gestação(29, 52, 56, 57). 

O eltrombopag (Revolade®) é indicado quando o paciente 
não reagir ao tratamento com corticosteroides, imunoglobulinas 
ou esplenectomia(27, 62). O rituximabe, um anticorpo monoclonal 
anti-CD20, também é recomendado em casos de resistência aos 
tratamentos de primeira linha(27, 63). Porém, o seu tempo de resposta 
costuma ser longo e ele pode atravessar a placenta(29, 39, 57, 64). 
O romiplostim é indicado para situações resistentes à 
esplenectomia. Esse agonista dos receptores de TPO estimula 
tanto os megacariócitos na medula óssea quanto a produção de 
plaquetas. Ele também garante taxa de resposta elevada e início 

de ação acelerado; em contrapartida, possui o risco de atravessar 
a placenta(63). A eritropoetina humana recombinante (r-HuEPO) é 
outra opção de tratamento potencialmente eficiente e segura para 
a PTI durante a gravidez(13). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Tendo em vista os aspectos abordados, a paciente com PTI deve 
ter sua gestação acompanhada adequadamente, desde o momento 
do seu diagnóstico até o parto. É necessário o acompanhamento 
da mãe e do feto para evitar o risco de complicações que interfiram 
ou prejudiquem a gestação. A gestante deve ser orientada quanto 
aos riscos da gestação, como efeitos colaterais dos medicamentos, 
caso seja necessário tratamento, e à possibilidade de recaídas, se já 
for diagnosticada previamente com PTI. 

Os corticosteroides, apesar de seus efeitos adversos e de suas 
complicações, permanecem indicados como primeira opção de 
tratamento. Esses medicamentos ainda são utilizados devido ao 
baixo custo e à alta eficácia, porém, eles precisam ser substituídos 
por melhores terapias que obtenham a mesma efetividade e valor 
de custo, se possível. 

Apesar das complicações descritas e seus potenciais riscos, 
como a trombocitopenia neonatal, a gravidez na PTI geralmente 
apresenta bons resultados. Porém, mais estudos publicados sobre 
acompanhamento e desfechos maternos e fetais após o período 
pós-parto são necessários para que se tenha conhecimento 
sobre o resultado do tratamento. Não encontramos na literatura 
uma abordagem ampla e detalhada sobre as complicações da 
PTI na gestação. A maioria dos estudos e das revisões apenas 
mencionaram as complicações ou as descreveram brevemente, 
não havendo muitas comparações ou tabulações sobre elas.
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