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INTRODUÇÃO

A trombocitopenia imune primária, é uma alteração da coagulação de etiologia auto-imune, que se
caracteriza por trombocitopenia isolada (plaquetas <10 0000/µL) na ausência de outro fator etiológico
que explique o quadro.

Homem de 76 anos, raça caucasiana, recorreu ao serviço de urgência de Estomatologia por hemorragia
intraoral com 2 dias de evolução. O exame objetivo apresenta-se nas figuras 1 e 2.

• Antecedentes patológicos: hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardiovascular e enfarte lacunar.

• Medicação habitual: acido acetilsalicílico, sinvastatina, lisinopril e clonazepam.

• Estudo analítico: plaquetas < 10 000/µL → trombocitopenia; sem outras alterações.

Internado para tratamento e vigilância: realizou 3 dias de terapêutica com Imunoglobulina ev, com
melhoria clínica e recuperação dos níveis normais de plaquetas; não foi identificado fator etiológico.

Fig. 1 | Exame objetivo extraoral

Petéquias e equimoses dispersas na face,
região cervical, membros superiores e
inferiores, tronco, abdómen e costas.
Hemorragia subconjuntival no olho
esquerdo e vestígios de epistaxis nas
fossas nasais.

Fig. 2 | Exame objetivo
intraoral

Hematomas na região
anterior do bordo direito
da língua e mucosa jugal
esquerda, petéquias
dispersas pela mucosa
oral e hemorragia pelo
sulco gengival.

As doenças hematológicas podem ter uma expressão discreta ou exuberante na cavidade oral. No caso
descrito, uma breve observação seria o suficiente para alertar o médico e levantar uma hipótese
diagnóstica. A inspeção da cavidade oral é um ponto fulcral do exame objetivo, devendo ser realizada
por todos os clínicos.
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