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Uma menina de 3 anos de idade com Sangramento Nasal frequente
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DESCRIÇÃO DO CASO
Uma menina de 3 anos de idade se apresentou com
petéquias hemorrágicas e sangramento nasal de
repetição. Duas semanas antes ela tinha sido
admitida em um hospital local com sangramento
nasal acompanhado de vômito vermelho escuro.
Resultados da avaliação laboratorial: contagem de
células brancas do sangue, 8,2 × 109 / L [intervalo de
referência (RI), 3 4 × 109 / L a 10 × 109 / L];
hemoglobina, 10,7 g / dL (RI, 11-15 g / dl); contagem
de plaquetas, 142 × 109 / L (RI, 100 × 109 / L a 300 ×
109 / L), tempo de protrombina, 11,5 s (RI, 9-13 s); o
tempo de tromboplastina parcial, 31,2 s (RI, 26-39 s);
e fibrinogênio, 2,5 g / L (RI, 2,0-4,0 g / L). O paciente
recebeu alta em boas condições após a inserção de
tampões nasais.

Um dia antes da admissão atual, o paciente
teve sangramento nasal mais uma vez, desta vez
acompanhado por quatro episódios de hematêmese
e fezes cor de alcatrão. Na apresentação, ela não
tinha febre e nem diarreia. Ela não estava em
qualquer medicação. O paciente teve uma história
de fácil hematomas, sangramento repetido de
gengiva, mas não hemartrose. Não havia história
familiar de sangramento anormal. No exame, ela
apareceu pálida, com sinais vitais normais. Sua pele
tinha espalhadas petéquias. O exame físico foi de
outra maneira normal.
Na apresentação, achados laboratoriais
incluíram o seguinte: hemoglobina, 6,2 g / dL (RI, 1115 g / dL); contagem de reticulócitos, 6,8% (IR, 0,5%
-1,5%). Outros resultados laboratoriais estão
apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Resultados Laboratoriais do paciente.
Testes in vitro mostraram que as plaquetas do paciente não agregam em resposta ao ADP, epinefrina, ácido araquidônico, ou colágeno, mas
plaquetas teve a agregação induzida por ristocetina relativamente normal. Estes resultados foram confirmados em testes de repetição. Um
esfregaço de sangue periférico não apresentaram agregados plaquetários. A citometria de fluxo revelou redução marcada na glicoproteína IIb /
IIIa (GPIIb / IIIa).

QUESTIÕES A CONSIDERAR
1.

2.

3.

Quais desordens devem ser consideradas no
grupo das crianças com repetidos sangramentos
nasais?
Quais são os recursos em potencial das
variações pré-analíticas dos testes
hematológicos?
Qual é a causa mais provável dos resultados
observados neste caso?

4.

Quais são os sintomas típicos e os resultados
dos testes laboratoriais associadas a várias
causas hereditárias da disfunção plaquetária?

DISCUSSÃO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Epistaxe infantil é uma queixa comum que
geralmente diminui na idade adulta; no entanto,
epistaxe podem ser fatais quando os episódios são
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frequentes e acompanhada por perda de sangue
substancial (1). Uma história de hemorragia
mucocutânea, em oposição a hemartrose
(sangramento em espaços articulares) e hemorragia
muscular, contribui para diferenciar alterações da
função plaquetária (incluindo a doença de von
Willebrand e afibrinogenemia) a partir de hemofilias
e distúrbios relacionados. Hemartrose é raramente
visto em distúrbios da função plaquetária e ocorre
mais raramente em trombastenia Glanzmann (GT),
enquanto que os episódios de hemartrose podem
ser frequentes na hemofilia (1).
Leucemia,
púrpura
trombocitopênica
idiopática, púrpura alérgica devem ser incluídos no
diagnóstico diferencial de pacientes com hemorragia
mucocutânea. Quando a hemorragia mucocutânea é
vista na leucemia, é geralmente acompanhada por
trombocitopenia no sangue periférico. Os pacientes
com púrpura trombocitopênica idiopática diminuem
a contagem de plaquetas e podem ter anticorpos
antiplaquetários detectáveis. Púrpura alérgica
(também chamada de púrpura de Henoch-Shönlein)
pode ser reconhecido por sua apresentação clínica,
que normalmente inclui a inflamação das
articulações, dor abdominal, e, por vezes, hematúria
e dano renal.
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TESTES DIAGNÓSTICOS PARA
TRANSTORNO DA FUNÇÃO PLAQUETÁRIA
As anormalidades da função plaquetária têm sido
associados com vários distúrbios hemorrágicos
adquiridos e hereditários. Causas hereditárias mais
comuns de sangramento decorrente de plaquetas
incluem a síndrome de Bernard-Soulier, GT, e
síndrome da plaqueta cinza. A Tabela 2 resume
doenças comuns adquiridas da função plaquetária,
incluindo aquelas causadas pelo consumo de
aspirina e as devidas a doenças hematológicas e
sistêmicas. É essencial para avaliar a agregação
plaquetária, como parte da propedêutica de
indivíduos suspeitos de terem uma função
plaquetária anormal. Muitas das condições
mencionadas acima apresentam anormalidades
características em estudos de agregação plaquetária.
Testes de agregação para a criança em destaque,
neste caso, foi realizada com agregometria
transmissão de luz (LTA).

Tabela 2. Causas de anormalidades das funções plaquetárias.
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O inquérito da Sociedade Internacional de
Trombose e Hemostasia sobre as práticas LTA (2)
ajudou a identificar aspectos da prática que carecem
de padronização mundial, incluindo quais agonistas
e concentrações agonistas são utilizados para testes.
Diretrizes para padronizar e melhorar os testes de
diagnóstico para distúrbios da função plaquetária
foram publicados pelo CLSI. Quando realizados e
interpretados de acordo com as orientações, LTA é
útil na avaliação das alterações da função
plaquetária. Os laboratórios devem estabelecer
procedimentos operacionais padrão para minimizar
erros pré-analíticos e analíticos e desenvolver
intervalos de referência apropriados para orientar a
interpretação dos resultados.
O primeiro passo para a avaliação de um
distúrbio da função plaquetária inesperado é
descartar causas pré-analíticas de imprecisão (3). É
importante lembrar que muitos medicamentos (por
exemplo, aspirina e dipiridamol) e alguns alimentos
(por exemplo, alho, fungo preto, chá-verde e vinho
tinto) afetam a função plaquetária. Os pacientes
devem ser aconselhados a evitar tomar
medicamentos inibidores de plaquetas até 14 dias
antes do teste, e eles devem ser questionados sobre
os seus medicamentos atuais e a dieta antes de
amostras de sangue serem obtidas para o teste.
Além disso, os estudos não devem ser realizados
após o paciente ter consumido uma refeição
gordurosa, quilomícrons, porque pode interferir com
a medição de agregação de plaquetas LTA.
Para estudos de agregação, as plaquetas
são separadas das células vermelhas do sangue e
células brancas do sangue, e o plasma rico em
plaquetas (PRP) é preparado. Qualidade de PRP é
influenciada tanto por condições de centrifugação e
o número de plaquetas no PRP. A centrifugação do
sangue total a 200 g para 250 g durante 10 min
parece ser a melhor condição para a preparação de
PRP para estudos de LTA (4). Uma contagem de
plaquetas do PRP também é necessária antes de
realizar estudos de agregação. O número de
plaquetas no PRP irá influenciar as respostas de
agregação. Os melhores resultados são obtidos
quando a contagem de plaquetas de PRP é entre 200
× 109 / L e 600 × 109 / L. A agregação de plaquetas é
dependente do pH; por conseguinte, o pH PRP deve
ser mantido entre 7,4 e 7,8. Amostras de PRP devem
ser armazenadas em tubos completos, bem
fechados, e os testes devem ser concluídos no prazo
de 4 h de preparação.
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A escolha dos agentes de agregação de
plaquetas deve ser suficiente para permitir a
discriminação entre os vários distúrbios de plaquetas
funcionais. Os agentes de agregação utilizados
rotineiramente são ADP, adrenalina, ristocetina,
colágeno e ácido araquidônico. A Tabela 1 lista as
concentrações de agonistas de acordo com as
diretrizes do NCCLS (5). Síndrome de Bernard-Soulier
carece de uma resposta de plaquetas apenas para a
ristocetina e está associada com trombocitopenia e
plaquetas gigantes. Doença de von Willebrand
também tem uma resposta a ristocetina reduzida ou
ausente, mas a contagem de plaquetas e morfologia
são normais. GT é caracterizada por uma resposta
normal de agregação plaquetária apenas a
ristocetina. Síndrome da plaqueta cinza carece de
uma resposta de plaquetas ao colágeno ou
trombina, mas mostra uma resposta normal a outros
agentes de agregação. A ingestão de aspirina é
caracterizada pela agregação de plaquetas ausente
ou marcadamente reduzida em resposta a apenas o
ácido araquidônico. Anormalidades na agregação
plaquetária em doenças hematológicas e sistêmicas
não são específicas; essas anormalidades são
geralmente reconhecidos por suas características
clínicas associadas.
O segundo passo na avaliação de um
resultado anormal da função plaquetária deve ser o
de repetir o ensaio de agregação para garantir que
os potenciais fatores pré-analíticas ou analíticas que
podem levar a falsos positivos sejam eliminados. Se
o padrão de agregação e as características clínicas
sugerem uma causa genética, testes confirmatórios
são apropriadas (por exemplo, análise de
glicoproteína para confirmar GT ou síndrome de
Bernard-Soulier)(6).

VISÃO GERAL DE GT
GT é uma doença autossômica recessiva rara
caracterizada por hemorragia mucocutânea e
agregação plaquetária severamente reduzida ou
ausente em resposta aos agonistas fisiológicos ADP,
epinefrina e colágeno, mas agregação relativamente
normal em resposta à ristocetina (7).
Análise genética molecular da ITGA2B4
[integrina alfa 2b (glicoproteína IIb do complexo IIb /
IIIa, o antígeno CD41)] gene, que codifica GPIIb,
mostrou duas mutações nonsense heterozigotos
(Gln517Stop e Arg553Stop). Gln517Stop é uma nova
mutação que não foi previamente relatada para o
melhor de nosso conhecimento. Uma análise de
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membros da família indicou que as mutações
Gln517Stop e Arg553Stop foram localizados em
diferentes alelos e herdado da mãe do paciente e
pai, respectivamente. Seus pais não eram
consanguíneos e não tinha sintomas de
sangramento. Os resultados dos testes laboratoriais
para seus pais foram normais, incluindo os
resultados de uma análise por citometria de fluxo de
GPIIb e GPIIIa. Mutações nonsense em humanos têm
sido encontrados para reduzir a acumulação de
RNAm mutante (8).
Teste molecular é considerado adequado
para distúrbios de plaquetas em pacientes
pediátricos com hemorragia mucocutânea e
agregação plaquetária anormal. Além disso, alguns
pacientes com resultados laboratoriais atípicos
podem ser avaliados com teste molecular. Teste
molecular pode identificar o gene patogênico com
rapidez e precisão. Assim, a doença pode ser
diagnosticada mais cedo, permitindo desse modo
que o tratamento seja adequado. Com o
desenvolvimento do diagnóstico molecular e uso
generalizado de chips de genes, o diagnóstico prénatal tornou-se comum em todo o mundo (9).
A diátese hemorrágica da GT é notável por
sua variabilidade e para a falta de uma correlação
entre as anormalidades plaquetárias bioquímicas e
gravidade clínica (1). Assim, outros fatores do que o
defeito das plaquetas parecem desempenhar um
papel importante na determinação do risco de
sangramento.

PONTOS PARA RELEMBRAR
•

•

•

Testes de agregação de plaquetas deve ser
realizado com um procedimento padronizado e
com intervalos de referência validados.
Muitas drogas, como a aspirina, e alguns
alimentos são variáveis pré-analíticas
importantes que podem afetar a função
plaquetária. Os pacientes devem ser
aconselhados a evitar tomar estes
medicamentos e ingestão de tais alimentos até
14 dias antes do teste.
GT é uma doença autossômica recessiva rara. É
geralmente caracterizada pela agregação de
plaquetas ausente ou severamente reduzida em
resposta aos agonistas fisiológicos ADP,
epinefrina e colageno, mas mostram a
agregação de plaquetas relativamente normal
em resposta a ristocetina.

•

•
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Embora o fenótipo GT esteja bem definido, a
gravidade do sangramento varia
consideravelmente entre os indivíduos afetados,
mesmo dentro da mesma família ou grupo
étnico. Muitos outros fatores do que o próprio
defeito das plaquetas desempenham um papel
importante na determinação do risco de
sangramento.
A análise molecular está disponível para a
identificação de mutações no ITGA2B e ITGB3
[integrina beta 3 (glicoproteína IIIa de plaquetas,
o antígeno CD61)] genes e é importante para o
aconselhamento genético.

Notas de Rodapé
3

Abreviaturas não padronizadas:
RI,
intervalo de referencia;
GPIIb/IIIa,
glicoproteina IIb/IIIa;
GT,
trombastenia de Glanzmann;
LTA,
agregometria de transmissão de luz;
PRP,
plasma rico em plaquetas.
4
Genes humanos:
ITGA2B,
integrina, alfa 2b (complexo de glioproteína plaquetária IIb of
IIb/IIIa , antigeno CD41);
ITGB3,
integrina, beta 3 ( complexo de glioproteína plaquetária IIIa,
antigen CD61).
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Este relatório destaca o caso de uma menina de 3
anos de idade, afetada por Glanzmann
trombastenia, um distúrbio da função plaquetária
hereditária (PFD), caracterizada por anormalidades
de glicoproteína IIb complexo / IIIa (integrina
αIIbβ3), o receptor plaquetário de proteínas de
adesão que desempenha um papel essencial na
agregação de plaquetas. PFD estão associados com
um risco acrescido de hemorragia mucocutânea e
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hemorragia excessiva de início precoce após a
cirurgia ou trauma. Em adição às formas graves e
relativamente raros mencionados neste relatório
(trombastenia de Glanzmann, síndrome de BernardSoulier e síndrome de plaquetas cinzento), outros
PFDs [incluindo as anomalias de receptores para os
agonistas de plaquetas (por exemplo, o dos
receptores P2Y12 para ADP), grânulos de plaquetas
(por exemplo, deficiência de pool de de
armazenamento), transdução de sinal, e fosfolípidos
de membrana (por exemplo, síndrome de Scott) (1)]
ocorrem frequentemente e são geralmente mais
leves. A avaliação laboratorial de diagnóstico de uma
suspeita de PFD deve basear-se numa estratégia de
diagnóstico de 2 passos: o primeiro passo é a
aplicação de testes de rastreio para ajudar a gerar
uma hipótese de diagnóstico, que podem então ser
testadas com testes específicos no segundo passo. O
primeiro passo deve incluir um hemograma
completo, exame do esfregaço de sangue periférico,
e avaliação da agregação plaquetária. Embora
agregometria de transmissão de luz (TLA) é o teste
de função plaquetária mais amplamente usado, ele é
relativamente insensível aos defeitos de secreção de
plaquetas, que são as mais comuns em PFD. Por esse
motivo, os testes laboratoriais que medem a
agregação plaquetária e a secreção em simultâneo,
tais como lumi agregometria, deve ser preferida a
LTA tradicional. O segundo passo inclui testes
específicos (por exemplo, citometria de fluxo,
Western blot, a análise do ADN, e assim por diante).
As transfusões de plaquetas devem ser usadas
somente no tratamento de episódios hemorrágicos
graves. Fator VIIa recombinante pode ser usada em
pacientes com episódios de sangramento grave, que
não respondem a transfusão de plaquetas por causa
de aloimunização. Inibidores fibrinolíticos ou
desmopressina devem ser usados para tratar todos
os outros episódios de sangramento que exigem
intervenção farmacológica (1).
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O sistema hemostático consiste em vascular,
plaquetas e fatores de coagulação do plasma e um
defeito em qualquer um destes fatores pode
tipicamente provocar uma doença da coagulação. Os
custos associados com a avaliação laboratorial de
todos os componentes do sistema hemostático em
cada paciente seria proibitivo, no entanto.
Normalmente, a avaliação inicial envolve triagem do
paciente por um histórico de distúrbios da
hemostasia.
Um
padrão de
sangramento
mucocutâneo (por exemplo, epistaxe, facilidade de
hematomas, sangramento gastrointestinal, e
hematúria) sugere um defeito hemostático primário
(vascular, plaquetas, ou fator von Willebrand), ao
passo que uma história de hemorragia do tecido
mole e / ou hemartrose sugere um defeito
secundário (deficiências de fatores de coagulação). A
idade de início do sangramento e história familiar
pode ser usado para distinguir entre uma doença da
coagulação congênita ou adquirida.
Testes laboratoriais iniciais típicos incluem
tais testes de triagem como o tempo de
protrombina, tempo de tromboplastina parcial
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ativada, e o tempo de trombina. Ensaios de
diagnósticos adicionais incluem testes para a doença
de von Willebrand (o distúrbio hemorrágico
hereditário mais comum) e ensaios de avaliação de
fatores da protrombina prolongado e / ou tempos de
tromboplastina parcial activada. Se os resultados
destes estudos são negativos, a busca de distúrbios
hemorrágicos raros, como defeitos hereditários na
função plaquetária e deficiência de fator XIII, pode
ser concedida.
Jin et al. apresentam uma criança com
epistaxe persistentes graves para quem os
resultados dos testes de agregação plaquetária
foram consistentes com trombastenia Glanzmann,
um distúrbio hemorrágico raro. Eles também
elucidaram a base molecular da trombastenia
Glanzmann nesta família. A consideração das
variáveis pré-analíticas e variáveis de análise, que
foram completamente revisados em seu relatório, é
fundamental para evitar diagnósticos errados, e
adesão às diretrizes de teste de laboratório
publicados é importante. Em doentes selecionados,
no entanto, a agregação de plaquetas pode ser
normal ou anormal limítrofe. Para esses pacientes,
microscopia eletrônica de plaquetas, uma
ferramenta de evolução, é especialmente útil para a
avaliação dos distúrbios por deficiência de grânulos
densos. Tendo a experiência necessária, o
estabelecimento de um intervalo de referência, a
padronização de métodos e certificação por agência
reguladora são igualmente importantes para os
laboratórios que oferecem microscopia eletrônica.
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