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Este conjunto de ferramentas é indicado para pacientes de ITP e para pessoas que conhecem alguém com 
esta doença. Ajuda a definir quais seriam as melhores práticas a nível de tomada de decisões colaborativas 
para a gestão e cuidados da ITP e serve como guia prático para ajudar os pacientes, prestadores de cuidados 
e profissionais de cuidados médicos a atingir este objetivo. 

O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) criou diretrizes para apoiar a implementação da 
tomada de decisões partilhada por todos os locais de prestação de cuidados médicos. Este conjunto de 
ferramentas ajudará a divulgar as recomendações NICE para a tomada de decisões partilhada sobre ITP, 
inclusive o uso de auxiliares para a tomada de decisões por parte de pacientes e melhor informação sobre 
riscos, benefícios e consequências em pacientes.

A elaboração deste conjunto de ferramentas para a tomada de decisões partilhada sobre ITP  

Este conjunto de ferramentas foi desenvolvido como iniciativa conjunta entre a ITP Support Association e o 
UK ITP Forum por parte de um Grupo de Trabalho de especialistas. O grupo era composto por uma gama 
diversa de partes interessadas com experiência em ITP - desde o tratamento e gestão da doença até ao 
aconselhamento e apoio aos pacientes.

A ITP Support Association recebeu financiamento para o estabelecimento do Grupo de Trabalho e o 
desenvolvimento destes materiais, através do seguinte:

Patrocínios 

Este conjunto de ferramentas é patrocinado por: Royal College of Pathologists, ITP Support Association, UK 
ITP Forum; e

Referenciação deste folheto

Newland A, Hill Q, Morgan M, Anderson R, Provan D, Lowe G, Cooper N, McDonald V, Grainger J, Pavord S, 
Taylor L, Davies R, Bolton-Maggs P. Fazer as escolhas certas em termos de gestão e cuidados da ITP: Um 
conjunto de ferramentas para a tomada de decisões partilhada para pacientes. ITP Support Association e ITP 
Forum. 2021

Estão disponíveis cópias em papel deste conjunto de ferramentas para a tomada de decisões partilhada, para 
entregas ao domicílio por todo o Reino Unido.

Gestão e cuidados da Trombocitopenia Imune 
(ITP) e conjunto de ferramentas para a tomada 
de decisões partilhada
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O que é a Trombocitopenia Imune? 

A Trombocitopenia Imune é uma doença autoimune (imune) 
que provoca uma escassez de plaquetas sanguíneas 
(trombocitopenia) e consequentes contusões.1

É causada, em parte, pela destruição de plaquetas por 
autoanticorpos - que são produzidos pelo sistema imunitário 
do corpo e que atacam as plaquetas indevidamente.  

Os autoanticorpos poderão também atacar elementos da 
medula óssea (megacariócitos - responsáveis pela criação 
de plaquetas) resultando numa redução na produção de 
plaquetas. Esta maior destruição e menor produção resultam 
numa redução na contagem de plaquetas no fluxo sanguíneo. 
A causa da produção anormal de autoanticorpos é largamente 
desconhecida.

A Informações sobre a ITP
(Trombocitopenia Imune)

O que são plaquetas? 

As plaquetas constituem parte do mecanismo de coagulação do 
sangue – agem ao iniciar o processo de coagulação "tapando" 
quaisquer lacunas na parede do vaso sanguíneo causadas por 
danos ou até mesmo por um pequeno trauma. 

As plaquetas são produzidas na medula óssea e são libertadas 
na corrente sanguínea. Uma contagem de plaquetas normal 
encontra-se na ordem de 150 a 400 x 109 litros de sangue. 
Uma pessoa com uma contagem inferior a 100 é considerada 
como trombocitopénica (défice de plaquetas). É raro ocorrerem 
hemorragias até que a contagem de plaquetas seja inferior a 30, 
no entanto muitos pacientes com ITP terão uma contagem de 
plaquetas com valores singulares, particularmente no momento 
da apresentação.1

Produção de plaquetas

TPO

Medula óssea Megacariócito
precursor

Plaquetas 
ligadas via TPO

Plaquetas envelhecidas/
danificadas

Megacariócito

Fígado Baço

A trombopoietina (TPO) 
é produzida no fígado e 
é a hormona responsável 
pelo desenvolvimento de 
megacariócitos e pela 
produção de plaquetas

A hormona TPO liga-se 
através do recetor de TPO 
para estimular a transição de 
megacariócitos em plaquetas

Os níveis de TPO são normalmente 
incomensuráveis, visto que a 
TPO é gasta na produção de 
plaquetas. Na presença de ITP, a 
TPO estimula de forma insuficiente 
os megacariócitos na libertação 
de plaquetas, mantendo-se assim 
detetável no sangue.

As plaquetas mantêm-se em 
circulação durante 8-10 dias 
antes de serem removidas pelo 
baço

Saltar para a secção:
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O que é que provoca a ITP?

A ITP ocorre quando o sistema imunitário identifica as plaquetas 
como corpos estranhos e as tenta destruir. Isto pode acontecer 
após o contacto com um vírus, ou em casos muito raros após 
a administração de uma vacina ou medicamento. Porém, para a 
maioria das pessoas a causa é desconhecida - e poderá refletir 
um enfraquecimento do sistema imunitário que acontece com o 
avanço da idade.1 Em crianças, isto geralmente acontece após 
uma infeção viral. Embora seja raro, poderá ocorrer após a maior 
parte das infeções virais comuns na infância, tratando-se de uma 
situação passageira na maioria dos casos.

Um caso de ITP descoberto pela primeira vez é conhecido 
como "ITP com diagnóstico recente", podendo apresentar-se 
na forma aguda com problemas de hemorragia, sendo que é 
frequentemente diagnosticado acidentalmente por um médico 
em resultado de análises ao sangue. Para este último caso, a 
doença poderá ter estado presente durante um longo período de 
tempo, portanto os novos pacientes não são conotados como 
casos "agudos". Se a contagem de plaquetas permanecer baixa 
passados três meses, trata-se de um caso de ITP persistente. 
Se a contagem de plaquetas não voltar ao seu valor normal 
passados 12 meses, trata-se de um caso de ITP crónica. 

Outras causas de ITP

Uma baixa contagem de plaquetas pode ser causada por outros 
fatores, sendo assim necessário efetuar uma série de testes para 
verificar outras causas potenciais, como uma doença sanguínea, 
reumática ou hepática, ou uma infeção viral. Poderá também 
ter um medicamento como origem. Tais causas secundárias 
poderão acontecer em até 30% de todos os casos de baixa 
contagem de plaquetas, mas isto varia em diferentes locais do 
mundo. 

Apresentação da ITP 

Até um terço dos pacientes adultos com ITP poderá não 
apresentar quaisquer sintomas, com a ITP apenas a ser 
identificada mediante uma análise rotineira ao sangue.

Nas pessoas com manifestações hemorrágicas, problemas 
comuns incluem petéquias (erupções cutâneas de manchas de 
sangue tipo picada de alfinete), contusões, hemorragias nasais, 
hemorragias gengivais, borbulhas negras na boca e menstruação 
pesada. Muito mais raramente poderá haver hemorragias nos 
olhos, urina, estômago, área gastrointestinal ou até no cérebro.1

Tem sido reconhecido cada vez mais que a fadiga poderá ser 
bastante proeminente e debilitadora quando a contagem de 
plaquetas for baixa para uma pessoa com ITP.

Incidência da ITP

No Reino Unido, a incidência da ITP é de aproximadamente 6 
em cada 100.000 adultos (ou aproximadamente 2400 novos 
casos em adultos anualmente), em que muitos dos quais nem 
saberão que têm a doença. 

Visto que a ITP em adultos é normalmente uma doença crónica, 
esta tende a ser mais persistente na população, com um estudo 
de revisão da base de dados de médicos de família no Reino 
Unido a sugerir uma prevalência de até 50 por cada 100.000. 
Isto aumenta com a idade, sendo mais proeminente em pessoas 
com mais de 65 anos. É também mais comum em mulheres, 
mas não é visto mais frequentemente em determinado grupo 
racial ou étnico. 

Maior destruição de 
plaquetas

Produção de plaquetas 
diminuída

Taxa normal de produção 
e rotatividade das 
plaquetas

Uma maior disfunção de 
megacariócitos e menor 
estimulação de TPO resulta 
num menor número de 
plaquetas

As plaquetas ligadas a 
anticorpos e à TPO são 
rapidamente removidas 
pelo baço

As plaquetas são 
removidas no fígado

As plaquetas são 
reconhecidas pelas 
células T citotóxicas e 
sofrem morte celular

As respostas autoimunes 
afetam a taxa de produção 
de plaquetas e a sua 
respetiva rotatividade

mais comum 
em mulheres

Saltar para a secção:
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Como é que a ITP é diagnosticada?

 

A ITP é normalmente diagnosticada em resultado de uma análise sanguínea revelando uma baixa contagem de plaquetas, 
embora o aspeto do sangue seja normal e os números de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos sejam normais também. 

Conforme mencionado na secção "Outras causas de ITP", uma baixa contagem de plaquetas pode ser causada por outros 
fatores, portanto seria necessário efetuar uma série de testes para verificar outras potenciais causas. 

Poderiam também ser feitas análises adicionais ao sangue nesta fase para verificar a presença de coagulação rara ou 
de doenças imunitárias parecidas com a ITP.1 Uma biópsia da medula óssea é normalmente desnecessária para este 
diagnóstico, pelo que poderá ser feita numa fase posterior em casos de ITP persistente, casos atípicos ou falhas de 
resposta aos tratamentos habituais.

Sangue normal

Paciente com ITP

Glóbulo vermelho

Glóbulo branco

Plaqueta

Baixa contagem de 
plaquetas

Quem poderá desenvolver a ITP?

A ITP não é uma doença hereditária, podendo surgir em 
qualquer pessoa, adulto ou criança, e em qualquer fase 
da vida.2 No entanto, doenças imunitárias como a doença 
da tiroide, lúpus eritematoso disseminado e artrite reuma-
toide poderão ter ligações familiares.

É provável que a ITP em adultos seja uma doença de 
longo prazo, mas com efeitos graves em apenas uma 
pequena percentagem das pessoas. É mais comum em 
mulheres do que em homens na meia-idade, mas esta 
situação vai-se alterando com o tempo - fazendo com que 
seja mais pronunciada em homens do que em mulheres 
com mais de 60 anos. Não é mais ou menos comum em 
determinado grupo racial ou étnico.

Poderá estar presente em mulheres mais novas que efe-
tuam análises ao sangue rotineiros em função da gravidez, 
porém durante a gravidez a contagem de plaquetas nor-
malmente desce até certo ponto. Esta diminuição natural 
deve ser diferenciada de um caso de ITP concreto.  

A ITP em adolescentes é semelhante ao que é visto em 
crianças, pelo que 20% destes casos transformam-se em 
doença crónica. O tratamento segue o mesmo padrão 
em adultos, mas é importante estar-se atento a proble-
mas específicos relacionados com alterações de humor, 
escolaridade, socialização e tratamentos de longo prazo 
que poderão complicar a gestão da doença neste grupo.

Este guia será usado como apoio para adultos com ITP. 
Pode encontrar mais informações sobre ITP em mulhe-
res durante a gravidez, nomeadamente "ITP em mulheres 
grávidas, adolescentes e crianças" disponível através das 
ligações na secção "Mais informações". 

Viver com ITP 

A maioria das pessoas com ITP seguem vidas normais 
e preenchidas. Embora a ITP seja problemática para al-
guns, a maior parte das pessoas consegue gerir o proble-
ma com sucesso, por vezes com tratamento mas muito 
frequentemente sem tratamento nenhum. 

As pessoas com ITP optam por lidar com a doença de 
diferentes maneiras, sendo comum que os pacientes se 
tornem muito bem informados relativamente à doença. 
Ser um participante ativo no tratamento e nas decisões 
de gestão do seu estilo de vida ajudam muitos pacientes a 
sentirem-se em controlo e ajuda a garantir que tratamento 
é adequadamente personalizado.3 

Saltar para a secção:
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B

Em que consiste a tomada de decisões partilhada?

Uma tomada de decisões partilhada é quando o médico e 
o paciente colaboram e trabalham em conjunto, colocando 
as pessoas no centro das decisões sobre os seus próprios 
tratamentos e cuidados.4

A tomada de decisões partilhada também ajuda as pessoas 
a desenvolverem os conhecimentos, capacidades e confiança 
de que necessitam para a gestão e tomada de decisões 
informadas sobre a sua própria saúde e cuidados médicos.

A importância da tomada de decisões partilhada

Para que os cuidados sejam bem-sucedidos, a relação 
entre médicos e pacientes precisa de ser uma parceria e 
não apenas o profissional de cuidados médicos a liderar 
as operações.

Quando pacientes e médicos tomam decisões em conjunto:

 » O médico entende o que é importante para o paciente 
e vice-versa

 » Os pacientes sentem-se capacitados para fazerem 
escolhas informadas e o seu tratamento e plano de 
prestação de cuidados leva em consideração a sua 
perspetiva

 » Os profissionais da saúde, assim como outros profis-
sionais de prestação de cuidados, podem personali-
zar os cuidados ou os tratamentos às necessidades 
de cada indivíduo

Compreensão da importância da tomada 
de decisões partilhada entre pacientes e 
médicos 

A importância dos mecanismos para a tomada de 

decisões partilhada na gestão e cuidados da ITP 

Para pacientes com ITP:

 » O cuidado e o apoio que você recebe deve ter em 
consideração as suas necessidades e preferências 

 » Você tem o direito de se envolver nas discussões e de 
tomar decisões sobre o tratamento e os cuidados que 
recebe, em conjunto com um profissional de cuidados 
médicos 

 » Deve-se sentir capacitado para clarificar quaisquer 
assuntos ligados ao seu tratamento e cuidados com 
os profissionais de cuidados médicos

 » As suas circunstâncias poderão alterar-se, portanto 
é importante que o seu plano de tratamentos seja 
continuamente revisto e que uma decisão conjunta seja 
tomada em abordagens futuras

 » Para adolescentes, a abordagem ao tratamento deve 
ser concebida de forma a permitir uma vida e atividades 
normais, inclusive aspetos ligados à escolaridade, até 
onde for possível.  O potencial impacto de ter uma 
doença crónica e os efeitos do tratamento sobre 
mudanças em humor, particularmente quando isto 
envolve esteroides, deve ser explorado e compreendido.

Embora este tipo de tomada de decisões 
partilhada seja recomendado, é também 
perfeitamente viável que o paciente discorde 
do médico caso o paciente se sinta incapaz 
de participar proativamente nas decisões 
relacionadas com o seu tratamento e cuidados. 
Porém, continua a ser importante que o paciente 
conheça as várias opções e os motivos pelos 
quais um determinado tratamento foi escolhido.

Saltar para a secção:



Melhores prescrições: 

Escolher a terapia certa no momento certo para a ITP é 
frequentemente um momento difícil para quem é responsável 
pelo tratamento de pacientes com ITP. 

Muitos pacientes não requerem tratamento, visto que uma 
baixa contagem de plaquetas por si só não constitui um fator 
de desencadeamento - a menos que tal esteja associado a 
hemorragias ou ao risco iminente de hemorragia. As decisões 
sobre o tratamento devem ter por base uma mistura da 
contagem de plaquetas, problemas de hemorragia, outras 
doenças clínicas, medicação em separado e nível de atividade. 
O que é apropriado para um indivíduo mais velho não deverá 
necessariamente aplicar-se a um indivíduo mais jovem e mais 
ativo. O tratamento também deve ter em conta a atitude do 
paciente perante quaisquer potenciais efeitos secundários do 
tratamento, a tolerância às contusões resultantes e os riscos e 
benefícios de prosseguir com/interromper o tratamento.    

Tradicionalmente, a avaliação das respostas dos pacientes 
perante um tratamento foi feito exclusivamente por médicos 
com base na contagem de plaquetas e hemorragia clínica.5 
Porém, orientações atualizadas salientam que a escolha de 
tratamento deve incorporar a perspetiva do paciente para que 
seja feita uma abordagem holística perante o tratamento e a 
gestão da ITP, onde a qualidade de vida do paciente deveria 
ser o foco primário. Isto deveria incluir uma compreensão dos 
potenciais riscos e benefícios dos tratamentos disponíveis.6 

Conjunto de ferramentas para a tomada de decisões sobre a ITP10

A colaboração entre paciente e médico 
melhora crucialmente a compreensão da 
eficácia e dos efeitos secundários envolvidos 
na terapia, permitindo também escolher a 
melhor abordagem para uma determinada 
população de pacientes.7

A importância da educação dos pacientes

A educação de pacientes pode incluir informação sobre todos os 
problemas relacionados com a ITP, inclusive as características, 
sintomas e tratamentos da doença, para além da possível via 
de cuidados para o NHS/paciente. 

Enfermeiros e outros profissionais de prestação de cuidados 
têm um papel fundamental na educação dos pacientes e 
famílias relativamente à ITP, na forma como a doença pode 
afetar estilos de vida e relações, opções de tratamento (como 
benefícios, efeitos secundários, dosagens, formas de gestão 
e duração) e as formas como os pacientes poderão ter que 
adaptar o seu estilo de vida em conformidade.2 

Você deve sentir-se sempre capacitado para fazer colocar 
aos seus profissionais de cuidados médicos relativamente 
a estes assuntos. Pode também encontrar material 
educativo adicional para pacientes na página web da ITP 
Support Association.

Saltar para a secção:
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Melhores práticas na tomada de decisões 
colaborativa: guia passo a passo

1

3

2

4

Características de 
apresentação da 
doença:

• Facilidade de sofrer 
contusões

• Petéquias - pequenas 
marcas vermelhas 
nos olhos ou pele

• Hemorragia de maior 
gravidade

• Baixa contagem de 
plaquetas descoberta 
acidentalmente

Métodos de deteção da doença:

• Médico de Família

• Serviço de Urgências (A&E)

• Médico para outros tipos de doenças

Os próximos passos:

• Encaminhamento para 
o serviço de urgências 
e/ou

• Encaminhamento para 
um hematólogo

O que acontece a seguir:

• Uma série de testes 
para excluir condições 
subjacentes e 
para confirmar o 
diagnóstico

Apresentação e 
percurso de gestão

Saltar para a secção:
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5

7

6

8

Confirmação
de ITP

As etapas 
6-8 envolvem 
conversações e 
tomadas de decisões 
partilhadas.

Troca de informações:

• Conversações com 
um hematólogo, 
especialista em 
enfermagem clínica 
(CNS) e/ou outro 
membro da equipa

Decisão de tratamento:

• Esperar para ver ou iniciar 
o tratamento

Acompanhamento: 

• Revisão da resposta do 
paciente e do progresso da 
doença

• Discussão entre médico 
e paciente para reforçar a 
compreensão sobre ITP e 
para explicar as opções de 
cuidados e de tratamento 
disponíveis

• Tomada de uma decisão 
colaborativa sobre a gestão 
contínua da doença

Saltar para a secção:
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Após um diagnóstico de ITP – o que esperar

Quando é dito a uma pessoa que esta tem ITP, é compreensível 
que sejam feitas perguntas sobre a forma como esta doença 
afetará o seu estilo de vida. 

Pessoas diagnosticadas com ITP sentem-se frequentemente 
chocadas, com medo e potencialmente aflitas - e com sinais 
iniciais de negação. É comum as pessoas experienciarem 

Confirmação por 
escrito

Após o diagnóstico, um 
paciente pode esperar 
receber uma explicação do 
diagnóstico e uma cópia 
por escrito detalhando a 
consulta e o diagnóstico de 
ITP 

Informação de apoio e 
contactos de emergência 

Deverá ser feito um resumo 
de quaisquer informações e 
detalhes de apoio da equipa 
médica que irá cuidar do 
paciente. Deve também ser 
partilhada informação sobre 
quem contactar em caso de 
emergência

Confirmação de apoio 
clínico contínuo

Devem ser estabelecidos detalhes 
de um consultor atribuído que irá 
rever o paciente regularmente. 
Em alguns casos, os pacientes 
receberão também detalhes de 
um especialista em enfermagem 
clínica que, como parte de uma 
equipa multidisciplinar (MDT), será 
um ponto de contacto constante 

ansiedade, depressão e perda de autoconfiança, mas com o 
apoio certo tudo isto poderá ser superado.

O diagrama abaixo apresenta um resumo das etapas/percurso 
de gestão do paciente após um diagnóstico de ITP inicial. Isto 
inclui: 

O seu perfil como paciente de ITP 

Durante o seu tratamento e os seus cuidados, os pacientes 
com ITP devem assistir a consultas regulares com 
profissionais de cuidados médicos especialistas em serviços 
de hematologia, tanto em ambientes hospitalares como em 
centros especializados em ITP. Porém, existe uma variância 
significativa entre a experiência dos pacientes e os tratamentos 
e apoio proporcionados.6

Os cuidados poderão também ser prestados numa unidade de 
dia de hematologia. Esta unidade serve também como ponto 
de contacto para os pacientes em caso de emergência, para 
além de oferecer aconselhamento e apoio geral. 

Os grupos de apoio ao paciente, tais como aqueles facilitados 
pela ITP Support Association1, são um caminho alternativo 
para proporcionar aconselhamento e estratégias para os 
pacientes lidarem com a doença, e são fundamentais para a 
sua saúde física e mental. Esta associação possui também 
vários mentores, que também são pacientes com ITP, e que 
estão disponíveis para discutir confidencialmente perguntas e 
preocupações de 1 para 1. É possível falar com estas pessoas 
ao contactar a associação.

Saltar para a secção:
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Os profissionais de cuidados médicos com os quais 
se irá envolver 

 » Profissionais de Cuidados Primários – por exemplo, 
médicos de família, enfermeiros ou farmacêuticos, por 
meio de serviços disponibilizados na comunidade em 
diversos locais, como gabinetes de médicos de família, 
centros de saúde locais, clínicas comunitárias ou por 
deslocação ao seu domicílio. Profissionais que trabalham 
em cuidados primários são generalistas e não especialistas 
numa determinada doença como a ITP. Porém, as suas 
capacidades gerais fazem com que sejam uma fonte de 
apoio potencialmente importante 

 » Especialistas em Enfermagem Clínica – possuem 
capacidades especialistas, conhecimentos e experiência 
em cuidados a pacientes com ITP. São membros 
fundamentais de uma equipa multidisciplinar (MDT) 
envolvida na gestão da ITP. O acesso aos CNS não está 
atualmente bem generalizado, com apenas um número 
limitado de profissionais em hospitais e centros de ITP 
especializados11

 » Psicólogos Clínicos – trabalham em determinados centros 
de ITP especializados para ajudar as pessoas a adaptarem-
se e a lidarem com a ITP e a sua respetiva gestão 

 » Equipa de Unidade de Dia de Hematologia – uma equipa 
especialista que proporciona um serviço abrangente para 
pacientes com uma variedade de doenças, incluindo ITP. 
Tais unidades também proporcionam aos pacientes um 
ponto de contacto em caso de emergência, assim como 
aconselhamento e apoio geral. Os pacientes poderão 
também ter acesso a um patologista que proporciona apoio 
ao diagnóstico e à monitorização para as suas doenças

 » Farmacêutico Clínico – a grande maioria das unidades 
tem também um farmacêutico dedicado, que possui 
conhecimentos sobre os vários medicamentos usados 
e que poderá discutir o seu potencial impacto em mais 
pormenor

 » Outros Membros da MDT – um grupo de profissionais 
pertencentes a uma ou mais disciplinas clínicas que, em 
conjunto, tomam decisões relativamente a tratamentos 
recomendados para a ITP

A importância da Qualidade de Vida

 

O problema da saúde mental em pacientes com ITP 
reforça a necessidade de o diagnóstico e cuidados de 
ITP irem mais além do processo padrão de tomada de 
decisões e interação entre paciente e médico - no sentido 
de um processo de cuidados holístico caracterizado por 
discussões mais frequentes e honestas.6 

Recentes descobertas8 9 realçam que 
os pacientes consideram a qualidade 
de vida como o fator mais importante 
no tratamento e gestão da doença. 
Para além disso, estudos continuam a 
ser feitos com o objetivo de entender 
melhor a forma como a ITP afeta a vida 
quotidiana de um paciente.10

O impacto da ITP (particularmente a ITP 
crónica) sobre a qualidade de vida de 
um paciente pode ser significativo. O 
sintoma de ITP de mais difícil tratamento 
é a fadiga profunda, com queixas em 
39% a 59% dos pacientes adultos com 
ITP11, sendo que isto pode ser pouco 
reconhecido pelos profissionais de 
cuidados médicos.12 

A ITP pode levar a uma diminuída 
qualidade de vida em termos 
emocionais, funcionais, reprodutivos 
e também ao nível da saúde, afetando 
a saúde mental por consequência.13

Estas mudanças podem ser 
particularmente marcantes em 
adolescentes, pelo que requerem 
uma abordagem cuidadosa para 
pacientes e respetivos familiares

Estudos recentes Fadiga Saúde Mental

Durante tais discussões, enfermeiros e 
outros profissionais de cuidados médicos 
poderão ajudar pacientes e famílias com os 
efeitos fisiológicos e psicológicos da ITP ao 
proporcionar-lhes apoio em termos de escuta 
ativa e ao tirar dúvidas, e também ao dar-lhes 
informação e fazer encaminhamentos para os 
serviços apropriados. 

Saltar para a secção:
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Recomendações para ajudar pacientes com ITP a viverem uma vida melhor

Tema Recomendações

Toma de 
medicação 
não-ITP

Evitar medicamentos que poderão afetar a contagem de plaquetas (agentes de 
diluição sanguínea, agentes anti-inflamatórios, inibidores de agregação plaquetária, 
etc.); monitorizar de perto os pacientes que necessitam de anticoagulantes para 
a gestão de outras doenças. Usar medicamentos que contêm paracetamol para 
dores e febre. Falar com o médico de família sobre todos os medicamentos que 
está atualmente a tomar e que lhe foram previamente prescritos para a ITP e 
outras doenças

Sem restrições, mas deve ser tomado cuidado caso a contagem de plaquetas 
seja baixa e/ou o paciente tiver hemorragias ativas

Evitar atividades com elevado risco de ferimentos (desportos de contacto ou 
de combate); usar luvas ao trabalhar com facas/outras ferramentas afiadas e 
para fazer jardinagem; usar roupa protetora (capacetes, proteção para joelhos/
cotovelos ou pulseiras de proteção)

Usar escovas de dentes macias; evitar o uso de fio dentário em caso de 
sangramento das gengivas; efetuar avaliações regulares de saúde dentária; 
usar máquina de barbear elétrica; evitar a obstipação (não usar supositórios ou 
enemas). Recomenda-se também que fale com o seu dentista sobre todos os 
medicamentos que está atualmente a tomar e que tomou no passado para ITP 
e para outras doenças

Viagens de avião: realizar os exercícios a bordo recomendados para prevenção 
da trombose venosa profunda, usar meias de apoio, evitar beber álcool e beber 
bastante água. Se viajar para fora do Reino Unido, recomenda-se que leve uma 
carta detalhando o seu diagnóstico de ITP

Usar uma pulseira de alerta/identificação médica; fazer-se acompanhar de um 
cartão identificativo/de saúde com informação sobre ITP. Aconselha-se também 
que avise os seus familiares e amigos sobre a sua doença. Manter um registo da 
medicação que está a tomar, a respetiva dosagem e a data da sua prescrição.

Relações 
sexuais

Atividades físicas

Higiene pessoal

Viagens

Outros

O diagrama abaixo inclui recomendações para ajudar pacientes com ITP a viverem uma vida melhor14

 » Toma de medicação não-ITP
 » Relações sexuais 
 » Atividades físicas 
 » Higiene pessoal 
 » Viagens 
 » Seguro
 » Outros 

Saltar para a secção:
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Introdução aos tratamentos da ITP 

Até 40% dos pacientes com ITP não necessitará de qualquer 
tratamento, sendo que para muitas pessoas o tratamento será 
de curto prazo e relativamente moderado. 

O tratamento será ineficaz ou requererá uma gestão intensa de 
longo prazo apenas para um pequeno número de pacientes. Não 
existe atualmente uma cura garantida para a ITP .8 Tratamentos 
tradicionais incluem o uso de esteroides, medicamentos de 
supressão imunitária ou a esplenectomia.15 A dexametasona em 
doses elevadas poderá ser uma alternativa à prednisolona - o 
esteroide de uso mais comum.

Durante a última década têm havido inovações e mudanças 
ao nível de tratamentos.16 O Rituximab não foi licenciado para 
tratamento da ITP, mas tem sido extensivamente usado desde o 
início dos anos 2000. A sua função é "travar" o sistema imunitário.  
Uma nova categoria de medicamentos, conhecida por agonistas 
do recetor de trombopoietina, foi autorizada para o tratamento 
da ITP, e inclui: Eltrombopag, Romiplostim e Avatrombopag, 
que estimulam a produção de plaquetas.  O Fostamatinib foi 
autorizado mais recentemente para pacientes com ITP e age ao 
bloquear o percurso celular que leva à destruição da plaqueta. 
Todos estes medicamentos são geralmente conhecidos pelos 
seus nomes comerciais. A vantagem dos medicamentos mais 

D Mais informações sobre opções 
de tratamento da ITP

novos é o facto de não possuírem efeito de imunossupressão, 
o que acontece com os agentes tradicionais. Sendo assim, não 
produzem os efeitos secundários desta categoria mais antiga.  

Tem-se recorrido bastante menos à esplenectomia (a remoção 
do baço), que é apenas recomendada após o fracasso de 
terapias médicas e que é dependente da idade e de outros 
problemas médicos coexistentes.6  Este procedimento é agora 
frequentemente precedido por uma investigação radio-isotópica 
para identificar os locais de destruição plaquetária com o objetivo 
de aumentar a probabilidade de sucesso cirúrgico.

Para além disto, os pacientes poderão ter a oportunidade de 
participar em ensaios clínicos e estudos controlados, que são 
realizados antes de um novo tratamento ser aprovado pela 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). 
É importante que os pacientes estejam atentos a terapias novas 
e emergentes, devendo discutir as implicações do tratamento 
proposto em colaboração com um médico antes de se 
envolverem num ensaio clínico. A melhor maneira de ter acesso 
às últimas informações sobre ensaios clínicos da ITP é visitar a 
página web Be Part of Research ou a página web de The UK 
ITP Forum. 

Saltar para a secção:
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O diagrama abaixo resume as terapias disponíveis para o tratamento de ITP

Tratamento inicial para um adulto com diagnóstico recente

Anti-D

Corticosteroides:

Dexametasona

Metilprednisolona

Prednis(ol)ona

Imunoglobulina 
intravenosa (IVIG)

Área médica

EsplenectomiaFortes indícios:

Romiplostim 

Eltrombopag

Avatrombopag

Fostamatinib

Rituximab

Indícios menos fortes:

Azatioprina

Ciclosporina A

Ciclofosfamida

Danazol

Dapsona

Micofenolato de mofetila

Alcaloides da vinca

Área cirúrgica

Tratamento subsequente

Os objetivos da terapia 

É importante que o tratamento seja sempre personalizado ao 
indivíduo, com vários fatores a contribuírem para as decisões de 
tratamento.18

Os pacientes que podem tomar decisões sobre os seus cuidados 
e tratamentos em parceria com os profissionais de cuidados 
médicos são os que ficam mais satisfeitos19 e são os que têm 
maior probabilidade de escolher tratamentos com base nos seus 
valores e preferências, em vez de confiarem exclusivamente nos 
conselhos do médico.19

Tomada da decisão certa para tratamento da ITP 

Na página seguinte pode encontrar uma lista de perguntas 
que lhe podem ajudar a pensar na maneira como vive e nos 
tratamentos que lhe poderão ser mais adequados.  Pergunte ao 
seu profissional de saúde de ITP se existe algo na sua situação 
que indique que determinado tratamento seja mais apropriado 
para o seu estilo de vida em particular.  

Orientações clínicas atualizadas 

Mudanças nas diretrizes de consenso internacional 
atualizadas 

Durante a última década, é reconhecido que houve um 
afastamento do foco em aumentar a contagem de plaquetas de 
um paciente de forma exclusiva.16

Embora ainda importante, a ITP é atualmente considerada 
como muito mais do que um simples problema de contagem 
de plaquetas de um paciente. Isto é refletido no "Relatório de 
Consenso Internacional Atualizado sobre a Investigação e 
Gestão da Trombocitopenia Imune Primária"16 que fornece 
recomendações sobre o diagnóstico e gestão da ITP em crianças, 
adultos e grávidas. Por exemplo, os esteroides, enquanto ainda 
úteis, podem ter efeitos secundários problemáticos - o consenso 
recomenda limitar a dosagem diária de prednisolona para 80 
mg no máximo, assim como limitar o intervalo de utilização 
(primeira linha) para 6-8 semanas no máximo em adultos (ou 
inferior em caso de ausência de resposta), com uma utilização 
mais precoce de agonistas do recetor de trombopoietina em 
pacientes que requerem tratamento adicional. A American 
Society of Hematology também atualizou as suas diretrizes com 
objetivos bastante semelhantes aos do grupo internacional. 

A atualização realça a importância de considerações a favor 
da qualidade de vida, no sentido de garantir uma abordagem 
personalizada a cada paciente e para garantir tomadas de 
decisões partilhadas em tratamentos e cuidados. 

Não obstante, a contagem de plaquetas continua a ser um 
foco importante para os profissionais de cuidados médicos, 
com fadiga e aspetos de saúde mental sendo as principais 
preocupações de pacientes.17 

Os pacientes são fortemente incentivados a 
ler e pensar sobre as opções de tratamento 
antes de discutir as mesmas com o seu 
médico. Entender as implicações de diferentes 
tratamentos irá ajudá-lo a considerar qual a 
opção que melhor se adapta à sua situação 
pessoal.

Saltar para a secção:
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Perguntas a considerar durante o tratamento para 

a ITP

 

Segue-se uma lista de perguntas que poderá querer considerar 
durante o seu tratamento para a ITP: 

1) Continuarei a ser capaz de realizar as atividades que são 
mais importantes para mim?

2) Estou a experienciar efeitos secundários devido ao trata-
mento? Em caso afirmativo, tais efeitos secundários eram 
previstos? Neste caso, tais efeitos secundários estão a afe-
tar a minha qualidade de vida/saúde mental no geral? A 
gravidade dos efeitos secundários é manejável? 

3) Estou satisfeito com o tratamento? O tratamento está a 
correr bem? 

4) A frequência e natureza do tratamento são adequadas para 
o meu caso em particular?

Perguntas a considerar no início do tratamento para 

a ITP

Segue-se uma lista de perguntas a considerar antes de discutir 
potenciais tratamentos: 

1) Crie uma lista das atividades que faz atualmente e que 
gostaria de continuar a fazer durante o tratamento e cuidados 
para a ITP (isto poderá incluir socializar, passatempos, lazer, 
férias, trabalho, estudos, etc.)

2) Crie uma lista das perguntas ou preocupações que tiver 
relativamente à ITP e ao seu tratamento 

3) A frequência/duração do tratamento é importante para si? 
4) Importa-se com a forma como o tratamento será 

administrado? 
5) Considere quais os efeitos secundários que lhe poderão ser 

manejáveis 
6) Pensando nas opções de tratamento da ITP, quais acha que 

lhe permitem continuar a fazer as atividades que lhe são 
importantes? 

7) Qual o tratamento para ITP que considera neste momento 
melhor se ajustar à sua vida?

É provável que o médico reveja o seguinte antes de sugerir 
um tratamento: 

 » A intensidade das suas hemorragias 
 » A sua idade e estilo de vida 
 » Outras doenças médicas e outra medicação que esteja a 

tomar 
 » Nível de fadiga 
 » Tolerância de efeitos secundários 
 » As suas expectativas 

O diagrama abaixo resume as recomendações das diretrizes atualizadas para diferentes objetivos de 
tratamento21

Os objetivos de 
tratamento devem ser 
personalizados de 
acordo com o paciente 
e com a fase da 
doença

O tratamento deve 
prevenir episódios de 
hemorragia grave 

O tratamento deve ser 
capaz de manter um nível de 
plaquetas alvo > 20-30 X 109 / 
L para pacientes sintomáticos 
(existe o risco de hemorragias 
graves abaixo deste patamar) 

O tratamento deve 
resultar numa 
toxicidade mínima 

O tratamento deve focar-
se na qualidade de vida 
no que diz respeito à 
saúde (HRQoL) 

Saltar para a secção:
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E Mais Informações
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Informação disponível para pacientes a partir da 

ITP Support Association e o UK ITP Forum

Sobre a ITP Support Association

A ITP Support Association é uma obra de beneficência 
registada no Reino Unido que tem por objetivo promover o 
bem-estar geral de pacientes com trombocitopenia imune e 
das suas respetivas famílias.

Os nossos recursos informativos para pacientes estão 
disponíveis gratuitamente para pacientes com ITP e para 
as suas famílias e prestadores de cuidados, mas também 
para profissionais médicos e investigadores, e oferecem 
aconselhamento e literatura sobre como melhor lidar com a ITP 
e para compreenderem melhor esta doença.

Para mais informações, visite

www.itpsupport.org.uk
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Sobre o UK ITP Forum

O UK ITP Forum é um grupo de trabalho de profissionais da 
saúde com um interesse especial no cuidado de pacientes com 
ITP. As metas e os objetivos do fórum incluem:

• Melhorar os cuidados e os resultados para pacientes com 
ITP no Reino Unido

• Oferecer um espaço para a interação de profissionais de 
cuidados médicos no Reino Unido com interesse pela ITP

• Desenvolver uma rede de centros especializados capazes 
de prestar cuidados de alta qualidade e revisão terciária

• Fazer avançar a educação dos profissionais de cuidados 
médicos e do público geral relativamente a todos os 
aspetos da doença.

• Promover as melhores práticas e a consciencialização de 
novos desenvolvimentos em pesquisa translacional

• Encorajar investigações colaborativas e a implementação 
de resultados de ensaios nos estudos sobre ITP

Para mais informações, visite:

www.ukitpforum.org

Mais informações e recursos para pacientes 

Seguem-se outras páginas web e informações que poderão ser 
úteis para os pacientes

Registo ITP para Adultos no Reino Unido

Projetos de Investigação/Ensaios Clínicos atuais

Diretriz NICE [NG197]: Tomadas de decisões partilhadas em 
todos as locais de prestação de cuidados médicos

ITP e Gravidez 

ITP em Crianças 

ITP em Jovens e Adolescentes

Reconhecimentos 

A ITP Support Association e o UK ITP Forum agradecem os 
conhecimentos e a contribuição do ITP Expert Working Group 
no desenvolvimento deste conjunto de ferramentas.

Membros do ITP Expert Working Group: 

Professor Adrian Newland, Presidente da ITP Support 
Association

Dr. Quentin Hill, Presidente do UK ITP Forum, Diretor do ITP 
Centre e Hematólogo Consultor do Leeds Teaching Hospitals 

Mervyn Morgan, Diretor Executivo da ITP Support Association 

Rhonda Anderson, Mentora de Pacientes Sénior da ITP 
Support Association  

Dr. Drew Provan, Conselheiro Médico da ITP Support 
Association. Membros do Comité Executivo do UK ITP Forum 

Dr.ª Gillian Lowe, Hematóloga Consultora do University 
Hospital Birmingham e Conferencista Clínica Sénior do 
Institute of Cardiovascular Sciences da University of 
Birmingham 

Dr.ª Nicky Cooper, Faculty of Medicine, Department of 
Immunology and Inflammation, Imperial College, Londres

Dr.ª Vickie McDonald, Diretora da Adult ITP Registry e 
Especialista em ITP no Royal London Hospital

Dr. John Grainger, Hematólogo Pediátrico Consultor no 
Manchester University NHS Foundation Trust

Dr.ª Sue Pavord, Hematóloga Consultora nos Oxford 
University Hospitals

Louise Taylor, Enfermeira de ITP no Royal London Hospital e 
Representante de Enfermagem no UK ITP Forum 

Rosie Davies, Enfermeira de ITP no Royal Liverpool e 
Broadgreen University Hospital NHS Trust 

Dr.ª Paula Bolton-Maggs, Antiga Diretora Médica em Serious 
Hazards of Transfusion e Conferencista Honorária Sénior no 
Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust 

A GK Strategy ajudou no desenvolvimento e na conceção 
deste conjunto de ferramentas.

Saltar para a secção:

http://www.ukitpforum.org/index.php/en/
http://www.qmul.ac.uk/itpregistry/
http://www.qmul.ac.uk/itpregistry
http://www.nice.org.uk/guidance/ng197
http://www.nice.org.uk/guidance/ng197
http://www.itpsupport.org.uk/download/ITPSA%20Pregnancy%20Patient%20Booklet.pdf
https://www.itpsupport.org.uk/index.php/en/information/itp-in-children
https://www.itpsupport.org.uk/index.php/en/information/itp-in-teenagers


Conjunto de ferramentas para a tomada de decisões partilhada sobre ITP

Muitas pessoas escrevem os seus detalhes no espaço abaixo dedicado ao efeito. Saber a quem um conjunto de 
ferramentas pertence significa que o mesmo pode ser devolvido caso seja esquecido durante alguma consulta. 

Conjunto de ferramentas para a tomada de decisões partilhada sobre ITP22

Saltar para a secção:



023Detalhes dos pacientes 

Notas adicionais (campos editáveis)

Saltar para a secção:
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Uma iniciativa conjunta entre a ITP Support Association e o UK ITP Forum 

www.itpsupport.org.uk

www.ukitpforum.org
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