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Introdução e objetivos: As Microangiopatias Trombóticas (MAT) apresentam formação de coágulos em 
pequenos vasos, anemia hemolítica microangiopática (AHM), trombocitopenia e graus variáveis de 
lesões em órgãos nobres. As formas mais frequentes são Síndrome Hemolítico Urêmico (SHU), onde 
predomina insuficiência renal aguda (IRA), e Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT), na qual 
prevalece comprometimento do sistema nervoso central. O objetivo do trabalho é relatar um caso de 
MAT severa que apresentou características de PTT e de SHU, mas cujas manifestações permitiram o 
emprego de recursos terapêuticos eficazes e decisivos no desfecho do caso.  
 
Material e Métodos: Paciente feminina, branca, de 56 anos, foi atendida com dor abdominal, náuseas e 
vômitos, sem alterações ao exame físico; Hgb = 13.7g/dL, Htc = 39.1%, Plaq = 290.000/mm3, Leuc = 
11,900/mm3, Creat = 1.0mg/dL. Nove dias depois, retornou por fezes diarreicas com pequena 
quantidade de sangue, fraqueza progressiva e desorientação. Apresentava agitação, estado confusional, 
afebril, PA = 178/102 mmHg; Hgb = 6.1g/dL, Htc = 16.5%, Plaq = 72,000/mm3, Creat = 12.6mg/dL, Ureia = 
247mg/dL, DHL = 2542U/L; presença de hemácias fragmentadas no sangue periférico. Foi internada na 
UTI onde iniciou imediatamente hemodiálise, plasmaferese e transfusão de concentrado de hemácias. 
Ficou oligúrica durante os primeiros 8 dias, recuperando diurese gradativamente. Recebeu 3 pulsos 
diários de metilprednisolona IV. Pesquisa de toxina Shiga-like foi negativa e dosagem da atividade de 
ADAMTS13 foi normal. Após 25 dias na UTI, recebeu alta com Hgb = 11,1 g/dl, Htc = 33%, Plaq = 
192.000/mm3, Creat = 1,6 mg/dL e DHL = 631 U/L.  
 
Resultado e Discussão: Apesar do quadro severo, as medidas terapêuticas foram efetivas para resolução de 
todas as alterações descritas.  
 
Conclusão: Assim, mesmo havendo dificuldade de definir o mecanismo da MAT, os achados clínicos e 
laboratoriais podem definir o emprego de medidas terapêuticas imediatas salvadoras de vidas. 


