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INTRODUÇÃO 

A agamaglobulinemia é uma imunodeficiência primária 

decorrente de um defeito da maturação da célula B que 

resulta em diminuição do número de linfócitos B maduros e 

consequente produção inadequada de imunoglobulinas, a 

agamaglobulinemia ocorre com frequência de 4:1.000.000 

de indivíduos, sendo que cerca de 85 a 95% dos casos são 

de herança ligada ao cromossomo X, enquanto que 5 a 

15% ocorrem por herança autossômica recessiva. A forma 

mais comum desta doença é a agamaglobulinemia ligada 

ao X causada por mutações na enzima Bruton - tirosina 

quinase (Btk). 

JUSTIFICATIVA 

A agamaglobulinemia é uma desordem rara na rotina 

profissional dos centros materno-infantis o que prejudica 

o diagnóstico precoce e frequentemente passa 

despercebida já que as manifestações clínicas se 

camuflam em patologias secundárias e podem evoluir 

com complicações mais graves, inclusive o óbito.   

Assim, nota-se a necessidade de aprofundamento 

científico desta condição clínica para sustentar a base 

teórica dos estudantes e profissionais a fim de 

estabelecer diagnóstico precoce, tratamento eficaz e 

consequentemente bom prognóstico aos pacientes. 

Embora as manifestações infecciosas iniciem 

precocemente, frequentemente ocorre um retardo do 

diagnóstico, conforme demonstrado em estudo norte 

americano, onde a idade do diagnóstico foi em média aos 

35 meses. Apenas 20% dos pacientes desta casuística 

foram diagnosticados no primeiro ano de vida. 
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OBJETIVO 

Descrever os achados clínicos, diagnósticos e 

terapêuticos de um paciente pediátrico com diagnóstico de 

agamaglobulinemia atendido em um hospital de nivel 

terciario no estado de São Paulo no ano de 2012, por 

meio de um relato de caso e comparar a evolução deste 

caso com dados disponíveis na literatura. 

MÉTODOS 

Trata-se de relato de caso, o tipo de estudo é qualitativo, 

observacional e descritivo. Elaborado por meio de um 

relato de caso, concomitante revisão do prontuário de um 

paciente atendido em um hospital de alta complexidade, 

levando em consideração os preceitos bioéticos de sigilo 

profissional. Foram utilizados livros-texto encontrados no 

acervo da Biblioteca e artigos científicos indexados à 

base eletrônica Scientific Eletronic Library Online, sendo 

encontradas 76 publicações, existindo relevância em 12 

delas para o presente estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O paciente de cinco meses de idade foi atendido na 

enfermaria de pediatria do hospital em questão 

necessitando posteriormente da UTI, apresentando ferida 

ulcerada em membro superior direito desde a vacinação 

de BCG, histórico de infecções de repetição e durante a 

internação. Evoluiu negativamente respondendo mal à 

antibioticoterapia. O diagnóstico de Bruton foi ratificado 

com base na dosagem sérica de imunoglobulinas e 

análise anatomopatológica, que descreveu 

agamaglobulinemia como causa base e tuberculose miliar 

como causa terminal de óbito. 
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CONCLUSÃO 

Esse relato de caso ilustra exatamente a importância do 

diagnóstico precoce da doença, uma vez que a vacina 

BCG é dada logo nos primeiros dias de vida, e ela tem 

contra indicação absoluta em pacientes com 

agamaglobulinemia devido à possibilidade de 

desenvolver complicações graves, o que foi claramente 

observado no presente estudo devido à evolução da 

ferida cicatricial e ao diagnóstico anatomopatológico 

terminal de tuberculose miliar.  
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