
INTRODUÇÃO

A Macroglobulinemia de Waldenström é uma desordem
linfoproliferativa crônica caracterizada pelo aumento da viscosidade
sanguínea, elevação dos níveis de Imunoglobulina M monoclonal e
presença de infiltrado linfoplasmocítico na medula óssea. Apresenta
uma incidência de 3 casos a cada 1 milhão de habitantes ao ano. O
diagnóstico é baseado na biópsia de medula óssea, sendo
fundamental a presença de infiltrado monoclonal por pequenos
linfócitos B com diferenciação plasmocitoide. Por ser incurável, o
objetivo do tratamento é o controle dos sintomas e a prevenção de
dano orgânico. Contudo, mesmo com a terapêutica adequada, o
prognóstico é reservado.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi relatar o caso de uma paciente com
Macroglobulinemia de Waldenström, já que se trata de uma
desordem rara. Com isso, almeja-se enfatizar a importância do
reconhecimento dessa patologia hematológica para instituição da
melhor conduta terapêutica.

DELINEAMENTO E MÉTODOS
Realizou-se um estudo retrospectivo e observacional, relatando-se
o caso de uma paciente diagnosticada com Macroglobulinemia de
Waldenström.
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DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente feminina, branca, 79 anos, busca atendimento médico em
março de 2015 (em consultório de clínica geral) por apresentar
fraqueza progressiva e cansaço para realizar esforços do dia-a-dia,
como tomar banho, ficar em pé por curtos períodos de tempo,
assim como para realizar suas atividades domésticas usuais. Refere
que houve piora na última semana antes da consulta. Relata,
ainda, que apresentou o mesmo quadro em outubro de 2014,
quando realizou exames e estava com anemia. Após internar por
uma semana e ter recebido quatro "bolsas" de sangue, havia
melhorado, até março de 2015, quando voltou a ter os sintomas. À
época da internação em outubro de 2014, chegou a realizar
exames para investigação de anemia, inclusive endoscopia e
colonoscopia, sem ter evidenciado nenhuma doença além de
anemia (SIC). Ao exame físico, regular estado geral, mucosas
úmidas e hipocoradas, raciocínio lento, cianose em extremidades,
enchimento capilar lento, unhas em vidro de relógio. Ausência de
linfonodomegalias palpáveis. Ausculta cardíaca apresentando
bulhas hipofonéticas e sopro sistólico. Ao exame do abdome,
Traube ocupado (maciço), baço palpável a três centímetros do
rebordo costal esquerdo e fígado não palpável abaixo do rebordo
costal direito. Exames laboratoriais evidenciaram pancitopenia
(hematócrito 18%, hemoglobina 6 g/dL, VCM 93 fL, leucócitos
totais 900 mm³, plaquetas 4000/mm³), enquanto a
ultrassonografia de abdome indicou esplenomegalia.
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RELATO DE CASO

A biópsia de medula óssea revelou padrão de infiltrado
linfoplasmocitoide e a imunofenotipagem da medula óssea mostrou
presença de população clonal que expressa CD22, CD19 e CD20
forte compatível com doença linfoproliferativa crônica de linhagem
B.
Assim, a paciente recebeu transfusão de concentrado de hemácias e
iniciou o tratamento quimioterápico conforme o protocolo DRC
(dexametasona, rituximab e ciclosfosfamida), que posteriormente
foi alterado para rituximab e clorambucil por este apresentar menos
toxicidade e ser mais adequado para a idade da paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manifestações clínicas resultam da existência de IgM aumentada
no plasma, que implica em maior viscosidade e causa complicações
vasculares pelas propriedades físicas, químicas e imunológicas da
paraproteína. Dentre elas, destacam-se a síndrome de
hiperviscosidade, a crioglobulinemia tipo 1 e 2, anormalidades de
coagulação, neuropatia periférica, anemia, amiloidose primária e
depósito de IgM nos tecidos. Ademais, decorrem do infiltrado de
células linfoplasmocitárias na medula óssea, baço, linfonodos,
fígado, pulmão, trato gastrointestinal, pele, olhos e sistema nervoso
central.
O diagnóstico é baseado na avaliação da medula óssea por meio de
biópsia, sendo fundamental a presença de infiltrado monoclonal por
pequenos linfócitos B com diferenciação plasmocitóide. Na
imunofenotipagem, essas células expressam tipicamente IgM+,CD5-,
CD10-, CD11c-, CD19+, CD20+, CD22+, CD23-, CD25+, CD27+,
FMC7+, CD103-, CD138-.
A Macroglobulinemia de Waldenström não tem cura. Dessa forma, o
objetivo do tratamento é o controle dos sintomas e a prevenção de
danos. Não há indicação para tratar pacientes assintomáticos, pois
isso acarreta em um aumento de complicações e não contribui para
a melhora da sobrevida. Define-se como doença assintomática
hemoglobina maior que 10 g/dL e plaquetas maior que
100.000/microL, bem como ausência de neuropatia,
hiperviscosidade, anemia hemolítica e sintomas constitucionais.

DISCUSSÃO

A Macroglobulinemia de Waldenström é uma entidade rara, com
uma incidência de cerca 3/1.000.000 de casos ao ano. Nos Estados
Unidos são diagnosticados 1400 novos casos a cada ano.
A etiologia exata é desconhecida. Sabe-se que a deleção no
cromossoma 6q está presente em metade dos pacientes e, que por
conseguinte, há um aumento de risco familiar. Acredita-se que o
desenvolvimento da doença possa estar associado a fatores imunes,
ambientais e virais. Usualmente, o diagnóstico é realizado na sexta
década de vida. Além disso, é mais comum em brancos e no sexo
masculino.

Nalin, S.¹; Muraro, M. G.¹; Trevisan, C. A.¹; Almeida, D. R.²; Alt, L.³

¹ Acadêmicos de Medicina da Universidade de Passo Fundo, RS, Brasil. ² Médica Hematologista no Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS, Brasil e professora de 
Hematologia e Hemoterapia na Universidade de Passo Fundo, RS, Brasil. ³ Médico Oncologista Clínico no Hospital de Caridade de Carazinho, RS, Brasil.



RELATO DE CASO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Macroglobulinemia de Waldenström é uma doença incurável com
as terapêuticas atuais. Portanto, o diagnóstico precoce e a
instituição de um tratamento adequado são de fundamental
importância para o controle dos sintomas e a melhoria da qualidade
de vida. Com uma maior documentação e conhecimento acerca da
doença é possível aperfeiçoar a terapêutica e, por conseguinte, o
prognóstico desses pacientes.
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Nos sintomáticos, o rituximab – um anticorpo monoclonal anti-CD20
– é a primeira linha de terapia. Pode ser utilizado em monoterapia,
nos pacientes com mínima sintomatologia, ou em combinação com
outros agentes. Os regimes preconizados são rituximab combinado
com dexametasona e ciclofosfamida (DRC), rituximab associado a
bortezomib com ou sem dexametasona (BRD), além de rituximab
com bendamustine. A plasmaferese está indicada quando a cllínica
sugerir hiperviscosidade, como distúrbios da consciência, amaurose
e ataxia.
Mesmo com o tratamento adequado a sobrevida é de cerca de 5
anos. Alguns de fatores de mau prognóstico incluem idade maior
que 65 anos, hemoglobina menor que 10 g/dL, albumina menor que
4 g/dL e elevados níveis de beta-2-microglobulina.
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Figura 1: Fisiopatologia da Macroglobulinemia de Waldenström
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