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Mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna do sistema hematopoiéitico caracterizado 
por expansão clonal de linfócitos B na medula óssea resultando em produção monoclonal de 
imunoglobulinas ou fragmentos (cadeias leves ou pesadas), supressão da hematopoiese 
normal, imunossupressão, nefropatia e neuropatia.

A amiloidose decorre da deposição no tecido extracelular de fibrilas amiloides, 
compostos insolúveis formados a partir de grande variedade de proteínas, que sofrem 
mudanças na sua conformação. A forma primária (AL), na qual a proteína deriva de 
fragmentos de cadeia leve de imunoglobulinas, pode ou não estar associada ao mieloma 
múltiplo.

Dentre os casos de mieloma múltiplo, 12 a 15% dos pacientes desenvolvem quadro 
clínico evidente de amiloidose, mas até 30% possuem depósitos amilóides subclínicos 
encontrados em aspirado de tecido subcutâneos, biópsias de medula óssea e biópsias de 
outros órgãos como coração, fígado e rins.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO



I.F.E., 46 anos, sem comorbidades, com síndrome consumptiva há 9 meses (perda de 30 quilos), 
acompanhada de náuseas e vômitos, aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores, 
além de paresia e alteração sensitiva progressivas nos quatro membros. Exames complementares 
realizados há um ano em outra instituição revelam ausência de ascite e de varizes esofageanas, bem 
como presença de hipoalbuminemia e anemia moderada.

RELATO DO CASO

Durante a investigação no nosso hospital 
universitário, realizada paracentese diagnóstica que 
revelou um líquido ascítico com gradiente de albumina 
soro-ascite de 1,1 e outros exames laboratoriais, 
confirmaram a hipoalbuminemia, pancitopenia e 
proteinúria nefrótica e descartou infecções virais.  Exames 
de imagem, como ressonância magnética de neuroeixo 
não apontou lesões medulares que justificassem as 
alterações neurológicas. Ao realizar radiografias do 
esqueleto, observou-se diversas lesões ósseas líticas, 
tendo sido uma delas biopsiada, com histopatológico 
compatível com plasmocitoma. 

Seguindo a propedêutica  para o diagnóstico de mieloma múltiplo, foi realizado aspirado de medula 
óssea  que demonstrou menos de 5% de plasmócitos. Biópsia de medula óssea, que mostrou mais de 
30% de plasmócitos monoclonais. No entanto, a eletroforese de proteínas séricas e urinárias e a 
imunofixação sérica e urinária foram negativas para pico monoclonal. 



A amiloidose e o mieloma 
múltiplo possuem espectros clínicos que se 
sobrepõem, como células plasmáticas clonais e 
produção monoclonal de imunoglobulinas, no 
entanto o que marca a amiloidose é a 
propensão da cadeia leve formar um composto 
insolúvel e seu tropismo por vários órgãos.  O 
seu diagnóstico requer a demonstração 
histopatológica deste composto positivo para 
coloração vermelho do Congo e  birrefringência 
verde maça sob luz polarizada.

.

Deve-se atentar para as 
formas atípicas de apresentação da 
amiloidose associada ao mieloma 
múltiplo, de forma a se poder fazer um 
diagnóstico precoce.
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Desta forma, as 
manifestações clínicas da amiloidose 
dependem da distribuição dos depósitos 
pelos tecidos, sendo os órgãos mais 
acometidos os rins, coração, trato 
gastrointestinal, sistema nervoso e 
musculoesquelético. No caso em questão, 
além de se tratar de paciente jovem,  o 
quadro inicial da paciente tem como 
aspecto proeminente uma síndrome 
consumptiva.

 Com a hipótese de amiloidose, optou-se por 
biópsia de glândula salivar, confirmando o esperado 
ao demonstrar material birrefringente sob luz 
polarizada após coloração vermelho do Congo. Por 
fim, a pesquisa de cadeias leves livres no plasma foi 
positiva, confirmando o diagnóstico de amiloidose 
AL associada a mieloma múltiplo.
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