
Introdução:
O plasmocitoma ou mieloma múltiplo (MM) é uma

neoplasia maligna, que acomete mais o sexo

masculino entre 60 e 80 anos de vida. Produz

imunoglobulinas monoclonais, causando destruição

óssea com fraturas patológicas, infecções,

diminuição da hematopoiese e até mesmo falência

renal. Na coluna, os principais sintomas são dor e

instabilidade mecânica. Em alguns casos, a

neoplasia pode se instalar em regiões específicas,

como coluna vertebral, acometendo as funções do

tecido. A compressão do canal vertebral é uma das

complicações mais catastróficas na evolução do

MM, cursando com dor na coluna, déficits

sensitivos ou motores dependendo do local e

gravidade. Esses sintomas podem ser decorrentes

da invasão tumoral do espaço epidural e/ou

fraturas patológicas do corpo vertebral. O principal

tratamento é a quimioterapia e a radioterapia.

Objetivo
Relatar um caso de síndrome de compressão

medular por plasmocitoma.

Relato de Caso
Paciente, 72 anos, masculino, casado, branco,

fazendeiro, natural de Quissamã. Relata início, há

2 meses, de um quadro de dor em pontada na

região cervical, de forte intensidade, principalmente

à noite, ao deitar, sem posição de melhora ou

piora, progredindo para membros inferiores (MMII)

e superiores (MMSS) e, em seguida, parestesia em

MMSS. Refere progressiva diminuição do tônus

muscular dos membros inferiores, além de quedas

sequenciais. Fez uso de analgésicos, obtendo

alívio momentâneo da dor. Ao exame neurológico:

deambulando; parestesia crural e de MMSS, além

de hipotonia à esquerda. A Ressonância (RM) da

coluna cervical e torácica evidenciou Síndrome de

Compressão Medular em nível de C6 a T2,

fratura/colapso parcial antigo do corpo de C7 e

espondilodiscoartrose cervicotorácica. Análise do

material da biópsia: medula óssea compatível com

diagnóstico de plasmocitoma medular.

Discussão
O relato do caso é atípico dentro das descrições da

evolução prevalente do plasmocitoma, no que tange ao

desenvolvimento de compressão medular logo no início

do quadro. O objetivo foi o tratamento para

descompressão e alívio dos sintomas. O tratamento

inicial do MM do caso baseou-se no uso de

bifosfonados, corticoide, radioterapia e suporte clínico,

visto que a radioterapia parece uma boa opção

terapêutica para o alívio da dor, redução da massa

tumoral, assim diminuindo a compressão medular e

pode reduzir a incidência de fraturas vertebrais a longo

prazo.

Conclusão
No MM, a destruição óssea progressiva é responsável

pela maioria dos sintomas e repercussões clínicas,

sendo a dor o sintoma principal, que, em geral, é

intratável com analgésicos não opióides. A osteopenia

difusa leva a fraturas patológicas com predomínio na

coluna vertebral, costelas e ossos longos. A avaliação

através de exames radiológicos é fundamental, sendo a

ressonância o melhor exame para avaliação do MM na

coluna vertebral, por permitir excelente delimitação e

estadiamento das lesões e avaliar sua relação com o

canal vertebral e elementos neurais. As complicações

neurológicas, como dor radicular ou paraparesia, são

relativamente frequentes na evolução desses pacientes.
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