
Desordens autoimunes e paraneoplásicas do sistema nervoso central e 

periférico: marcadores laboratoriais 

 

 

1) Introdução 

 

As doenças associadas a auto-anticorpos contra o sistema nervoso central 

(SNC) e sistema nervoso periférico (SNP) constituem um grupo abrangente 

de condições que podem ser agrupadas nas doenças paraneoplásicas e nas 

doenças autoimunes associadas a anticorpos contra superfície neuronal ou 

receptores sinápticos (1).  

 Os sintomas destas doenças são habitualmente flutuantes e a maioria 

(70-80%) apresentam melhora substancial após imunoterapia ou retirada do 

tumor, ressaltando a importância do diagnóstico precoce destas condições.  

 O diagnóstico baseia-se em 3 critérios:  

a) Presença da síndrome neurológica,   

b) Detecção de anticorpos específicos no soro e/ou no líquor (LCR). Estes 

anticorpos devem ser testados, sempre que possível, no soro e no LCR, visto 

que podem estar negativos no soro e positivos em LCR, ou vice-versa,   

c) Identificação da patologia tumoral de base nos casos de manifestações 

paraneoplásicas.  

 

 Tais desordens podem afetar qualquer região do SNC, isoladamente 

ou de forma multifocal. Em algumas raras circunstâncias um determinado 

anticorpo associa-se a uma patologia neurológica específica, mas na maioria 

das vezes um mesmo anticorpo pode estar presente em diversas síndromes 

neurológicas distintas. Consequentemente, a testagem de um  anticorpo 

único normalmente apresenta valor diagnóstico restrito, sendo preferíveis 

avaliações abrangentes de painéis de auto-anticorpos, de acordo com a 

sintomatologia e síndrome clínica apresentada pelo paciente. Os anticorpos 

podem ser classificados em anticorpos onconeurais, quando têm grande 

afinidade pelo tumor subjacente; ou anticorpos antineuronais, quando são 

contra estruturas sinápticas ou superfície neuronal, podendo ou não estar 

associados a neoplasias.    



2) Síndromes Clínicas  

 

2.1) Encefalite límbica 

 

 Sintomas e achados gerais: os pacientes tipicamente apresentam 

sintomas neuropsiquiátricos (delírio, alterações de humor, cognição, 

personalidade), convulsões focais ou generalizadas. A ressonância 

habitualmente mostra alterações de sinal em regiões corticais. O exame 

geral do LCR habitualmente está alterado, sendo as anormalidades mais 

comuns pleocitose linfomonocitária, aumento da concentração de 

proteínas e a presença de bandas oligoclonais (2). 

 

 Painel de anticorpos:  

o ANNA-1 (cod. 1660-soro; cod. 1732-LCR) 

o Anti-PCA-2 (cod. 1661-soro; cod. 2102-LCR) 

o Anti-anfifisina (cod. 1730-soro; cod. 11651-LCR) 

o Anti-NMDA (cod. 10372-soro; cod. 10236-LCR) 

o Anti-AMPA (cod. 11703-soro; cod. 11702-LCR)  

o Anti-GABAA (cod. 14643-soro; cod. 14642-LCR) 

o Anti-GABAB (cod. 14378-soro; cod. 11997-LCR) 

o Anti-Caspr2 (cod. 11945-soro; cod. 11943-LCR) 

o Anti-DPPX 

 

 Neoplasias associadas: 

o Encefalite associada ao anticorpo antineuronal nuclear tipo 1 

(ANNA-1): este anticorpo está fortemente associado ao carcinoma 

de pequenas células pulmonar, embora raramente outros tumores 

podem estar associados.  

o Encefalite associada ao anti-células de Purkinge-2 (PCA-2): 

associada a carcinoma de pequenas células pulmonar.  

o Encefalite associada a anti-anfifisina: associada a neoplasia de 

pequenas células ou adenocarcinoma de mama.  



o Encefalite anti-receptor N-metil-D-Aspartato (NMDA): mais 

frequente em mulheres e crianças. É de natureza paraneoplásica 

em 45% dos casos; nestes está associada a um teratoma ovariano. 

Nos demais é de natureza primária (3).  

o Encefalite anti-receptor Ácido Alfa-Amino-Hidroxi-Metil-

Isaxazolepropionico (AMPA): mais frequente em mulheres de meia 

idade, sendo de natureza paraneoplásica em 70% dos casos. Os 

tumores mais frequentemente associados são de timo, pulmão e 

mama (4).  

o Encefalite anti-receptor Ácido Gama-aminobutírico B (GABAB): 

incide em ambos os sexos e cerca de metade dos pacientes tem 

uma neoplasia pulmonar, seja uma neoplasia de pequenas células 

ou um tumor neuroendócrino.  

o Encefalite anti-glioma inativado-1 rico em leucina (LGI-1): além das 

manifestações clássicas podem ocorrer manifestações peculiares, 

incluindo hiponatremia (60%), transtorno comportamental do sono 

REM e mioclonias. Menos de 10% destes pacientes apresentam 

neoplasia de base, mais comumente um timoma (5).  

o Encefalite anti-proteína semelhante à contactina 2 (Caspr2): este 

anto-anticorpo está geralmente associado à síndrome de Morvan, 

que consiste em encefalite límbica associada a neuromiotonia. 

Geralmente associada a neoplasia de base, em geral um linfoma 

(6).   

o Encefalite anti-receptor Ácido Gama-aminobutírico A (GABAA): 

descrita em crianças e adultos, cursa de forma rapidamente 

progressiva. Raramente está associada a uma neoplasia de base, 

mas, quando isso ocorre o tumor identificado é um timoma (7).   

o Encefalite anti-proteína semelhante a dipeptidil-peptidase 6 

(DPPX): curso rapidamente evolutivo, normalmente não está 

associada a neoplasia de base (8).  

 

 

2.2) Transtornos de movimento 

 



 Sintomas: Os transtornos de movimento mais frequentemente 

associados a síndromes paraneoplásicas e quadros autoimunes são: 

o ataxia cerebelar rapidamente progressiva,  

o síndromes hipercinéticas (coreia),  

o mioclonias (incluindo a síndrome opsoclunus-mioclonus). 

Tais sintomas tendem a ter instalação subaguda e progressão rápida.   

 

 Painel de autoanticorpos:  

o Ataxia:  

 Anticorpos anti células de Purkinge: PCA-1, PCA-2 (cod. 

1661-soro; cod. 2102-LCR), PCA-Tr (ataxia) (cod. 1728-

soro) 

 Anticorpo anti-canal de cálcio tipo P/Q (ataxia) 

 Anticorpo anti-fator de transcrição de zinco (Anti-ZIC-4) 

(ataxia) (cod. 11701-soro; cod. 11700-LCR) 

 Anti-descarboxilase do ácido glutâmico (GAD)-65 (cod. 

1707-soro) 

 Anti-canais de cálcio voltagem dependentes (anti-VGCC) 

(cod. 1651-soro) 

o Distonia e coreia 

 IgG anti-proteína mediadora da resposta a colapsina-5 

(CV2/CRMP5)-IgG (distonia e coreia) (cod. 1731-soro) 

 Anti-NMDA (cod. 10372-soro; cod. 10236-LCR) 

o Mioclonia/Opsoclonus-mioclonus de início da vida adulta 

 ANNA-2 (anti-Ri) (mioclonia/opsuclonus-mioclonus de 

início na vida adulta) (cod. 1721-soro) 

 

 Neoplasias associadas: 

o Coreia/distonia: Anti-CV2/CRMP5. Os tumores mais 

frequentemente associados são carcinoma de pequenas células 

e o timoma (9).  

o Ataxia: a neoplasia mais frequentemente associada varia 

dependendo do anticorpo encontrado:  



 Adenocarcinoma Mulleriano ou de mama: anticorpos 

anti-PCA-1.  

 Carcinoma de pequenas células: anticorpos anti-PCA-2, 

Anti-ZIC-4 (10).  

 Linfoma de Hodgkin: anticorpos anti-PCA-Tr 

 Timoma, tumor renal, adenocarcinoma de mama e colon: 

anti-GAD-65 

 Anti-VGCC – associado a neoplasia de pequenas células 

 

 

2.3) Encefalite de tronco 

 

 Sintomas: os sintomas incluem neuropatias crianianas, alterações da 

motricidade ocular, vertigem, vômitos de difícil controle e 

parkinsonismo. 

 

 Painel de auto-anticorpos:  

o Anti-Ma1 (cod. 8724-soro) 

o Anti-Ma2 (anti-Ta) (cod. 8407-soro; cod. 11419-LCR) 

o Anti-ANNA-2 (cod. 1721-soro) 

 

 Neoplasias mais frequentemente associadas:  

o Neoplasia testicular: Anti-Ma2 e anti-Ma1 (11) 

o Adenocarcinoma de mama e colon –Anti-Ma1 

 

 

2.4) Mielopatia 

 

 Sintomas: as mielopatias autoimunes podem apresentar-se na forma 

de mielites agudas (tal qual a mielite transversa extensa da 

neuromielite óptica) ou na forma de mielopatias progressivas, mais 

comumente verificadas nas mielopatias paraneoplásicas.  

 



 Painel de auto-anticorpos:  

o Anti-proteína mediadora da resposta a colapsina (CV2/CRMP-5) 

(cod. 1731-soro) 

o Anti-GAD65 (cod. 1707-soro) 

 

 Neoplasias mais frequentemente associadas:  

o Anti-CRMP-5 positivo – neoplasia de pequenas células (12).  

o Anti-GAD65: timoma, tumor renal, adenocarcinoma de mama e 

colon. 

 

 

2.5) Síndrome da pessoa rígida 

 

 Sintomas: os sintomas desta síndrome incluem dores lombares, 

rigidez e espasmos, frequentemente desencadeados por estúmulos 

sensoriais e emocionais, levando a quedas frequentes, lordose e 

aumento de tônus. Tais sintomas são frequentemente aliviados com o 

uso de benzodiazepínicos (13). Uma variante é a PERM: 

encefalomielite progressiva com rigidez e mioclonias, que se diferencia 

pela presença de sinais de tronco, sinais autonômicos e de tractos 

longos, normalmente de evolução rápida.   

 

 Painel de anticorpos:  

o Anti-GAD65  (cod. 1707-soro) 

o Anti-anfifisina (cod. 1730-soro; cod. 11651-LCR) 

o Anti-subunidade 1 do receptor de glicina (cod. 14393-soro; cod. 

14640-LCR) 

 

 Neoplasias associadas:  

o Quando o anti-GAD65 está associado a neoplasia (apenas 15% 

dos casos), os tumores mais comuns são timoma, 

adenocarcinoma de mama e colon ou neoplasia renal.  



o O anticorpo anti-anfisisina na síndrome da pessoa rígida está 

quase sempre associado a neoplasia, sendo as mais frequentes 

as de pequenas células de pulmão e mama.  

o Anti-receptor de glicina/PERM, associado a neoplasia de 

pequenas células de pulmão.   

 

 

6) Neuropatia periférica 

 

 Sintomas: o quadro pode ser de uma neuropatia sensorial subaguda, 

caracterizada por dores e parestesias, geralmente assimétrica. O 

exame eletroneuromiográfico mostra alterações difusas e severas dos 

nervos sensitivos. Em alguns casos pode haver manifestações 

motoras associadas, nestes casos a eletroneuromiografia pode 

mostrar compenente desmielinizante associado. O exame geral do 

LCR mostra pleocitose discreta, aumento de proteínas e presença de 

bandas oligoclonais. Outras manifestações, tais como disautonomia, 

neuropatia motora e mononeurite múltipla podem estar associadas.  

 

 Painel de anticorpos:  

o Anticorpo anti-Hu (neuropatia sensorial) (cod. 1660-soro; cod. 

1732-LCR) 

o Anticorpo anti-CV2/CRMP-5 (neuropatia mista com componente 

desmielinizante) (cod. 1731-soro) 

o Anti-PCA-1, anti-Ma2 e anti-anfifisina (ocasionais) 

 

 Neoplasias associadas 

o Neuropatia associada ao anti-Hu - associada a neoplasia de 

pequenas células de pulmão em 70-80% dos casos. Outras 

neoplasias podem estar associadas com menor frequência, tais 

como de mama e linfoma de Hodgkin (14).   

o Neuropatia associada ao anti-CRMP-5 – associada a neoplasia 

de pequenas células e timoma.  



 

 

7) Síndrome de Lambert-Eaton (SLE) 

 

 Sintomas: clinicamente apresenta-se com fraqueza proximal 

predominando nos membros inferiores que melhora com exercícios. 

Sintomas autonômicos podem estar presentes. Pode ocorrer em 

associação com ataxia cerebelar. A eletroneuromiografia mostra 

achados característicos desta síndrome, incluindo incremento após 

contração muscular voluntária.  

 

 Painel de anticorpos:  

o Anti-canais de cálcio voltagem dependentes (anti-VGCC) (cod. 

1651-soro) 

o Anti-CV2/CRMP-5 (subgrupo associado a ataxia cerebelar) 

(cod. 1731-soro) 

 

 Neoplasias associadas:  

o Associação com neoplasia de pequenas células em 40-60% dos 

casos. Nos casos anti-VGCC a associação ocorre em 100% dos 

casos.  

  

 

8) Neuromiotonia e hiperexcitabilidade de nervos periféricos (síndrome 

de Isaac) 

 

 Sintomas: câimbras, rigidz, fasciculações, mioquimias, retardo no 

relaxamento muscular e espasmos de extremidades. A 

eletroneuromiografia mostra anormalidades características. Alguns 

pacientes desenvolvem sintomas autonômicos, confusão e sintomas 

neuropsiquiatricos (síndrome de Morvan).  

 

 Anticorpo e neoplasia associada:  



o Anti-CASPR2 (síndrome de Morvan). Nestes casos pode estar 

associado a linfoma (cod. 11945-soro; cod. 11943-LCR) (6).  
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