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Introdução: As síndromes paraneoplásicas neurológicas são distúrbios mediados pelo sistema imune.

Surgem de forma aguda ou subaguda e podem afetar qualquer parte do sistema nervoso. Estima-se

que atinjam 0,01-1% dos pacientes oncológicos¹.

Objetivo: Relatar um caso de encefalite paraneoplásica límbica e sua dificuldade diagnóstica devido à

confusão com demais patologias.

Relato de caso: Masculino, 68 anos, interna por delirium e afasia súbita. Iniciou com inapetência,

prostração, humor deprimido, alteração de comportamento e lapsos de memória, com evolução para

insônia, disfagia e mioclonia. Ressonância magnética de encéfalo com pontos hiperintensos na

substância branca supra-tentorial; Cintilografia óssea, Ultrassonografia abdominal e análise de líquor,

sem alterações. Evolui com piora clínica, mesmo após antibioticoterapia empírica. Hipotetzado

Creutzfeldt-Jakob, doença autoimune e síndrome neuroléptica maligna, que foram descartadas.

Tomografia abdominal com alteração do trabeculado ósseo na pelve e coluna lombosacra e raio X de

crânio com lesões líticas na abóboda craniana, combinados às características clínicas, sugerem

mieloma múltiplo, confirmado com mielograma. As alterações neurológicas devem-se à encefalite

límbica paraneoplásica. Iniciado corticoterapia, porém, evolui com sepse e óbito.

Discussão: A encefalite límbica (EL) é um processo inflamatório do sistema límbico, que causa

disfunção comportamental com sintomas neurológicos². Caracteriza-se por início subagudo de perda

da memória recente, convulsões, confusão, irritabilidade, depressão, ansiedade, distúrbios do sono e

alucinações2,3, assim como os sintomas descritos no caso. Os sintomas da EL com frequência

precedem o diagnóstico da neoplasia, podendo imitar outras complicações da mesma ou as decorrentes

do tratamento4. Na Ressonância magnética cerca de 80% apresenta hiperintensidade na região

temporal. No líquor observa-se comumente pleocitose linfocítica e elevação das proteínas. No caso

discutido observamos líquor normal, fato raro em tal distúrbio³. Tumores geralmente associados são

carcinoma pulmonar, de esôfago, mama, ovários e pâncreas. O Mieloma múltiplo está raramente

associado. O tratamento do tumor subjacente visa apenas a estabilização da síndrome5.

Conclusão: Tendo em vista a complexidade diagnóstica e o prognóstico reservado, salienta-se a

importância de atentar para a possibilidade diagnóstica e tratamento imediato, a fim de evitar

complicações neurológicas graves e irreversíveis.
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