
Mais recursos para o manejo  
de condições autoimunes
Testes recém-incorporados ajudam  
a acompanhar doenças reumáticas imunomediadas.

Recentemente, novos exames foram introduzidos 
na rotina do Weinmann para o monitoramento 
e para o controle de tratamento de algumas 
doenças reumáticas – as dosagens séricas de 
imunocomplexos circulantes (ICC) e do anticorpo 
anti-C1q por ensaio imunoenzimático.

Os ICC auxiliam a monitoração da atividade de 
doenças mediadas por imunocomplexos, como o 
lúpus eritematoso sistêmico (LES), e determinadas 
formas de glomerulonefrite, entre outras, visto que 
os imunocomplexos formados in situ ou no meio 
intravascular participam da fisiopatologia dessas 
enfermidades e podem refletir a magnitude da resposta 
imunológica. Áreas como os capilares glomerulares e 
a sinóvia, frequentemente acometidas nessas afecções,  
têm maior suscetibilidade à fixação dos ICC.

A dosagem desses elementos avalia o grau de 
atividade de uma doença já diagnosticada, mas a 
interpretação dos resultados deve ser feita à luz do 
quadro clínico e de outros testes laboratoriais. Isso 
porque os ICC não configuram achado específico 
e restrito a poucas doenças – condições não 
autoimunes, como infecções e neoplasias, também 
podem cursar com níveis elevados de tais complexos. 

Preditor de nefrite lúpica
Já o anticorpo anti-C1q associa-se ao envolvimento 
renal e ao desenvolvimento da nefrite lúpica, que 

ocorre em cerca de 50% dos portadores de lúpus. Esse marcador 
está presente em 20% a 50% dos pacientes com LES e em alta 
frequência naqueles com nefrite lúpica ativa. Assim, o anti-C1q 
ajuda a detectar essa complicação precocemente e tem certo 
valor preditivo negativo. Na prática, a avaliação seriada de anti- 
-C1q é considerada um método não invasivo útil no seguimento 
desses indivíduos. Os níveis séricos do anticorpo tendem a se 
correlacionar com a resposta terapêutica e a atividade da doença.

Vale ressaltar que 4-6% das pessoas saudáveis podem ter o 
anti-C1q positivo e que há possibilidade de ele estar presente 
em outras doenças autoimunes, como a esclerodermia, a artrite 
reumatoide e a dermatomiosite. Na urticária-vasculite, quando 
detectado, constitui um dos critérios para o diagnóstico.
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A íntima relação do c1q com o lúpus

O C1q participa da ativação da via clássica e desempenha papel fundamental na depuração dos imunocomplexos e dos 
restos da apoptose celular. A deficiência hereditária homozigótica dessa proteína, embora extremamente rara, representa um 
dos mais fortes fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento do LES. Os pacientes lúpicos, entretanto, com frequência 
apresentam níveis baixos de C1q durante a atividade da doença em função da ativação da via clássica e do consumo de seus 
componentes. Além disso, a presença de anti-C1q pode contribuir diretamente para a diminuição dos níveis séricos de C1q, 
sobretudo quando os demais componentes encontram-se dentro dos limites da normalidade. 
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Nefrite lúpica: podem ocorrer vários padrões de envolvimento glomerular 

no LES, inclusive o semelhante ao da nefropatia membranosa, como 

demonstrado nesta imagem.



Suspeita  
clínica

Marcador 
sorológico

comentários

Granulomatose 
de Wegener

Antiproteinase 3 A proteinase 3 é uma proteína contra a qual reagem alguns dos autoanticorpos 
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA). Pela técnica imunoenzimática, o anticorpo aparece 
em 80-90% dos portadores da forma sistêmica e ativa da granulomatose de Wegener e 
seus níveis séricos podem refletir o grau de atividade da doença em alguns pacientes

Poliangiite 
microscópica

Antimieloperoxidase  
(MPo)

Corresponde aos autoanticorpos anticitoplasma de neutrófilo com padrão perinuclear 
(p-ANCA) na IFI, presentes em 50% dos casos de poliangiites microscópicas e 
glomerulonefrites rapidamente progressivas com crescentes, em 30-40% dos portadores 
de síndrome de Goodpasture e em 35% dos casos de síndrome de Churg-Strauss

Esclerose 
sistêmica

Anti-Scl-70

Anticentrômero

Antifibrilarina

Anti-RNA 
polimerase iii  
(anti-RNA pol iii)

Voltado contra a enzima DNA topoisomerase I, está presente em cerca de 20-30%  
dos pacientes com esclerodermia, sobretudo nos que têm a forma difusa da doença.  
O encontro do marcador ainda se relaciona com envolvimento visceral mais 
proeminente, sobretudo de pulmão e coração

Indica as formas limitadas da doença, especialmente a Crest. Contudo, aparece 
igualmente em indivíduos com fenômeno de Raynaud isolado, embora ocasionalmente, 
quando pode sinalizar evolução para esclerose sistêmica

Principal componente proteico do complexo U3-RNP nucleolar, a fibrilarina participa 
do processamento de RNA ribossomal recém-transcrito. O anticorpo contra essa proteína 
é observado em 8-10% dos pacientes com esclerose sistêmica e associa-se a formas 
viscerais graves da doença, usualmente com envolvimento cardiopulmonar intenso

Ocorre em 6-28% dos pacientes com a doença, mais em ocidentais do que em 
orientais, sendo considerado um biomarcador específico. Associa-se à forma difusa 
da afecção e pode se correlacionar com sua atividade, principalmente em relação 
ao envolvimento cutâneo e renal, apesar de também indicar menor frequência e 
intensidade de comprometimento pulmonar e muscular

Na triagem das doenças autoimunes sistêmicas, um 
dos principais exames empregados é a pesquisa de 
anticorpos contra antígenos celulares (FAN), feita por 
imunofluorescência indireta (IFI) em células HEp-2 derivadas 
de carcinoma de epitélio humano. Esse teste apresenta 
alta sensibilidade, mas baixa especificidade, o que implica 
cautela em sua interpretação. Resultados positivos podem ser 
encontrados em 13% a 20% da população geral e em índices 
maiores em doenças neoplásicas e infecciosas, bem como 
durante o uso de medicamentos.

Destaca-se que há características intrínsecas do FAN que 
ajudam a diferenciar casos patológicos de achados não 
específicos, já que alguns padrões não se associam a doenças 
autoimunes sistêmicas, especialmente o nuclear pontilhado fino 
denso (PFD) em qualquer título. Já o encontro de um FAN em 
título moderado ou elevado com padrão nuclear homogêneo, 
nuclear pontilhado grosso, nucleolar ou centromérico aponta 
alta possibilidade de afecção autoimune manifesta ou incipiente.

o que vem depois do FAN?
Tudo depende dos títulos, do padrão e, sobretudo, dos sintomas.

Prática clínica

Assim, o contexto clínico é essencial para que um 
resultado positivo de FAN seja corretamente valorizado. 
Dependendo da suspeita diagnóstica e do padrão 
de fluorescência, o rastreamento de autoanticorpos 
específicos associados a determinadas doenças 
autoimunes pode estar indicado. Na suspeita de 
doença mista do tecido conjuntivo (DmTC) ou de 
LES, por exemplo, um FAN negativo reduz muito a 
possibilidade desses diagnósticos. Já na hipótese de 
esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, polimiosite 
e dermatomiosite, um resultado negativo até as torna 
menos prováveis, mas não as exclui. 

Alguns autoanticorpos, como anti-SS-A/Ro,  
anti-Jo-1 e antiproteína P ribossomal, nem  
sempre positivam um teste de FAN, razão pela 
qual, diante de manifestações muito sugestivas 
de autoimunidade, convém considerar a pesquisa 
específica desses marcadores.

Suspeita  
clínica

Marcador 
sorológico

comentários

LES Anti-dNA nativo

Antiproteína P  
ribossomal

Antinucleossomo

Anti-Sm

É considerado o principal marcador do lúpus (presente em 40-60% dos pacientes 
não tratados) e, junto com o antinucleossomo, também se aplica ao monitoramento 
clínico, visto que seus títulos tendem a acompanhar o grau de atividade da doença

Tem utilidade diagnóstica quando não há outros anticorpos, por sua alta especificidade, 
sendo encontrado em 10-15% dos pacientes com lúpus, inclusive na psicose lúpica

Serve ao diagnóstico da doença, aparecendo precocemente, e seus valores  
correlacionam-se com a atividade do LES. Pode estar acompanhado do anti-DNA nativo

Altamente específico para o LES, costuma ser observado em 15-30% dos pacientes, 
em geral associado com anticorpos anti-RNP

LES e síndrome  
de Sjögren

Anti-SS-A/Ro  
e anti-SS-B/La

Em indivíduos com LES, o anti-SS-A/Ro ocorre em 35% e o anti-SS-b/La, em 15%, embora 
ambos sejam mais frequentes na síndrome de Sjögren (60% e 20-40%, respectivamente).  
A pesquisa do anti-SS-A/Ro entra como recurso auxiliar na investigação de lúpus neonatal  
e em recém-nascido com bloqueio atrioventricular total

Polimiosite e 
dermatomiosite

Anti-Jo-1

Anti-Mi-2

É visto em 30% dos pacientes com polimiosite, sobretudo nos que têm pneumopatia 
intersticial, sendo mais frequente na síndrome antissintetase. Está ocasionalmente presente na 
pneumopatia intersticial isolada, que pode representar uma manifestação inicial da polimiosite

É encontrado em até 20% dos casos de dermatomiosite e considerado um marcador 
específico da doença, bem como de ausência de envolvimento pulmonar e de bom 
prognóstico geral

dMTc Anti-RNP A presença do marcador em altos títulos (>1/1.600), na ausência de outros 
autoanticorpos, associa-se à DmTC

A presença de um resultado positivo de FAN sem 
evidência de LES ou de outra doença autoimune é 
condição relativamente comum na prática clínica e 
pode gerar dúvidas para o médico, principalmente 
se o valor apresentar altos títulos. mesmo que alguns 
padrões de fluorescência observados no exame estejam 
relacionados a doenças reumáticas autoimunes e que 
outros usualmente não ocorram nessas enfermidades, 
o padrão do FAN não deve ser considerado um 
parâmetro definitivo, sendo recomendado investigar 
outros autoanticorpos relacionados com LES e condições 
autoimunes. Na presença de padrão PFD, visto geralmente 
em indivíduos sem doença autoimune sistêmica, mesmo 
em títulos elevados, convém realizar, na sequência, a 
pesquisa do anticorpo contra o fator de crescimento 
celular derivado do cristalino (LEDGF), um marcador 
especificamente associado ao padrão PFD, que ajuda 
a tornar menos provável o diagnóstico de afecção 
autoimune. O anti-LEDGF, como único autoanticorpo  
no soro, é encontrado sobretudo em indivíduos hígidos ou 
com enfermidades sem componente de autoimunidade. 
Assim, a presença de reatividade desse biomarcador 
em paciente com FAN positivo e padrão PFD torna 
improvável o diagnóstico de LES e doenças similares.

Quando partir para marcadores específicos

o dilema do FAN reagente em altos 
títulos sem evidência de doença

FAN com padrão pontilhado fino denso.



o passo a passo da investigação  
do lúpus eritematoso sistêmico 
Diante dessa hipótese, confira o raciocínio diagnóstico  
para confirmar ou afastar a doença.
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Roteiro diagnóstico

1. Fotossensibilidade, lesões discoides, úlceras orais, sinovites, serosite, convulsões, psicose e alopecia, entre outros.
2. Leucopenia <4.000 cels/mm3; linfopenia <1.500 cels/mm3; anemia hemolítica autoimune; trombocitopenia  
<100.000/mm3; proteinúria >500 mg/24 horas; hematúria dismórfica; perda da função renal; consumo da via clássica do 
sistema complemento (CH50, C2, C3 e C4).
3. Títulos altos (≥1/640) e padrões clássicos de LES (como nuclear homogêneo e nuclear pontilhado grosso) tornam o 
diagnóstico mais provável.

Suspeita clínica de LES1 e/ou alterações laboratoriais sugestivas2

Positivo

baixa suspeita clínica

Todos negativos

Alta suspeita clínica

Alta suspeita clínica

Negativo

Autoanticorpos: anti-DNA dupla hélice, anti-Sm, 
antinucleossomo e anti-P ribossomal. 
Considerar padrão e título do FAN3

Fator antinúcleo (FAN)

≥1 autoanticorpo 
positivo

Todos  
negativos

≥1 autoanticorpo 
positivo

Todos  
negativos

Pelo menos  
um positivo

LES
Anti-RNP,  

anti-SS-A/Ro  
e anti-SS-b/La

Considerar CH50, C3 
e C4, hemograma e 
urina I para avaliar a 
atividade da doença 

diagnóstico de LES 
improvável

diagnóstico de LES 
possível. considerar 

outras doenças 
autoimunes sistêmicas

Anti-P ribossomal e 
anti-SS-A/Ro 


