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É o conjunto de sinais e sintomas 
clínicos relacionados ao câncer, 
juntamente com o qual se 
desenvolvem e/ou desaparecem, 
podendo reaparecerem com a 
recidiva do mesmo . ( Boudin).
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���� São manifestações cutâneas de uma 
neoplasia maligna interna. 

���� Geralmente são inespecíficas e, às vezes, 

muito sutis, ���� desapercebidas.

���� Têm fundamental importância, pois o 
reconhecimento desses sinais cutâneos 
pode levar ao diagnóstico de um Ca. não 
suspeitado anteriormente. ( Fitzpatrick )
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2.1)Mecanismo auto-imune 

( ou auto agressão): 
�Onde o câncer agiria como se fosse um 

antígeno. É a mais aceita.

2.2.)Mecanismo biotrópico.

HipHip óóteses patogteses patogêênicas:nicas:
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HipHip óóteses patogteses patogêênicas:nicas:

2.3) Resposta aos distúrbios 

metabólicos:
� Explica-se pelo excesso de substâncias 

circulantes, liberando serotonina; 

� Ou ausência de outras, como o ácido 

nicotínico ou vitamina A.

2.4.)Fatores hormonais.
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Grupos das dermatoses Grupos das dermatoses 
paraneoplparaneopláásicassicas

3.1)Doen3.1)Doençças do primeiro grupo:as do primeiro grupo:
���� são aquelas cujas relações com o 
câncer visceral estão bem 
estabelecidas, exigindo uma 
investigação sistemática neste 
sentido.
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����Total de 10 dermatoses:
1. Acantose nigricans maligna

2. Dermatomiosite

3. Eritema giratum repens

4. Ictiose adquirida

5. Paquidermoperiostose

6. Carcinóide funcionante

7. Tromboflebite migratória

8. Retículohistiocitoma

9. Ceratose palmo-plantar

10.Hipertricose lanuginosa
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DoenDoençças do segundo grupo:as do segundo grupo:

����são aquelas onde a associação 
com o câncer visceral podedar 
motivo a discussão e, 
ocasionalmente, podem estar 
associadas a ele.
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����Total de 12 dermatoses:
1. Pruridos ou Pruridermias
2. Urticária
3. Dermatite de Dhuring
4. Penfigóide bolhoso
5. Eritema anular centrífugo
6. Eritema multiforme
7. Esclerodermia
8. Herpes zoster
9. Ceratose seborréica
10. Doença de Bowen
11. Acroceratose de Bazex
12. Herpes simples
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�Existem 4 tipos de AN, 
somente este  está
relacionado com 
câncer.

�Geralmente adultos.

�Localiza-se em dobras 
do corpo (axilas, 
pescoço, genitália, 
umbigo), podendo 
ocorrer em todo o 
tegumento.
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�Ocorrem lesões 
hiperpigmentadas, 
vegetantes e 
verrucosas. 

�Quase 100% dos casos 
associados ao câncer 
visceral   (geralmente 
adenocarcinomas).

�Localizações mais 
freqüentes: estômago, 
brônquios, gânglios 
linfáticos, pâncreas.
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�Precede em 17%;
�Simultâneo em 

61%;
�Aparece depois, 

em 22%.
�Regride com a 

melhora ou a 
retirada do câncer 
e piora com a 
recrudescência do 
mesmo.
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� Não rara,  90% 
homens, idade 60-65.
� Ca. espinocelular do 
trato aerodigestivo 
superior   (faringe, base 
da língua, laringe, 
esôfago). 
� Ou + distante: 
próstata, útero.
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�Semiologia: ceratoseceratose palmo-plantar e dorsal, 
+ unhas, P.A., nariz, cotovelos, joelhos e 
pômulos.

�Ocorre ceratodermia e não escamas.
�Leito ungueal (pés e mãos), sem paroníquia.
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�Rebelde ao 
tratamento 
sintomático.
�Classificação em 
3 estágios.
�Histologia é
inespecífica ou  ≅≅≅≅
vasculite 
leucocitoclástica
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� Clínica: pápulas e placas azuladas ou 
violáceas, elevadas em pálpebras, região 
paranasal ou difusamente.

� Também estão presentes lesões purpúricas   
( e equimóticas), alopécias, macroglossia e 
palidez.
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� A alteração da cor 
se deve aos 
depósitos 
amilóides nos 
vasos sangüíneos 
dérmicos.

� Tumor  +  
freqüente: 
Mieloma múltiplo.
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�Eritema na região 
centro-facial e parte 
superior do tronco, 
pode ser uma 
manifestação de 
Síndrome 
Carcinóide, 
provocado por um 
Tu. carcinóide.
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�Aparecimento 
insidioso de 
“flushing”
paroxístico de face 
e às vezes de todo 
o corpo, com 
duração de 7-8 
minutos.   

�Idade= 10 dias a 89 
anos. 



22

� Localização do 
carcinoma é no 
apêndice, ou em 
qualquer parte do TGI 
(provocam + rubor). 

� Se este rubor aparecer 
após a ingestão de 
alimentos, devemos 
pensar em Tu. 
carcinóide do estômago. 

� Quando nos brônquios, 
observamos rubor 
prolongado com edema 
periorbitário.
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�Outros locais: 
brônquios, 
estômago, 
pâncreas, tireóide.

�Determina dor 
abdominal, diarréia, 
edema, dispnéia 
asmatiforme. 

�Exame de urina : 
pesquisa de ácido 5-
hidroxindolacético. 
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“ Tripe palmsTripe palms””
�Ceratodermias 

difusasdifusaspodem 
vir associadas 
com Ca. 
esofágico antes 
dos 65 anos.
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“ Tripe palmsTripe palms””
�Ceratodermias 

puntiformespuntiformes, pensar 
em Ca. de mama, 
útero, ovários, 
estômago, pulmão, 
vesícula biliar e 
cólon.

�São bastante raras 
essas associações.
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Polimiosite (1)Polimiosite (1)
�Lesões podem tornar-se 

poiquilodérmicas, 
atróficas e 
telangiectásicas. 

�Pode estar associada 
com pneumonite 
intersticial difusa, que 
leva geralmente ao 
óbito.
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�Normalmente precede o 
câncer visceral.

�Localizações dos Ca. 
viscerais: 
�na mulher:  ovários e 

mamas; 
�no homem : estômago, 

esôfago, nasofaringe, 
vesícula biliar.

Polimiosite (2)Polimiosite (2)
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Polimiosite (3)Polimiosite (3)
� Ocorre em adultos e crianças;
� Somente em adultos é considerada 

como paraneoplasia.
� Clinicamente inicia na região peri-

orbitária, com edema e eritema de 
coloração azul-arroxeada, 
formando o anel heliotróprico, 
podendo difundir-se por todo o 
corpo.
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�Determina 
fraqueza 
muscular, com 
dificuldade de 
deglutição, 
febrícula.

Polimiosite (4)Polimiosite (4)



30

�Comum em 
hemopatias ou 
Ca. trato 
digestivo.

�Observar Dç. 
Grover.
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�Síndrome dos hamartomas múltiplos, 
aut.dom., com tricolemomas múltiplos.

�Localização: peri-
orbital semelhantes às 
verrugas.

�Existem lesões 
ceratóticas acralmente, 
similares às verrugas 
planas.
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�Fácies adenóide e 
arco palatino 
elevado.

�Grande risco de 
Ca. mama 
(adenocarcinoma), 
tireóide e gástrico.
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DERMATOSE ACANTOLDERMATOSE ACANTOL ÍÍ TICA TRANSITTICA TRANSIT ÓÓRIA RIA 
(DAT)(DAT)

�Etiologia desconhecida,  
sexo  ���� , > 45 anos.

�Exposição solar, calor 
excessivo, sudorese.

�Surtos de pápulo-
vesículas ou bolhas, 
súbitas,            + prurido 
no tronco e 
extremidades.
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DERMATOSE ACANTOLDERMATOSE ACANTOL ÍÍ TICA TICA 
TRANSITTRANSIT ÓÓRIA (DAT)RIA (DAT)

�Não acomete região 
palmo-plantar.

�Evolução de poucas 
semanas.

�Acantólise, hiperceratose, 
paraceratose.

� Derme : 5  padrões de 
infiltrado 
linfohistiocitário com 
eosinófilos.



37



38

�Rara.
�Associa-se com 
�Ca. brônquico, 

�Amiloidose, 
�Mieloma 

múltiplo.
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�Epiteliomas múltiplos auto-curáveis;

�Existe transmissão aut.-dom. modal

�Na falha do sistema de auto-cura, leva ao óbito, por 
disseminação;

�Assemelham-se aos 
ceratoacantomas na clínica, 
porém são diferentes na 
histologia;

�Histologicamente há
dificuldades em distinguí-los 
dos ep. espinocelulares 
invasivos.
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�Associado  aos  Ca.  
de pulmão;  
próstata;

�Linfomas,  Hodgkin 
ou não;

�Histiocitoses.
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�Raro . 
�Em todos os casos há

uma neoplasia 
maligna associada. 

�Não é uniforme nem 
na localização, nem 
no tipo histológico.

�Mais comum no 
tronco e raiz dos 
membros.
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�Histologia: 
infiltrado 
perivascular = 
eritema anular 
centrífugo.

�Ocorre : Ca. útero, 
ovário, próstata, Ca. 
funcionante.
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� Ligado à secreção do glucagon (cél. alfa-2 pâncreas).

� Clínica: lesões eritematosas e erosivas, crônicas e 
recidivantes.

GLUCAGONOMAGLUCAGONOMA
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�Localização: 
peri-oral e 
intertriginosas.

�Exames: 
anemia, > VHS, 
< peso.

GLUCAGONOMAGLUCAGONOMA
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�Síndrome Pringle-
Bourneville, 
facomatose, epilóia, 
hereditária

�Tu. benignas em 
vários sítios (ecto e 
mesodérmicos).
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�Tríade: adenoma 
sebáceo, epilepsia, 
retardo mental.

�Hamartomas 
(sarcomas 15%), tu. 
renais, embrionários, 
neurais 
(glioblastoma).
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� Rara. Não afeta outros 
pêlos, salvo os da face e 
cílios ( longos, raros e 
finos).
� Onicodistrofias: 
“clubbing” + 
leuconíquia.
� Mais comum em 
mulheres ( Ca. colo-retal  
pp. e colo uterino.).
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� Aparecimento 
rápido.
� Esclerodermia 
+ Hipertricose 
lanuginosa 
adquirida = 
Doença de 
Valda-
Rodriques.
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�Pele seca, 
quebradiça, com 
sulcos ou traços, que 
podem desprender-
se em escamas. 

�Hiperceratose 
palmo-plantar, 
alopécia, ausência de 
história familiar de 
ictiose.
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�Pacientes com 
Doença de 
Hodgkin,  70-80%, 
possuem ictiose. 

�Na criança , a 
ictiose é
considerada 
genodermatose.
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�Schwanoma 
maligno (29%),

�Fibrossarcomas, 
�Nefroblastoma 

(tu. de Wilms), 
�Leucemias 

mielógenas 
agudas e 
crônicas.
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( por nódulos pancreáticos)

�Esteatonecrose 
nodular pancreática 
ou necrose 
gordurosa.

�Presença de grandes 
nódulos dolorosos, 
com febre, 
poliartralgias e 
eosinofilia.
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( por nódulos pancreáticos)

�Desenvolve-se 
atrofia pancreática 
após surto de 
pancreatite ou Ca. 
pâncreas.

�É devida à liberação 
de enzimas lipase e 
tripsina pelo tumor.
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�Acometimento 
ubiquitário: tronco, 
membros, peri-
orificial.

�Existe associação 
com hipertricose 
lanuginosa 
adquirida, ictiose 
adquirida, ceratoses 
seborréicas.
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� Ca. do trato digestivo 
é + freqüente (como 
na acantose nigricans 
maligna) ou  de 
pulmão.

� Disseminação de HPV 
por < imunidade 
ocasionado por um 
Ca. visceral ou 
concomitância com 
Acantose nigricans 
maligna papilomatosa.
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�Mais freqüente 
em homens.

�Atualmente não 
se comprovou 
vírus HPV, pela 
microscopia 
eletrônica.
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�Aumento da 
espessura da pele 
com formação de 
sulcos na região 
frontal, pálpebras 
superiores, orelhas e 
lábios, além de 
macroglossia. 
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�Aumento de volume 
das extremidades  
(cotovelos, joelhos e 
mãos), dedos 
achatados, espatulados 
nas pontas. 

�Mais freqüente nos 
homens após os 40 
anos, geralmente 
portadores de Ca. 
broncogênico .

�É evidente a 
associação c/  Ca. 
broncogênico.
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� Em associação com Timoma, libera Ag.

� Também Associa-se com Linfomas (Hodgkin ou não), 
Leucemia linfocítica crônica, Tu. sólidos do pulmão , 
Adenocarcinoma do cólon, Ca. colo uterino, próstata , 
Sarcomas diferenciados ou não.
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�Histologia: 
procurar 
Linfoma B, com 
Ig.M lambda, 
nos espaços 
intercelulares 
da epiderme.
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HISIO CJ et al. Paraneoplastic pemphigus in association with a 
retroperitoneal Castleman’s disease presenting with a lichen 
planus pemphigoides-like eruption. A case report and review of 
literature.   BJD 144(2):372-6,2001.
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�Associa-se com :

�Linfomas

�Sarcoma de 
Kaposi

�Timomas
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�São casos raros.
�Geralmente associa-
se às Leucemias.

�Não se sabe ao certo 
se a medicação 
imunossupressora 
utilizada no seu 
tratamento é que 
levaria ao maior risco 
de neoplasia.
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�Colite ulcerativa, Poliposes, 
�Ileíte regional, Úlcera gástrica.
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�Também chamada de 
pitiríase redonda ou 
circinada;

�Placas escamosas 
assintomáticas, 
circulares, 
amarronzadas de 1-28 
cm., nº lesões 1-20, em 
tronco e membros,
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ou Pruridermias

�Quando 
generalizados e 
crônicos, sem 
causa aparente, 
precede um 
carcinoma visceral, 
geralmente Doença 
de Hodgkin.
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(ceratoses seborréicas múltiplas eruptivas)

�Adeno-
carcinoma 
de 
estômago
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�Secreção ectópica de 
corticotrofina, pp. Pulmão 
e tu. APUD.

�Rápida progressão 
clínica: hiperpigmentação 
acentuada, obesidade 
troncular, fácies de lua.

�Exames: ���� K, ���� cortisol 
livre, corticotrofina  não 
���� com uso de 
dexametasona.



73



74



75

�Placas e nódulos 
dolorosos, 
assimétricos, 
avermelhados, em 
qq. parte do corpo  
(face e 
extremidades ).
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�Leucemias (LMA, 
LMMA), tu. sólidos 
(adenocarcinomas e 
Ca. embrionário dos 
testículos).
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6)Crit6)Crit éérios das paraneoplasias (1)rios das paraneoplasias (1)

1) Início simultâneo ou pequeno espaço 
entre ambas. Ex. Dermatomiosite.

2) Evolução paralela.
Ex. Acantose nigricans maligna,

3) Uniformidade do tipo de carcinoma na     
doença tegumentar. 
Ex.  Adenocarcinoma em Acantose 

nigricans maligna.
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6)Crit6)Crit éérios das paraneoplasias (2)rios das paraneoplasias (2)
4) Doença tegumentar pouco freqüente. 

Ex. Eritema giratum.

5) Associação entre ambas é relacionada 
geneticamente, há desenvolvimento 
independente. 
Ex. Síndrome de Peutz-Jeghers-Touraine.

6) Incidência entre ambas é estatisticamente 
importante.  Ex. Acantose nigricans 

maligna e Retículo-histiocitoma.
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7)Roteiro de exames (1)7)Roteiro de exames (1)

1. Exame dermatológico completo (pele e 

mucosas);

2. Exame neurológico;

3. Exame proctológico;

4. Exame ginecológico;

5. Exame dos ossos e articulações;

6. Hemograma completo, com plaquetas;
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Roteiro de exames (2)Roteiro de exames (2)

7. Provas de função hepática ( inclusive 
fosfatase alcalina); 

8. Radiografias simples de abdome e tórax;

9. Radiografias de estômago, esôfago e 
duodeno ( REED);

10.Endoscopia digestiva alta;

11.Colonoscopia;

12.Colecistografia;
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Roteiro de exames (3)Roteiro de exames (3)

13. Broncoscopia ( pesquisa de céls. 

neoplásicas no lavado broncoalveolar);

14. Tomografia de campos pulmonares;

15. Ultrassonografia abdominal e pélvica; 

16. Mamografia;

17. PSA ( próstata);

18. CEA (pesquisa de ag. carcinoembrionário).
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OBRIGADO PELA ATENOBRIGADO PELA ATEN ÇÃÇÃO!O!

aloisiogamonal@terra.com.braloisiogamonal@terra.com.br


