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1. RESUMO 

Mesmo com muitos anos de pesquisa, muitas entidades não seguem ou não tem um 

protocolo padrão definido para o correto diagnóstico de Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA). O objetivo deste trabalho foi estudar os critérios para o 

diagnóstico correto de ELA e criar uma proposta para um novo protocolo atualizado. 

Normalmente o paciente é diagnosticado com poucos exames médicos. Tanto nos 

artigos científicos, quanto no acompanhamento dos pacientes que foram 

diagnosticados inicialmente com ELA, possuem outros tipos de patologia, 

suscetíveis de tratamentos ou não. Foram identificados a mutação de cinco genes 

importantes (SOD1, ALS2, SEXT, VAPB, C21orf2) e a proteína TDP-43, que são 

ligados a ELA, muitos pacientes são diagnosticado sem a verificação de qual gene 

possui, devido o protocolo que existe hoje não ser claro na solicitação para 

investigação desses genes. Foi concluído que seria necessário a criação de um 

protocolo atualizado para diagnosticar corretamente a doença, levando em conta a 

sintomatologia e os genes identificados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Mesmo com anos de existência de Doenças do Neurônio Motor (DNM), ainda não 

existe um protocolo definitivo ou padrão para o diagnóstico correto da Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA).4 O diagnóstico é complicado, pois possuem diversas 

Doenças do Neurônio Motor, classificadas como ELA, fora a complexidade que a 

própria doença possui devido a sua mutação, desenvolvimento, tipo de portadores, 

entre outros fatores.3 

Alguns organismos de estudo de ELA sugerem um protocolo de diagnóstico da 

doença, mas é raro ver alguma instituição de saúde adotando estes protocolos como 

base para o diagnóstico. Além de estabelecer um protocolo definitivo, este deve ser 

obrigatório na capacitação do corpo médico/clinico, para conhecimento e orientação 

das etapas a serem seguidas para diagnosticar a doença. 

 

3. OBJETIVO 

A proposta deste artigo é a apresentar os critérios para o diagnóstico correto da ELA 

e a sugestão de um protocolo único e definitivo, mesmo que este protocolo seja 

atualizado quando necessário, já ajudaria o paciente saber corretamente sua 

patologia. 



4. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado utilizando analises e consultas de artigos publicados, 

PubMed, Scielo, Sites de associações da ELA, Nature Genetics. 

Descritores: Mutação de gene, Esclerose Lateral Amiotrófica, Diagnóstico Correto, 
Protocolo ELA. 
    

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 A esclerose lateral amiotrófica (ELA) 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

caracterizada por uma paralisia muscular progressiva.3 

Pacientes com diagnostico concluído de ELA, normalmente são diagnosticado a 

principio com outras enfermidades semelhantes a ELA, por exemplo: espondilose 

cervical (MEC), atrofia espinhal progressiva, ependimoma, entre outras.4 

 

5.2 Quadro clínico da ELA 

Inicialmente o quadro clínico é diferente se comparado com a região primaria 

afetada, sendo esta a dificuldade de se diferenciar os tipos de DNM, quando todas 

parecem levar para o mesmo resultado e o mesmo mecanismo fisiopatológico em se 

diagnosticar com certeza a ELA.1 

Nas lesões do neurônio motor superior, região do córtex motor primário, até a 

primeira sinapse na medula espinhal, apresenta-se um quadro de fraqueza, com 

sinais de liberação piramidal (elevação dos reflexos tendinosos, espasticidade, sinal 

de Babinski).1 

Esses sinais podem ser mascarados se ocorrerem juntamente com as lesões do 

neurônio motor inferior (da medula espinhal até a placa neuromuscular), que geram 

atonia, arreflexia, atrofia e fasciculações.1 

Já nas lesões dos neurônios motores do tronco cerebral, provocam disartria, disfagia 

e disfonia.1 Atualmente o diagnóstico é feito de acordo com critérios de que a ELA é 

definida se é comprovada a lesão de neurônios motores inferiores (NMI) e 

superiores (NMS), em três ou mais regiões (tronco cerebral, membros superiores, 

tórax, membros inferiores). Sendo assim é classificada como provável se ocorre em 

duas regiões, possível se em NMI e NMS em uma região ou apenas NMS em duas 

ou três regiões e suspeita se afeta NMI em duas ou três regiões.1 



O tempo médio para diagnóstico é de 12 meses, levando em conta os primeiros 

sintomas até o resultado completo, fora que o paciente só procura um especialista 

depois de um longo período de convívio com a doença. 1 

São errôneos ainda em 10% os resultados de diagnósticos da ELA, o curso da 

doença é especifico para cada tipo de portador, com relação aos sintomas, sua 

gravidade e seu tempo de progressão.1 

 

5.3 Sintomatologia da ELA 

Ainda não foi esclarecida como inicia a destruição dos neurônios motores, que faz a 

ELA ser ainda um grande problema.3 

Como a ELA na sua maioria surge esporadicamente fica difícil determinar o seu 

agente causador dominante.3 

A doença é manifestada de forma progressiva e varia dependendo de onde se 

encontra o neurônio motor envolvido, embora o quadro clássico da ELA seja de 

deterioração motora progressiva e que se manifesta com sinais e sintomas de 

ambos os neurônios superiores e inferiores.3 

Em 5% dos casos, apresentam dificuldade respiratória sem outros sintomas 

relevantes. O quadro inicial envolve uma insuficiência respiratória tipo dois ou 

hipoventilação noturna com dispneia, ortopneia, sono segmentado, cefaleias 

matinais, sonolência diurna excessiva, anorexia, diminuição da concentração, 

irritabilidade ou alterações bruscas de humor. Em estágios iniciais e intermédios da 

doença os neurônios da motilidade ocular e os parassimpáticos da medula espinhal 

sacral (aqueles que inervam os esfíncteres do intestino e da bexiga) são poupados, 

embora em estágios muito avançados da doença acabem também são atingidos.3 

 

5.4 Mutações cromossômicas que ocorrem na ELA 

Com os avanços na genética demonstraram que a ELA, uma doença em que leva a 

paralisia fatal é na verdade, altamente heterogênea. Na verdade, mais de 25 genes 

já foram associados a ELA e dois temas vêm se tornando importante entre esses 

diferentes genes, que apontam pelo menos duas vias principais intrinsecamente 

alteradas na ELA, sendo o processamento anormal de RNA (moléculas 

intermediárias que dirigem a síntese das proteínas) e o mau dobramento e 

degradação anormal de proteínas que tendem a se agregar nos neurônios afetados. 

Um melhor entendimento destas vias e de como a sua interrupção leva à morte 



neuronal, poderá ser uma esperança para o desenvolvimento de abordagens 

terapêuticas dos pacientes com ELA.5 

Foram identificados até o momento cinco gênese a proteína TDP-43 que sofreram 

mutações e são os responsáveis por alguns casos de ELA. 

 

5.5 Mutação do gene SOD1 

SOD1(Cu/Zn superoxide dismutase), mapeado na região 21q22.1, possui mais de 

100 mutações que já foram catalogadas e que estão localizadas no gene da 

superóxido dismutase e herdadas na forma autossômica dominante (há uma 

mutação no SOD1 que apresenta herança autossômica recessiva: D90A).2 

A alteração mais comum é na posição 4 da proteína (A4V), o aminoácido alanina é 

substituído por valina, pra essa mutação não existe nenhuma ocorrência 

considerada hotspot.2 

Os hotspots são locais do DNA em que as mutações ocorrem a uma taxa até 100 

vezes superior ao normal. Um "hotspot" pode ocorrer em uma base não usual.2 

 

5.6 Mutação do gene ALS2  

ALS2(alsin), mapeado na região 2q33, esta associada a ELA2, uma forma juvenil e 

rara de ELA, as mutações no gene ALS2, que codificam a proteína Alsina e 

apresenta herança autossômica recessiva e é caracterizada primariamente pelo 

envolvimento do neurônio motor superior.2 

 

5.7 Mutação do gene SETX 

SETX (senataxin), mapeado na região 9q34 a Senataxina é a proteína codificada 

pelo gene SETX. Ao sofrer mutação leva a um quadro de ELA juvenil com padrão de 

herança autossômico dominante. A proteína contém um domínio de DNA/RNA 

helicase e grande homologia com outras proteínas humanas relacionadas com o 

processamento de RNA. Alterações nas vias de maturação do RNA levariam à 

degeneração neuronal.2 

 

5.8 Mutação do gene VAPB 

VAPB (synaptobrevin/vesicle associated membrane protein associated protein B), 

mapeado na região 20q13.3, esta nova forma de ELA, foi mapeada no ano de 2004 

em 20q13.3 e posteriormente associada à mutação no gene VAPB (ELA8) e foi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_muta%C3%A7%C3%A3o


caracterizada por herança autossômica dominante. A ELA8 é uma forma atípica de 

esclerose lateral amiotrófica, uma vez que ocorrem alterações fenotípicas peculiares 

como, o tremor postural por exemplo. Nessa forma de ELA, a característica clinica 

resulta na substituição de uma prolina por uma serina na posição 56 da proteína 

VAPB, o que afeta sua associação com outras proteínas no interior da célula.2 

 

5.9 Mutação do gene C21orf2 

Recentemente em 2016 identificou um novo gene, chamado C21orf2. Na pesquisa 

deste novo gene foi encontrado um total de seis regiões genômicas, onde a variação 

genética nessas regiões aumenta o risco de ELA, três já eram conhecidos. Uma das 

novas regiões incluído o gene C21orf2. Este gene foi posteriormente mostrado para 

abrigar mutações raras que aumentam diretamente o risco ELA. Isso faz com que o 

gene C21orf2 extremamente interessante para futuros estudos para lançar luz sobre 

os mecanismos que levam à ELA e estratégias terapêuticas futuramente.6 

 

5.10 Variação do gene NEK1 

Em conjunto com descoberta do gene C21orf2, foi descoberto também a variação do 

gene NEK1 as mutações neste gene são responsáveis por um aumento do risco de 

ELA.6 

O Nek1 foi identificado em dados de sequenciamento do genoma inteiro, lendo cada 

uma das 6 bilhões de letras do genoma para Nek1 estando relacionado com ELA 

familiar. Curiosamente observou que o Nek1, esta relacionado tanto familiar quanto 

esporádico.6 

 

5.11 Variação do gene ANG 

ANG (angiogenin); mapeado na região 14q11, sofre mutações no gene ANG codifica 

a angiogenina (um potente indutor da revascularização), foram encontradas em 

várias famílias com esclerose lateral amiotrófica, bem como em casos esporádicos.7 

 

5.12 Proteína TDP-43 

Em 2006, com a descoberta inicial de que uma proteína chamada TDP-43 é o 

componente principal dos agregados proteicos encontrados em neurônios de 

pacientes com ELA esporádica a TDP-43 está presente na maioria dos pacientes 

com ELA, com exceção na ELA familiar que é causada por mutações de SOD1 e 

têm gerado grandes esforços para compreender o acumulo da proteína o que acaba 



levando a morte neuronal.7 O gene responsável por esta forma, FUS/TLS, foi 

recentemente identificado em 8 de 197 famílias estudadas. Essa proteína produzida, 

FUS, estaria envolvida na transcrição e splicing de RNA. A FUS possui homologia 

com outra proteína também envolvida com ELA, denominada TDP-43, sugerindo um 

mecanismo patológico comum entre elas. Outro gene relacionado nessa proteína 

seria o TARDBP que também pode ser encontrado em portadores de ELA.7 

 

5.13 Diagnósticos da ELA 

A ELA é diagnosticada quando há envolvimento simultâneo dos neurônios motores 

superiores e inferiores, acompanhado de uma fraqueza.3 

Através da eletroneuromiografia ou anatomopatologia de lesão dos neurônios 

motores é dado o diagnóstico. 

A eletroneuromiografia é essencial para confirmar a presença de comprometimento 

do NMI em regiões clinicamente comprometidas e também nas regiões 

aparentemente não comprometidas. 1 

Ainda não possuem exames que definam exatamente a ELA, a neuroimagem pode 

ajudar a excluir doenças que poderiam mimetizar a ELA ou confirmar a lesão de 

NMS e os exames laboratoriais a excluir outras doenças semelhantes.1 

O diagnóstico deve ser clínico, mas ao longo do tempo e com a descoberta de 

outras doenças do neurônio motor, esta forma de diagnóstico é pouco precisa, 

mesmo depois de excluídas de outros diagnósticos diferenciais. Num consenso na 

“World Federation of Neurology”, foi estabelecido em 1990, na Espanha, critérios de 

diagnóstico que foram de suma importância no diagnóstico da ELA, “El Escorial”.3 

Em 1998 foram modificados em Airlie House, na Virgínia. Estes critérios contemplam 

os componentes clínicos, eletro-diagnósticos e patológicos e foram estabelecidos 

não só para o diagnóstico da ELA, mas também para facilitar a inclusão/exclusão 

dos pacientes em ensaios clínicos. 3 

O diagnóstico de ELA levava em conta a análise de duas variáveis, onde são 

avaliadas a presenças e ausências de algumas evidencias da doença. 3 

Segundo os critérios “El Escorial” os pacientes dividem-se em ELA definitiva, 

provável, possível e suspeita.3 

Por sua vez, os critérios de Airlie House, ou “El Escorial” modificado, determinam 

quatro grupos: ELA clinicamente definitiva, clinicamente provável, clinicamente 

provável com suporte laboratorial e possível.3 



Em 2006, numa conferência em Awaji-shima no Japão, debateram-se os critérios 

diagnósticos da ELA e a importância dos achados eletrofisiológicos.3 O algoritmo de 

Awaji acrescentou aos critérios a presença de potenciais de fasciculações achados 

no eletromiograma, como sendo representativos de desnervação aguda 

complementando os achados clínicos de desnervação crônica conforme tabela 1.3 

 

Tabela 1 - Recomendações do consenso de Awaji-shima para a aplicação de 

testes eletrofisiológicos.3 

1 - Princípios (dos critérios de Airlie House) que o diagnóstico de esclerose lateral 

amiotrófica (ELA) requer: 

(A) Presença de: 

a) Evidência de degeneração do neurônio motor inferior (NMI) por exame clínico, 

eletrofisiológico ou neuropatológico;  

b) Evidência de degeneração do neurônio motor superior (NMS) por exame clínico, 

eletrofisiológico ou neuropatológico; 

c) Progressão dos sinais ou sintomas motores numa determinada região ou para 

outras, determinado pela história clínica, exame objetivo ou exames eletrofisiológicos. 

(B) Ausência de: 

a) Evidência eletrofisiológica ou patológica de outros processos patológicos que 

possam explicar os sinais de degeneração do NMI e/ou NMS; e  

b) Evidência de neuroimagem de outros processos patológicos que possam explicar os 

sinais clínicos e eletrofisiológicos observados. 

2. Categorias diagnósticas 

ELA clinicamente definitiva 

Evidência clínica ou eletrofisiológica de atingimento do NMS e NMI na região bulbar e 

em pelo menos duas regiões medulares; ou a presença de sinais de atingimento do 

NMS e do NMI em três regiões medulares. 

ELA clinicamente provável 

Evidência clínica ou eletrofisiológica de atingimento do NMS e NMI em pelo menos 

duas regiões com alguns sinais de atingimento do NMS necessariamente mais 

superiores aos do NMI. 

ELA clinicamente possível 

Evidência clínica ou eletrofisiológica de atingimento do NMS e NMI em apenas uma 

região; ou sinais de atingimento do NMS isolado em duas ou mais regiões; ou sinais de 



atingimento do NMI mais superiores aos do NMS. 

Legenda: Estudos clínicos laboratoriais e de neuroimagiologia, devem ter sido 

realizados e outras patologias excluídas. 

 

Estas recomendações enfatizam a equivalência entre testes clínicos e 

eletrofisiológicos em mudanças neurogênicas estabelecidas em regiões do corpo. A 

categoria de “ELA clinicamente provável suportada por laboratório” é considerada 

redundante.3 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Fluxograma Sintomatologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraqueza Muscular; Fadiga e Fasciculações.1 

Fraqueza dos seguimentos cervical e torácico dos músculos paraespinhais, levando a 

queda da cabeça. Membros superiores e inferiores acompanham cãibras, Abalos 

espontâneos das unidades motoras ou fasciculações. Nas mãos fraqueza extensora, 

dando um aspecto de “mão de garra”. Nos membros Inferiores, perda da capacidade 

extensora do pé, provocando sua queda.3  

 

Dificuldade na mastigação, deglutição, diminuição dos movimentos da parte inferior da 

face e da língua, contribuindo na dificuldade de comunicação, gerando uma voz 

anasalada. Dificuldade respiratória, dispneia, ortopneia, cefaleias matinais e anorexia.3 

 

Perda dos movimentos parcial ou total, tanto dos membros superiores quanto dos 

inferiores. Atrofia total do corpo, exceto a região ocular.3 

 



6.2 Fluxograma Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No diagnóstico deve ser levado em consideração se é apresentado uma combinação 

de fraqueza marcada e fadiga. A fraqueza pode ter inicio numa área focal, com 

progressão pra os grupos musculares contíguos da mesma região antes de ter 

envolvimento de outras regiões mais distantes, é comum ocorrer fraqueza de um 

membro, em músculos que derivam do mesmo nervo periférico e/ou raiz nervosa.3 

As extremidades superiores são mais prejudicadas que as inferiores (clássica ou 

ELA espinhal), mas em 25% dos casos pode prejudicar primeiro a musculatura 

inervada pelo bulbo (ELA de início bulbar) e mais frequentemente em indivíduos do 

sexo masculino, pode ter atingimento precoce da musculatura torácica e 

respiratória.3 Deve ser levado em conta também todos os genes conhecido dessa 

doença e assim realizar o mapeamento do genoma do paciente pelo método NGS - 

sequenciamento de Nova Geração de DNA, em busca dos gene SOD1, ELA2, 

Verificação da Sintomatologia 

 

Realizar exames físicos para identificar 

o nível das habilidades motoras 

 

Realizar Exames clínicos A: 

Eletrofisiológico ou Neuropatológico 

Mapeamento do Genoma, 

sequenciamento do DNA pelo método 

NGS em busca dos seguintes genes: 

SOD1, ALS2, SEXT, VAPB, C21orf2 e 

proteína TDP-43. 

 

Paciente é portador de ELA. 

 

Sintomatologia é 

compatível com 

ELA? 

 

Resultado dos 

Exames físicos? 

 

Resultado dos 

Exames Clínicos A? 

 

1 

1 

 

Realizar Exames clínicos B: 

Eletromiografia ou Anatomopatologia 

Resultado dos 

Exames Clínicos B? 

 

Foi encontrado 

algum gene da ELA? 

 

Não 

Paciente 

não é 

portador 

de ELA. 

 

Negativo 

Paciente 

não é 

portador 

de ELA. 

 

Paciente 

não é 

portador 

de ELA. 

 
Negativo 

Negativo 

Paciente não é portador de ELA, verificar se possui descoberta de novos 

genes da ELA ou verificar se gene condiz com outra patologia. 

 

Não 

Positivo 

Positivo 

Sim 

Sim 

Positivo 



SEXT, VAPB, C21orf2 e proteína TDP-43.2,6 Na proposta do novo protocolo estes 

genes podem sofrer atualizações e assim o mesmo deve ser revisado. 

Dessa forma, caso todos os resultados sejam positivos, o paciente será 

diagnosticado com ELA e assim descartará a possibilidade de um diagnóstico 

incorreto ou com dúvidas de outra doença do neurônio motor. 
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