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RESUMO 

 

Introdução: O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença reumática crônica, 

autoimune, com prevalência em mulheres na idade fértil. Pode, porém, estar presente 

no homem, em qualquer idade e em qualquer grupo étnico. Caracteriza-se por uma 

evolução cíclica, com períodos de melhoras e recidivas e com produção de auto 

anticorpos que resultam em desde lesões cutâneas à injuria de órgãos e tecidos. Em 

casos avançados, o curso da doença é progressivo; associado à alta morbidade e 

mortalidade. O perfil de manifestações clínicas apresentadas por um paciente 

depende do seu padrão genético e é modulada pelos hormônios sexuais. Objetivo:  

Conhecer as principais diferenças no perfil clinico e sorológico de pacientes brasileiros 

com lúpus eritematoso sistêmico de acordo com sexo. Método: Foram estudados 

retrospectivamente pacientes portadores de Lúpus eritematoso sistêmico, de ambos 

os sexos, do ambulatório de reumatologia do HUEC dos anos de 2000 a 2018. Número 

de 520 pacientes. Foram coletados dados do perfil clinico e de auto anticorpos. A 

seguir o perfil obtido em mulheres foi comparado com o perfil obtido nos homens. 

Resultados: Nos pacientes avaliados as apresentações clínicas como rash malar, 

lesão discoide, dores articulares, atrite deformante, convulsões, psicose, serosite, 

anemia hemolítica, leucopenia e linfopenia foram comparáveis em ambos os grupos. 

Dentre as manifestações estatisticamente relevantes, encontram-se o acometimento 

renal maior em homens (p<0.0001) e a alopecia (p<0.0001) e úlceras orais maior nas 

mulheres (p=0.002). No perfil sorológico, mulheres tiveram maior prevalência do Fator 

Reumatoide (p<0.0001) enquanto nos homens, maior presença do anticorpo Anti-

dsDNA (p=0.0105). Conclusões: Foi possível observar que mulheres manifestaram 

significativamente mais alopécia e úlceras orais, entretanto, homens apresentaram 

mais acometimento renal. Com relação ao perfil de auto anticorpos, houve relevância 

no Anti-dsDNA, mais prevalente em homens do que em mulheres. 

 

Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico; Testes Sorológicos; Sinais e 

Sintomas 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune 

rheumatic disease with prevalence in women of childbearing age. However, it can be 

present in man at any age point and in any ethnic group. It is characterized by a cyclic 

evolution, with periods of acute and brand synthons and the production of 

autoantibodies that result from skin lesions to organ and tissue injury. In advanced 

cases, the course of the disease is progressive; associated with high morbidity and 

mortality. The manifestations clinical profile presented by a patient depends on his 

genetic pattern and is modulated by sex hormones. Objectives: To know the main 

differences in the clinical and serological profile of Brazilian patients with systemic 

lupus erythematosus according to gender. Methodology: We retrospectively studied 

patients with systemic lupus erythematosus, male and female, from the HUEC 

rheumatology clinic from 2000 to 2018. Number of 520 patients. Clinical profile and 

autoantibody data were collected. Then the profile obtained in women was compared 

with the profile obtained in men. Results: In patients presenting clinical presentations 

such as malar rash, discoid injury, joint pain, deformed friction, seizures, psychosis, 

serositis, hemolytic anemia, leukopenia and lymphopenia were comparable in both 

groups. Among the statistically relevant manifestations, there is a renal commitment 

on a larger number of men (p <0.0001) and such alopecia (p <0.0001) and oral ulcers 

in a larger number of women (p = 0.002). On the serological profile, women had higher 

prevalence of Rheumatoid Factor (p <0.0001) while in men, higher presence of anti 

dsDNA antibody (p = 0.0105). Conclusions: It was observed that women manifested 

significantly more alopecia and oral ulcers; however, men had more renal impairment. 

Regarding the autoantibody profile, there was relevance in Anti-dsDNA, more 

prevalent in men than in women. 

 

 

Keywords: Systemic Lupus Erythematosus; Serologic Tests; Signs and Symptoms 
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1. Introdução 

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença reumática crônica, 

autoimune, com prevalência em mulheres na idade fértil. Porém, pode estar presente 

nos dois sexos em qualquer idade e grupo étnicos. Caracteriza-se por períodos de 

melhoras e recidivas, com produção de auto anticorpos que resultam em injúria 

tissular de gravidade variável. Pode ir desde lesões cutâneas à injúria de órgãos e 

tecidos vitais como coração, rins e sistema nervoso central. Em casos avançados, o 

curso da doença é progressivo; associado à alta morbidade e mortalidade (REES et 

al., 2017; SOMERS, 2007). 

O LES é uma doença multigênica, que combinado com fatores ambientais e 

até mesmo hormonais, conduzem à respostas anormais do sistema imune como: 

ativação da imunidade inata; baixo limiares de ativação da resposta imune adaptativa 

(linfócitos T e B); células T reguladoras ineficazes (CD4+ e CD8+); depuração 

reduzida de células apoptóticas e dos imunocomplexos. Desta forma, subpopulações 

patogênicas (antígenos, autoanticorpo, imunocomplexos) se ligam aos tecidos-alvo, e 

tem-se início uma cascata de respostas como ativação de complemento e liberando 

citocinas, quimiocitocinas, peptídios vasoativos, oxidantes e enzimas destrutivas. O 

resultado disso tudo é o dano tecidual de órgãos e sistemas (WROBLEWSKA et al., 

2015; FLOWER et al., 2012; RIVEROS FRUTOS et al., 2017; RENAU; ISENBERG, 

2012). 

O reconhecimento precoce das manifestações clínicas do LES e o pronta 

instituição de tratamento é de grande importância na reversibilidade do dano 

apresentado. As manifestações mais comuns são as constitucionais como fadiga, 

febre, mal-estar, perda de peso; cutâneas com erupções, fotossensibilidade, vasculite, 

alopecia; artríticas com inflamação, simétrica e não erosiva; hematológica com 

anemia, neutropenia, trombocitopenia, linfadenopatia, trombose venosa e arterial; 

cardiovasculares com pleurite, pericardite, miocardite e endocardite; nefríticas com 

lesões glomerulares; gastrointestinal com peritonite e neurológicas com psicose e 

crises convulsivas (SOMERS, 2007; FLOWER et al., 2012; REES et al., 2017). 

O diagnóstico da doença tem base nos critérios propostos pelo American 

College of Reumathology (ACR), se fundamentando em ter pelo menos quatro 

critérios dos 11 descritos a seguir: eritema malar (lesão eritematosa fixa em região 
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malar, plana ou em relevo), lesão discoide, fotossensibilidade (exantema após 

exposição a luz), úlceras orais/nasais,  artrite (não erosiva, envolvendo duas ou mais 

articulações periféricas), serosite (pleurite ou pericardite), comprometimento renal 

(proteinúria persistente), alterações neurológicas (convulsão, psicose), alterações 

hematológicas (anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia), alterações 

imunológicas (presença de auto anticorpos) e anticorpos antinucleares 

(WROBLEWSKA et al., 2015; RIVEROS FRUTOS et al., 2017; RENAU; ISENBERG, 

2012). 

Contudo, esses critérios foram revisados pela ACR/EULAR e hoje o diagnóstico 

é feito com 4 critérios sendo pelo menos 1 clínico e 1 imunológico. No caso de biópsia 

de rim positiva com FAN ou Anti-dsDNA o diagnóstico também é aceito. 

Os novos critérios clínicos são: 

1) Lesões cutâneas agudas (rash em borboleta, lesões bolhosas, necrólise 

epidérmica tóxica, rash maculopapular, rash fotossensível na ausência de 

dermatomiosite ou lesões cutâneas de lúpus subagudo. 

2) Lesões cutâneas crônicas: rash discoide localizado ou generalizado, lúpus 

hipertrófico, paniculite lúpica, lúpus de mucosa, lúpus túmido, perniose, overlap de 

lúpus discoide/líquen plano.  

3) Úlceras orais (palato, bucal, língua e nasal) na ausência de infecção, Behçet, 

artrite reativa ou ingestão de alimentos ácidos.  

4) Alopecia não cicatricial – na ausência de alopecia areata, androgênica ou de 

ferro. 

5) Sinovite- ≥2 articulações ou artralgia de 2 ou + com 30 minutos de rigidez 

matinal.  

6) Serosite (pleural ou pericárdica - dor típica que durou mais de 1 dia, derrame 

ou atrito ou ainda pericardite por ECG)  

7) Renal – relação proteína/creatinina na urina ou proteinúria de 24h acima de 

500mg/dia ou cilindros hemáticos  

8) Neurológico: convulsões, psicose, mononeurite múltipla na ausência de 

outras causas conhecidas, mielite, neuropatia periférica ou craniana na ausência de 

vasculite e de diabetes, estado confusional (na ausência de uremia, exposição a 

tóxicos e infecções)  

9) Anemia hemolítica  
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10) Leucopenia (4.000/mm3 pelo menos 1 vez na ausência de S. de Felty, 

medicamentos e hipertensão portal) ou linfopenia (1.000 pelo menos 1 vez na 

ausência de corticoides, drogas e infecções.  

11) Trombocitopenia (menos que 100.00/mm3 pelo menos 1 vez) na ausência 

de drogas, hipertensão portal e púrpura trombocitopênica trombótica. 

Já os novos critérios sorológicos são: 

1) FAN positivo 

2) Anti-dsDNA (se por ELISA, pelo menos 2 vezes o valor normal)   

3) Anti Sm  

4)  Anticorpos antifosfolípides – (ACLs, LAC e B2GPI. Podem ser do tipo IGM, 

IgG e IgA.) ou falso VDRL.  

5) Complementos baixos: C3, C4 e/ou CH50.  

6) Coombs direto positivo na ausência de anemia hemolítica. 

O tratamento do LES está na dependência das manifestações clínicas 

apresentadas, uma vez que não existe cura nem remissão completa das 

manifestações clínicas. Desta forma, a abordagem terapêutica se divide em conduta 

com AINE e antimaláricos para pacientes considerados não grave; e glicocorticoides 

sistêmicos, agentes citotóxico/imunossupressores e anticoagulação para pacientes 

graves (RIVEROS FRUTOS et al., 2017; RENAU; ISENBERG, 2012; MEDINA et al., 

2004).  

 É o perfil genético que determina o padrão de auto anticorpos apresentados 

por um determinado paciente. Por sua vez, é o perfil de auto anticorpos que dita a 

clínica do paciente. Assim pacientes com Anti-dsDNA fazem mais lesões renais, os 

com anti-RO fazem mais fotossensibilidade e lesões cutâneas, os com anti-RNP 

fazem mais miosites e fenômeno de Raynaud, etc. Os hormônios sexuais modulam 

muito a atividade de doença e interferem com a gravidade da doença apresentada. A 

literatura internacional chama a atenção para o fato de que homens têm menos lúpus 

(9 mulheres para 1 homem) mas que quando o fazem têm doença mais grave e com 

mais lesão renal (MEDINA et al., 2004; RENAU; ISENBERG, 2012). 

 As causas da predileção feminina pelo LES incluem os efeitos do estrogênio 

e sua hidroxilação, níveis de andrógenos, hiperprolactinemia e diferenças na 

sinalização do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), e a gravidade atribuída 

ao LES em pacientes masculinos é descrita em estudos que  relataram que o 
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envolvimento de múltiplos órgãos ocorre com mais frequência, especialmente 

complicações tromboembólicas potencialmente fatais, além de elevada prevalência 

de serosite e envolvimento renal em homens, com maior dano da doença e 

mortalidade. Outros estudos ainda demonstraram elevada prevalência no sexo 

masculino de manifestações hematológicas, erupções cutâneas e fotossensibilidade 

(RENAU; ISENBERG, 2012). Entretanto, houve diferentes resultados com relação a 

avaliação renal, (GARCIA et al., 2005) observaram que o LES em homens é 

acompanhado de nefrite mais ativa, mas segue um curso benigno com terapia. 

(VOULGARI et al., 2002) relataram nefrite lúpica em homens para ser um mais 

progressista e doença grave em comparação com casos femininos.  

Considerando que: 

1- A genética modula a forma de expressão do lúpus eritematoso sistêmico; 

2- Que os hormônios sexuais modulam a gravidade dessa doença; 

3- Que a população brasileira – por ser altamente miscigenada- tem um perfil 

genético único, 

Propõe-se o presente estudo. 

 

1.1-Objetivos: 

 

Objetivo principal 

Analisar comparativamente o perfil clínico e de auto anticorpos de pacientes 

brasileiros com lúpus eritematosos sistêmico de acordo com o sexo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1- Comparar o perfil de achados clínicos entre homens e mulheres com LES 

2- Compara o perfil de auto anticorpos entre homens e mulheres com LES. 
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2. Casuística e Métodos: 

  Após a aprovação do presente projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa local, 

foram estudados retrospectivamente pacientes portadores de Lúpus eritematoso 

sistêmico, de ambos os sexos, do ambulatório de reumatología do HUEC, que 

compareceram para consultas regulares entre os anos de 2000 a 2018. 

 

 2.1 Critérios de inclusão: 

Foram incluidos os pacientes que possuiam dados completos em seu 

prontuario (clínicos e perfil de autoanticorpos) e que preenchiam pelo menos 4 dos 

Criterios classificatórios para diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico do Colégio 

Americano de Reumatologia (ACR) (REES et al., 2017; MEDINA et al., 2004). 

 

 2.2 Critérios de Exclusão: 

Foram excluidos individuos com doença de inicio antes dos 16 anos e cujo 

prontuário tenha dados incompletos. 

 

Coleta de dados: 

Foram coletados: 

a) dados epidemiológicos (idade de início do LES, raça, sexo, tempo de doença, 

uso de tabaco). 

b) dados clínicos de acordo com os critérios do ACR (fotossensibilidade, aftas, 

rash malar, lesão discoide, artrite, serosites, glomerulonefrites, psicose, convulsões, 

anemia hemolítica, leucopenia e linfopenia) os quais serão considerados de maneira 

cumulativa.  

c) perfil de autoanticorpos apresentados: anti Ro, anti La, anti Sm, anti RNP, 

Anti-dsDNA, fator reumatoide e Coombs direto, anticardiolipina IgG, anticardiolipina 

IgM e anticoagulante lúpico. 

A seguir foram formados dois grupos: o de homens e o de mulheres os quais 

foram comparados entre si. 
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Por se tratar de estudo retrospectivo, solicitou-se isenção do termo de 

consentimento livre e esclarecido ao Comité de Ética em Pesquisa. 

 

 2.3 Metodologia estatística: 

 

Os dados foram coletados em programa Excel e os resultados foram estudados 

por tabelas de frequência e de contingência. Para estudos de associação foram 

usados os testes de Fisher e de Qui Quadrado (dados nominais) e de Mann Whitney 

e teste T não pareado para dados numéricos. A significância adotada foi a de 5%. 
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3. Resultados 

 

A- ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA OBTIDA: 

 

 Foram analisados 520 pacientes, sendo 483 mulheres e 37 homens (proporção 

de 13,05/1). Dentre as mulheres, o espectro de idade analisado foi de 16-73 anos, 

com mediana de 31 (24-41). Já para os homens, foi de 16-55 anos, com mediana de 

28 (20-42). Desse total de pacientes, os afrodescendentes contabilizavam 40,7% 

dentre as mulheres e 45,9% dentre os homens. A tabela 1 demonstra a prevalência 

de achados clínicos e sorológicos desta amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1- CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA: 
520 PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSOS SISTÊMICO 

Afrodescendentes 177/430 - 41% 

Rash Discoide 69/494 – 13,9% 

Rash em borboleta 267/484 – 55,1% 

Fotossensibilidade 366/495 – 73,9% 

Raynaud 232/485 – 47,8% 

Ulceras orais 207/479 – 43,2% 

Alopécia 246/451 – 54,5% 

Articular 395/507 – 77,9% 

Artrite deformante 24/504 – 4,7% 

Convulsões 41/483 – 8,4% 

Psicose 23/493 – 4,6% 

Serosite 100/494 – 20,2% 

Hemólise 50/498 – 10% 

Leucopenia 132/492 – 26,8% 

Linfopenia 81/486 – 16,6% 

Plaquetopenia 112/492 – 22,7% 

Glomerulonefrites 206/498 – 41,3% 

Anti Ro 205/476 – 43%  

Anti La 98/478 – 20,5% 

Anti Sm 111/449 – 24,7% 

Anti ds DNA 186/486 – 38,2% 

Anti RNP 139/441 – 31,4% 

Coombs 56/412 – 13,5% 

Fator Reumatoide 254/460 – 55,2% 

Anticardiolipina IgG 65/481 – 13,5% 

Anticardiolipina IgM 59/474 – 12,4% 

Anticoagulante lúpico 54/447 – 12% 

VDRL falso positivo 38/442 – 8,5% 
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B-COMPARAÇÂO DOS PACIENTES DE ACORDO COM O SEXO. 

 

As apresentações clínicas como rash malar, lesão discoide, dores articulares, 

atrite deformante, convulsões, psicose, serosite, anemia hemolítica, leucopenia e 

linfopenia foram comparáveis em ambos os grupos. Sendo os números mais próximos 

de uma possível prevalência, porém não considerados estatisticamente relevantes, na 

lesão discoide e Rash malar: com p valor de 0,24 para ambos – com 45,4% 

(homens)/55.8% (mulheres) para este e 20.5%(homens)/13.4%(mulheres) para 

aquele. 

Dentre as manifestações que apresentaram uma tendência estatisticamente 

relevante, encontram-se o Fenômeno de Raynaud: mais prevalente em mulheres 

49.0% / 32.2% (homens) (p = 0,06); e a Fotossensibilidade: mais prevalente em 

mulheres 74.8% / 60.6% (homens) (p = 0.07). 

 Já os sintomas que apresentaram significância estatisticamente relevante são 

o acometimento renal: com 80.5% nos homens e 38.3% nas mulheres (p < 0,0001); a 

alopecia: com 57.4% nas mulheres e 21.6% nos homens (p<0.0001); e as ulceras 

orais: com 44.9% nas mulheres e 16.6% nos homens (p = 0,002). As demais 

comparações podem ser vistas na Tabela 2. 

 

 

*Teste de Qui Quadrado    **Teste de Fisher   ***Odds Ratio **** Mann Whitney 

TABELA 2- ANÁLISE COMPARATIVA DE ACHADOS CLÍNICOS EM 520 PACIENTES 

COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO QUANTO AO SEXO 

 Mulheres Homens P 

Idade de início 16-73 

Mediana de 31 (24-41) 

16-55 

Mediana de 28 (20-42) 

0,40**** 

Afrodescendentes 160/393- 40.7% 17/37-45.9% 0,53* 

Lesão discoide 62/460 - 13.4% 7/34-20.5% 0,24*  

Rash em butterfly 252/451 -55.8% 15/33-45.4% 0,24* 

Fotossensibilidade 346/462-74.8¨% 20/33-60.6% 0,07* 

Raynaud 221/451- 49.0% 11/34-32.2% 0,060* 

Ulceras orais 202/449-44.9% 5/30-16.6% 0,002** 

4,08 (1,63-10.8) *** 

Alopécia 238/414-57.4% 8/37-21.6% < 0,0001* 

4,90 (2,18-10.98) *** 

Articular 370/472- 78.3% 25/35- 71.4% 0,33* 

Artrite deformante 23/469-4.9% 1/35- 2.8% 1,00** 

Convulsões 40/461-8,6% 1/22- 4,5% 1,00** 

Psicose 21/458- 4.5% 2/35- 5,7% 0,67** 

Serosite 91/459-19.8% 9/35- 25.7% 0,40* 

Hemólise 48/463- 10.3% 2/35- 5,7% 0,76** 

Leucopenia 123/460- 26.7% 9/32-28.1% 0,86* 

Linfopenia 75/451 -16,6% 6/35- 17.1% 0,93* 

Plaquetopenia 102/456 – 22.3% 10/36- 27.7% 0,45* 

Rim 177/462- 38.3% 29/36 = 80.5% < 0,0001** 

0.14 (0,06-0.34) *** 
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Como corolário de disfunção renal mais elevada, a presença do anticorpo Anti-

dsDNA foi significativamente maior no sexo masculino 60%, contra 31.5% no sexo 

feminino (p=0.0105). Enquanto a incidência do fator reumatoide foi consideravelmente 

maior nelas com 58.4%, contra 12.5% neles (p < 0.0001). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste de Qui Quadrado    **Teste de Fisher   ***Odds Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TABELA 3- ANÁLISE COMPARATIVA DE ACHADOS SOROLÓGICOS EM 520 

PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO QUANTO AO SEXO 

 Mulheres Homens P  

Anti Ro 194/442-

43.8% 

11/34- 

32.2% 

0,19* 

Anti La 93/444- 20.9% 5/34- 15,7% 0,50** 

Anti Sm 103/417 -

24.7% 

8/32- 25% 0,96* 

Anti ds DNA 165/451-

36.5% 

21/35-60% 0,01** 

0,38 (0,19-0,77) *** 

Anti RNP 128/406-

31.5% 

11/35- 

31.4% 

0,99* 

Coombs 51/382-13.3% 5/30- 16,6% 0,58** 

Fator Reumatoide 250/428-

58.4% 

4/32- 12,5% < 0,0001** 

9.8 (3.38-28.53) *** 

Aca IgG 59/446-13.2% 6/35- 17.1% 0,51* 

Aca IgM 55/444-12.3% 4/30-13.3% 0,77** 

LAc 51/418-12.2% 3/29- 10.3% 1,00** 

VDRL 37/412 -8.9% 1/30- 3.3%  
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4. Discussão 

 

Este trabalho descreve as características clínicas e laboratoriais de uma coorte 

retrospectiva de LES, foram analisados 520 pacientes, sendo 483 mulheres e 37 

homens. Rees et al. (2017) realizaram uma revisão da literatura atual publicada sobre 

a incidência e prevalência de LES em todo o mundo. Em todos os estudos revisados 

(SOMERS et al., 2007; WROBLEWSKA et al., 2015; FLOWER et al., 2012), as 

mulheres apresentaram maior incidência de LES em comparação aos homens, 

variando a proporção entre os sexos de 2:1 a 15:1. Já quanto à idade, observou-se 

um pico da terceira à sétima décadas de vida nas mulheres e para os homens, da 

quinta a sétima décadas.  

Em nosso estudo a incidência de mulheres também foi superior à dos homens, 

com proporção de 13:1, e a mediana de idade de acometimento da doença foi de 31 

para as mulheres, similar ao resultado encontrado na literatura, e 28 para os homens, 

diferente do que foi encontrado na literatura, em que o pico de incidência foi 

geralmente mais tardio para a população masculina. Quanto à etnia, Rees et al. (2017) 

encontraram taxas de incidência maiores nas populações negras e menores nas 

caucasianas, em nosso estudo, os afrodescendentes contabilizavam 40.7% dentre as 

mulheres e 45.9% dentre os homens (REES et al., 2017; RIVEROS FRUTOS et al., 

2017; RENAU; ISENBERG, 2012; MEDINA et al., 2004). 

Quanto às apresentações clínicas, vários estudos relataram uma maior 

prevalência de comprometimento cutâneo no sexo masculino, que tendem a 

apresentar mais lesão discóide e lesões subagudas e menos rash malar (RIVEROS 

FRUTOS et al., 2017; RENAU; ISENBERG, 2012; MEDINA et al., 2004). Em nosso 

estudo houve uma incidência de lesão discoide de 55.8% para as mulheres e 45.4%  

para os homens, e rash malar em 20,5% dos homens e 13.4% das mulheres, 

entretanto, não houve diferença significativa entre os dois grupos nas duas 

apresentações clínicas estudadas. Dentre as manifestações com tendência à 

significância estatística, encontram-se o Fênomeno de Raynaud: mais prevalente em 

mulheres numa proporção de 1,5:1, e a fotossensibilidade, presente 74.8% das 

mulheres e 60.6% do homens, o que corrobora com a literatura, que também traz 

tendência estatística para a fotossensibilidade (RENAU; ISENBERG, 2012; GARCIA 
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et al.; 2005; VOULGARI et al., 2002) e Fênomeno de Raynaud (VOULGARI et al., 

2002). 

 Com relação aos sintomas que se apresentaram com significância estatística 

encontramos: acometimento renal (80.5% dos homens e 38.3% das mulheres), 

alopécia (57.4% das mulheres e 21.6% dos homens) e úlceras orais (44.9% das 

mulheres e 16.6% dos homens). Nosso estudo corrobora com a literatura, que nos 

traz o acometimento renal com um envolvimento maior de homens do que de mulheres 

(RIVEROS FRUTOS et al., 2017; FELDMAN et al., 2013; PANDE et al., 1994), Soni 

et al. (2008) encontraram pacientes com nefrite lúpica com uma proporção de 

mulheres para homens de 6:1. Quanto à alopécia, a literatura também mostra um 

maior acometimento de mulheres (23,3%) em relação aos homens (12,1%) (FENG et 

al., 2010). A presença de úlceras orais também tem respaldo na literatura, com maior 

frequência em mulheres (RENAU; ISENBERG, 2012). 

 Sobre os anticorpos, o único com relevância estatística encontrado em nosso 

estudo foi o Anti-dsDNA, mais prevalente em homens (60%) do que em mulheres 

(36,5%), corroborando com a literatura encontrada (RIVEROS FRUTOS et al., 2017). 

Através dos dados apresentados sobre as manifestações clínicas e perfil 

sorológico da doença foi possível perceber a disparidade existente entre homens e 

mulheres em se tratando de LES, e uma conscientização mais profunda dessas 

diferenças seria extremamente útil para os médicos ao tomar decisões sobre 

tratamentos específicos e medidas de rastreio a fim de evitar agravos. A influência 

hormonal no processo de desenvolvimento de lúpus parece ser indiscutível visto a 

predominância acentuada de pacientes mulheres com LES, as possibilidades incluem: 

um controle direto exercido por um X ou um gene cromossômico, e uma influência 

modulatória indireta dos esteróides sexuais (ANSAR AHMED; PENHALE; TALAL, 

1985; COOPER et al., 1998). 

Como analisado anteriormente, o perfil genético determina o padrão de auto 

anticorpos apresentados e o perfil de auto anticorpos dita a clínica do paciente. Assim 

pacientes com Anti-dsDNA fazem mais lesões renais, o que vai ao encontro do 

exposto em nosso trabalho, visto que homens apresentaram Anti-dsDNA mais positivo 

do que mulheres e mais lesões renais em relação a elas. Os hormônios sexuais 

modulam muito a atividade de doença e interferem com a gravidade da doença 

apresentada (MEDINA et al., 2004; RENAU; ISENBERG, 2012). 
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Classicamente, a literatura apresenta grupos de imunodeficiências primárias 

resultantes (IDP) de defeitos hereditários, que se associam ao LES: 1) deficiência de 

componentes da via do complemento; 2) defeitos seletivos e parciais na síntese de 

imunoglobulinas e 3) doença granulomatosa crônica, no entanto, vários outras IDP 

também podem estar ocasionalmente associadas a manifestações do LES, sendo que 

na maioria dos casos, vemos que essas imunodeficiências se dão por heranças 

recessiva ou ligada ao cromossomo X (ERRANTE et al., 2016). Com relação à 

influência hormonal, existem evidências que sugerem associação no desenvolvimento 

ou agravamento da doença em pacientes expostas ao estrogênio: a incidência 

aumenta após a puberdade e as agudizações são comuns no período pré-menstrual 

e durante a gestação, momento em que há aumento dos níveis de estrogênio, ao 

passo que a amamentação, que cursa com hipoestrogenismo, parece proteger a 

paciente da reagudização ou aparecimento da doença. Além disso, observações 

clínicas de que a administração de contraceptivos orais alterou o curso de muitas 

doenças autoimunes em humanos. Por exemplo, a administração de contraceptivos 

orais contendo estrogênio para pacientes com lúpus foram associados à exacerbação 

da doença. A retirada da pílula contraceptiva resultou na melhoria e remissão da 

doença (ANSAR AHMED; PENHALE; TALAL, 1985; ZANETTE et al., 2014). 

 A população brasileira é uma das mais heterogêneas do mundo, em 

consequência de cinco séculos de miscigenação entre três raízes ancestrais: os 

ameríndios autóctones, os europeus e os africanos subsaarianos. Essa 

heterogeneidade e miscigenação têm implicações importantes no desenho e 

interpretação de ensaios clínicos, na implementação dos princípios de saúde, na 

prescrição de medicamentos e, ainda, em relação à discrepância de dados obtidos 

em outras populações. O paradigma populacional em saúde emerge da observação 

de que a frequência de inúmeros “polimorfismos” genéticos varia amplamente dentro 

da população brasileira (SANTOS; MAIO, 2004). 

 A miscigenação pode explicar discrepâncias na frequência de algumas formas 

de hemoglobinopatias (SANTOS; MAIO, 2004), doença de Chron (POLI, 2007) dentre 

outras doenças. Isto posto, é possível que o resultado comparativo das manifestações 

clinicas e sorológicas encontradas nesse estudo, dentre as quais houveram 

concordâncias e divergências com a literatura estrangeira, apresentem tais diferenças 

justamente pelo fator da miscelânia genética. Desse modo, é possível perceber a 
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relevância de estudos como este para o conhecimento de manifestações da doença 

na população, a fim de preparar toda a rede multidisciplinar de saúde para assistir da 

melhor forma tais pacientes. 
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5. Conclusão 
 

 Através da análise do perfil clínico e de auto anticorpos de pacientes brasileiros 

com lúpus eritematosos sistêmico não houve diferença significativa entre as 

apresentações clínicas rash malar e lesão discoide. Dentre as manifestações com 

tendência à significância estatística, encontram-se o fênomeno de Raynaud, mais 

prevalente e a fotossensibilidade, mais presentes em mulheres do que homens. Com 

relação aos dados significativamente relevantes, foi observado que mulheres 

manifestaram mais alopecia e úlceras orais, entretanto, homens apresentaram mais 

acometimento renal. Com relação ao perfil de auto anticorpos, houve relevância 

estatística no Anti-dsDNA, mais prevalente em homens do que em mulheres. 
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ANEXO A: PARECER COM SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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