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RESUMO 

 

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), é uma doença autoimune sistêmica que 

se caracteriza pela produção de auto anticorpos, formação e deposição de complexos imunes, 

inflamação e dano tecidual. Apesar de suas diversas manifestações clínicas o LES é 

responsável pela formação acelerada de aterosclerose em pacientes acometidos pela 

doença, sendo a doença vascular uma das principais causas de mortalidade nesses 

pacientes. Por essa razão a identificação precoce dos processos ateroscleróticos são 

fundamentais para prevenção primária e acompanhamento dos pacientes. Objetivo: Avaliar 

a diferença dos valores do Índice Tornozelo Braquial (ITB) de pacientes com LES e da 

população geral, para identificação de doença aterosclerótica. Método: Foi feito um estudo 

transversal observacional, no ambulatório de reumatologia (para casos) e dermatologia (para 

controle) do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde foram analisadas 150 

pacientes, sendo divididos em 75 portadores de LES e 75 do grupo controle. A partir de 

questionários foram feitas analises epidemiológicas com ambos os grupos e medida do ITB 

nesses pacientes. Foram aplicados questionários específicos somente para pacientes com 

Lúpus. Seus prontuários foram revisados para perfil clínico, sorológico e tempo de uso de 

corticóide e tratamento. Calculou-se a atividade da doença pelo Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI e o dano cumulativo pelo  Systemic Lupus 

Erythematosus Collaborating Clinics/American College of Rhumatology Damage Index 

(SLICC/ACR-DI). Resultados: A comparação dos valores do ITB entre os grupos, mostrou 

que pacientes com LES apresentam mais frequentemente valores de ITB fora da faixa de 

normalidade (p=0,003). No grupo portador de LES, tanto para pacientes com ITB normal ou 

alterado, não foram identificadas diferenças significativas com relação aos tradicionais fatores 

de risco para aterosclerose (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia) 

nem aspectos clínicos ou sorológicos da doença que identifiquem pacientes com ITB alterado 

(todos com p>0,05). O SLEDAI e o SLICC/ACR DI não se associaram com a presença de ITB 

alterado. Conclusão: Foi possível observar que pacientes com LES apresentam mais valores 

alterados de ITB quando comparados com a população geral, demonstrando maior risco 

cardiovascular. O perfil clinico, sorológico, de atividade e o dano cumulativo não se 

associaram com o ITB.  

 

Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico; Aterosclerose; Pressão arterial 
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ABSTRACT 

 

Backgroud: Systemic lupus erythematousus (SLE), is a multisystem autoimmune disease 

caracterized by a production of auto antibodies, formation and deposition of imune complex, 

inflamation and tissue damage. Dispite of differents clinical manifestations, the SLE is 

responsable for the acelerated formation of aterosclerosis in patients with this disease, 

thereafter, the atherosclerotic cardiovascular disease is one of the main causes of death on 

those patients. For this reason the early identification of the atherosclerotic process are 

essential for the primary prevention and patient follow up. Aim: Evaluate the difference 

between the ankle-brachial index (ABI) in patients with SLE and general population for 

identification of atherosclerotic disease. Methods: A observational cross-sectional study was 

conducted in the rheumatology ambulatory care (for the cases) and dermatologic ambulatory 

care (for control) at the Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, where 150 patients were 

analyzed and divided into 75 patients with SLE and 75 from de control group. Epidemiological 

analyzes were made from questionnaires with both groups and ABI was measured was well. 

Specific questionnaires were applied only to patients with lupus. Their medical records were 

reviewed for clinical profile, serology, duration of corticosteroid use and treatment. Disease 

activity was calculated by the Systemic Lupus Erythematosus Disease Activitu Index (SLEDAI) 

and cumulative damage by the Systemic Lupus Erythematosus Collaborating Clinics/ 

American Collage of Rhumatology Damage Index (SLICC/ACR-DI). Results: A comparation 

of ABI values between both groups, showed that patients with SLE most frequently presente 

ABI values outside the normal range (p=0.003). In the group with SLE for patients with normal 

or altered ABI, no significant diferences were identified with respect to traditional risk factors 

for atherosclerosis (systemic arterial hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia) or clinical 

serological aspects of patients with altered ABI (all with p>0.05). The SLEDA and SLICC/ACR 

DI were not associated with the presence of altered ABI. Conclusion: It was observed that 

patients with SLE presente more altered ABI values when compared to the general population, 

showing higher cardiovascular risk. Clinical, serological, activity profile and cumulative damage 

were not associated with ABI. 

Key words: Lupus Erythematosus Systemic, Atherosclerosis, Arterial Pressure 
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INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

         Apesar dos avanços técnico-científicos que a medicina vem tendo, atualmente, 

uma anamnese de boa qualidade e um exame físico minucioso ainda continuam 

sendo os pilares diagnósticos para o médico e suas futuras tomadas de decisões.  

         A aferição da pressão arterial, por exemplo, se tornou possível no ano de 1896, 

por Scipione Riva-Rocci, que idealizou o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio. 

Em sequência, em 1905, Nicolai Sergievic Korotkoff arquitetou a ideia de utilizar o 

estetoscópio associado ao esfigmomanômetro para identificar os valores das 

pressões sistólicas e diastólicas, indiretamente, como é feito atualmente.  (Pierin M.G. 

& Jr Mion, 2001). 

         A utilização do valor, corretamente, aferido da pressão arterial pode se tornar de 

grande valia para o profissional médico na identificação do paciente hipertenso 

crônico, em ambientes de pronto socorro. Um exemplo disso é o Índice Tornozelo-

Braquial, que foi difundido no meio medico inicialmente por Makdisse, utilizando-se 

métodos palpatórios dos pulsos dos membros inferiores. Em 1968, foi introduzida por 

Carter a aferição do ITB com o aparelho de Doppler, que hoje é considerada padrão-

ouro para tal medida. (Kawamura, 2008) 

O Índice Tornozelo-Braquial (ITB) é definido como a razão entre as pressões 

sistólicas da artéria braquial e arteira tibial anterior ou posterior. Sendo considerada 

uma medida simples e não invasiva que pode ser realizado fácil e rapidamente no 

ambiente clinico. 

          O procedimento consiste com o paciente em decúbito dorsal horizontal, 

ambiente calmo, fresco e em repouso por pelo menos 5 minutos. Em seguida 

posicionam-se os manguitos acima dos epicôndilos do úmero e com o manguito em 

direção da artéria braquial. Deve-se, então, aferir as pressões arteriais dos membros 

superiores, elegendo-se a pressão sistólica de maior valor. Faz-se o mesmo com os 

membros inferiores. 

         Atualmente o ITB é considerado um instrumento diagnóstico eficaz de doença 

arterial obstrutiva periférica, sendo capaz de identificar alterações do fluxo sanguíneo 

no leito vascular arterial, causadas por estenoses ateromatosas. (Junior Giollo & 

Martin Viela, 2010) 
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          Em condições normais a pressão sistólica dos membros inferiores (MMII) são 

iguais ou ligeiramente maiores que a dos membros superiores (MMSS). Já em 

processos obstrutivos, teremos a redução do fluxo sanguíneo para os MMII, levando 

a uma consequente queda na pressão sistólica e no ITB.(Aragão & al, 2009) 

          Os valores de ITB entre 0,91 e 1,30 são considerados normais, não indicando 

alteração do fluxo vascular arterial. Valores abaixo de 0,91 ou maiores que 1,30 

indicam doença aterosclerótica difusa, com consequente enrijecimento da parede 

vascular, por consequência da calcificação da túnica média das artérias.(Junior Giollo 

& Martin Viela, 2010) 

         O ITB abaixo de 0,9 apresenta sensibilidade de 90 a 97% e especificidade de 

98 a 100% para identificar estenoses arteriais que atinjam mais de 50% do leito 

vascular periférico.(Aragão & al, 2009) 

Sabe-se que pacientes com doença arterial obstrutiva periférica, identificada 

pelo ITB, são grupo de alto risco para doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, 

inclusive na sua forma subclínica. Portanto, o valor do ITB pode ser utilizado para se 

predizer doença aterosclerótica em artérias, não somente periféricas, mas do coração, 

cérebro e outros órgão, sendo possível a prevenção de complicações futuras. 

(Crawford, Welch, Andras, & Chappell, 2016). 

         Diversas doenças sistêmicas geram alterações vasculares, sendo uma delas o 

Lúpus Eritematoso Sistêmico. Sendo assim, o estudo do ITB em pacientes lúpicos 

pode ser de suma importância na detecção de doenças vasculares ainda 

assintomáticas e não diagnosticadas. 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), é uma doença autoimune sistêmica que 

se caracteriza pela produção de auto anticorpos, formação e deposição de complexos 

imunes, inflamação e dano tecidual. Por se classificar como uma colagenose tem a 

característica de comprometer o tecido conjuntivo do organismo, portanto, sendo uma 

doença com diversos focos patológicos e de clinica diversa. (Ministerio da Saude, 

2013). Está relacionada com um complexo grupo de anormalidades imunológicas que 

aparenta envolver mais de 20 diferentes determinações genéticas. (Ruddy, Harris, & 

Sledge) 

Historicamente, o Lúpus foi cunhado como um termo médico por Rogerius, em 

1230, que associou o eritema malar dos pacientes com as marcas brancas dos 

focinhos dos lobos. Uma descrição mais detalhada da doença veio de Cazenave, em 

1838, que nomeou a patologia como Lúpus eritematoso. Em 1872, Kaposi diferenciou 
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doença disseminada da forma discoide. Entre 1895 e 1903, William Osler descreveu 

a enfermidade de forma sistêmica, com suas manifestações renais, pulmonares e 

cardiovasculares (Hepburn, 2001). No ano de 1930 Klinge classificou o LES como 

uma doença do tecido conjuntivo. Por fim atualmente sabemos que a enfermidade não 

se restringe apenas a uma doença colágeno-vascular, mas sim uma disfunção 

autoimune com uma grande associação a anticorpos antinuclear.(Ruddy, Harris, & 

Sledge) 

A colagenose afeta todas as raças e idades, mas está 9 a 10 vezes mais 

associada a mulheres em idade fértil. No Brasil sua incidência está em torno de 8,7 

casos a cada 100.000 habitantes por ano. A mortalidade dos pacientes lúpicos é de 3 

a 5 vezes maior do que a população geral. Isso devido ao grave acometimento renal, 

neurológico e cardiovascular que a doença tem, além do fato de que os tratamentos 

imunossupressores podem levar ao acometimento de diversas infecções oportunistas. 

(Ministerio da Saúde, 2013) 

Fatores genéticos e ambientais estão envolvidos no desencadeamento do 

Lúpus. Sabe-se que mesmo antes de os pacientes apresentarem sintomas, seu 

organismo já produz auto anticorpos característicos da doença, estes que contribuem 

diretamente para suas manifestações patológicas (Arbuckle & McClain, 2014).  

Clinicamente podemos encontrar uma gama de sinais e sintomas do LES. A 

pele é um dos órgãos alvo da doença, constituindo 3 dos 11 critérios de diagnóstico 

para a doença, instituído pela Americam College of Reumathology (Lesões discoides, 

erupção malar e fotossensibilidade). Os acometimentos podem ser crônicos, que 

envolvem as típicas formas discoides sistêmicas ou localizadas da doença e agudas, 

com eritema malar e a forma bolhosa. (Berbert & Mantesse, 2005) 

Inicialmente podemos encontrar sinais inespecíficos da doença, como: febre, 

fadiga, emagrecimento e anorexia. Os sinais mais específicos encontrados são: 

eritema malar, vasculites, Fenômeno de Reynaud, livedo reticular, telangectasias e 

úlceras em mucosa indolor. 

        O diagnóstico da doença tem base nos critérios propostos pelo American College 

of Reumathology, se fundamentando em ter pelo menos quatro critérios dos 11, 

explicitados a seguir: eritema malar (lesão eritematosa fixa em região malar, plana ou 
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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 (Borba, Latorre, & Brenol, 

2008). 

      As pesquisas por auto anticorpos, como anti-DNA, anti Ro, anti La, anti- Sm e anti-

fosfolipide, sempre devem ser feitas, visto que são mais especificas. 

É fator conhecido que a aterosclerose se desenvolve de maneira precoce nos 

pacientes com LES, mesmo quando comparados a grupos controles pareados. Além 

disso os fatores de risco de Framingham não elucidam totalmente a formação 

acelerada de placas ateroscleróticas nos pacientes com LES. (ESDAILE et al., 2001; 

ROMAN et al., 2003) 

As alterações vasculares encontradas no LES são difusas e graves, atingindo 

os setores arteriais, venosos e capilares. Na histologia arterial encontraremos 

infiltrado linfocitário em todas as túnicas do vaso. É de grande valor citar que a camada 

intima se encontra tumefeita e hiperplasiada, onde se inicia o processo de obstrução 

da luz arterial. Na sequência teremos a invasão da íntima por fibroblastos e 

consequente fibrose dessa camada que se projetará para a túnica média e adventícia, 

caracterizando o processo aterosclerótico do LES. A obstrução luminal pode levar a 

exposição da lâmina basal do endotélio, possibilitando a formação trombótica. 

Degenerações fibrinoides também podem levar ao processo aterosclerótico, que 

dissociam as fibras musculares, invadem a adventícia e a íntima, lesionando o 

endotélio e estreitando a luz vascular. Todos esses passos estão associados a 

infiltrados perivasculares, histiocitários e linfoplasmocitários.(Houli, 1973).  

As alterações venosas se iniciam com um processo de flebite edematosa, 

sendo caracterizada histologicamente pela degeneração fibrinoide das túnicas 

adventícia e média, seguida da infiltração linfocitária e posterior fibrose.(Houli, 1973) 

As manifestações clinicas de origem vascular dependem da região e do órgão 

afetado. Os processos arteriais, por exemplo podem levar ao aparecimento do 
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Fenômeno de Raynaud, que consiste em uma fase isquêmica que leva a palidez da 

região, seguido por uma fase de hipóxia e vasoestenose onde a região se apresenta 

roxa, por a fase de reperfusão da área afetada, deixando o local ruborizado. Dor e 

parestesia podem estar associados aos eventos. (Kayser, Uchôa Correa, & Coelho 

Andrade, 2009) Nos eventos venosos, podemos observar frequentemente o livedo 

reticular, que consiste em uma resposta vasoespástica ao frio ou a doenças 

sistêmicas como o LES. O achado se apresenta com um padrão reticulado cianótico 

ou eritemato-cianótico, com áreas de pele de aspecto normal ou até mesmo pálidas 

(Criado & al, 2012) 
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1 – OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Determinar o índice tornozelo braquial na população com Lúpus Eritematoso 

Sistêmico comparando-o com a da população geral. 

 

Objetivos específicos 

• Verificar se  o perfil clínico do lúpus tem associação com alterações do ITB; 

• Relacionar o ITB com  perfil  dano cumulativo e atividade  da doença.  
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2 – METODOLOGIA 

   Este é um  estudo transversal observacional devidamente aprovado pelo 

Comitê de ética Em pesquisa da Faculdade Evangélica do PR sob protocolo 2.952.827 

de 09/10/2018. Todos os participantes assianram termo de cosentimento livre e 

esclarecido. 

Foram estudadas 150 pessoas, sendo elas divididas em dois grupos: 1- 

pacientes portadores de LES (n=75) e 2- pessoas saudáveis (grupo controle) (n=75) 

pareadas por sexo, idade e uso de fumo. Em primeiro momento todos responderam 

ao questionário epidemiológico (anexo 2). Os pacientes portadores de LES, além do 

questionário epidemiológico, tiveram um questionário especifico (anexo 3), o qual terá 

perguntas relacionadas a doença para avaliar o tempo de doença, o medicamento 

utilizado para controle e duração de sua utilização e perfil de dano cumulativo 

(SLICC/ACR – DI ou Systemic Lupus Erythematosus Collaborating Clinics/American 

College of Rheumatology Damage Index)  (GLADMAN et al., 2000) que pode ser visto 

no anexo 4 e a atividade pelo SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease 

Activity Index) que pode ser visto no anexo 5 (MIKDASHI; NIVED, 2015). Seus 

prontuários foram revisados para perfil clínico, sorológico e tempo de uso e de 

tratamento.  

Para a medida do ITB foi solicitado ao paciente que fique em decúbito dorsal 

enquanto as pressões arteriais sistólicas dos membros superiores sendo avaliadas 

através das artérias braquiais e dos membros inferiores através das artérias tibiais 

anteriores e posteriores. A medida foi feita após 5 minutos de descanso em ambiente 

quieto e em triplicata. Para fins de estudo foram utilizados os maiores valores de 

pressão arterial sistólica encontradas para a definição do ITB do paciente. 

O trabalho foi realizado no ambulatório de reumatologia (para casos) e 

dermatologia (para controles) do Hospital Universitário Evangélico do Curitiba. O 

convite para a pesquisa foi feito para os pacientes com LES que já realizam 

acompanhamento no ambulatório de reumatologia e de dermatologia. As identidades 

dos participantes foram preservadas atendendo à Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Critérios de exclusão: 
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Tanto indivíduos do grupo caso, como do grupo controles não deveriam ter 

outra doença inflamatória crônica de etiologia autoimune (ex: doenças reumáticas, 

psoríase, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais, etc). Também foram 

excluídos indivíduos com hipotireoidismo e mulheres grávidas. 

Critérios de inclusão: 

Para inclusão os pacientes deveriam assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido (anexo 4) e possuir mais do que 18 anos. Indivíduos com LES deveriam 

preencher os critérios classificatórios para diagnóstico desta doença pelo 

ACR/EULAR.  

 

Metodologia Estatística: 

Os dados obtidos foram analisados por tabelas de frequência e de 

contingência.  Para comparação de dados nominais serão usados os testes de Fisher 

ou Qui-Quadrado e para comparação de dados numéricos serão usados os testes de 

Mann Whitney (para comparação de dados não paramétricos ou não gaussianos) ou 

teste t não pareado (para comparação de dados paramétricos ou gaussianos). 

Significância adotada foi de 5%.  
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3 – RESULTADOS 

 

3.a - DADOS EPIDEMIOLÓGICO, CLINICOS, SOROLOGICOS E FATORES DE 

RISCO PARA ATEROSCLEROSE NA AMOSTRA DE LES:   

  

Foi estudada uma amostra de 75 pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, 

onde 89,3% (67/75) dos pacientes eram do sexo feminino. 9,7% (8/75) dos pacientes 

analisados eram do sexo masculino. Nesta amostra, 65,5% dos pacientes eram 

caucasianos, 39,4% eram afrodescendentes e nenhum era asiático. Os pacientes 

tinham idade ao diagnostico entre 09 e 58 anos com uma mediana de 29 anos. A 

duração da doença dos pacientes analisados variava entre 01 e 46 anos de doença, 

com uma mediana de 10 anos. 

   A Pressão arterial dos membros superiores variou entre 90mmHg a 160 mmHg, 

com uma mediana de 120mmHg. Já a dos membros inferiores variou entre 100mmHg 

e 150mmHg, chegando a mesma mediana de 120mmHg.  

   Ao analisarmos o Índice Tornozelo Braquial (ITB) observamos uma variação de 

0,71 a 1,44 chegando a uma mediana de 1,00. 

   O IMC encontrado variou entre 16,8 kg/m2 a 48,5 kg/m2 com mediana de 25,8 

kg/m2. Pacientes possuíam idade entre 19 e 69 anos, com valor de mediana igual a 

41 anos.  Cerca de 10,6% dos pacientes do grupo de LES estudados eram fumantes 

ativos, 12,2% eram ex-fumantes e 22,7% se consideravam expostas a fumaça do 

cigarro. 

  O colesterol sérico dos pacientes variou entre 89 e 313 mg/dL, com mediana 

de 148 mg/dL. Os triglicerídeos estiveram entre 34,5 a 393 mg/dL com mediana de 

109 mg/dL. O colesterol LDL variou entre 26 a 181 mg/dL com mediana de 184,5 

mg/dL. Já o colesterol HDL variou entre 31 e 154 mg/dL, com mediana de 45 mg/dL. 

A glicemia de nossos pacientes variou entre 56 e 151 mg/dL, com mediana de 80 

mg/dL. 

     Em 41,3% (31/75) dos pacientes estudados existia hipertensão arterial; 12,1% 

(9/74) eram diabéticos; 2,6% (2/75) tiveram AVE e 24% (13/54) eram dislipidêmicos. 
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Cerca de 94,6% (72/75) dos pacientes faziam uso de antimaláricos; 18,6% 

(14/75) de metotrexato; 16% (12/75) de mofetil micofenolato; 4% (03/75) de 

ciclofosfamida; 17,3% (13/75) de azatioprina. 

  Dos pacientes analisados 40% (30/75) apresentavam anticorpo Anti-dsDNA; 

44,5% (33/75) apresentavam anticorpo Anti-SSA-Ro; 24,65% (18/73) apresentavam 

anticorpo Anti-SSB-La; 31,9% (23/72) dos pacientes apresentavam Anti-RNP; 

Anticorpo Anti-Sm apareceu em 25,6% (19/74) dos pacientes; Anti-aCl IgG em 12,1% 

(09/74) e IgM em 6,7% (05/74); Anticorpo Lúpus anticoagulante em 8,5% (06/70); 

Coombs direto em 11,7% (08/68 e falso VDRL em 4,2% (03/71). 

   Na avaliação clínica dos pacientes encontramos que, de maneira cumulativa, 

10,6% (08/75) dos pacientes tinham tido hemólise; 34,6% (26/75) leucopenia; 12,3% 

(09/73), linfopenia; 34,6% (26/75) trombocitopenia; eritema malar esteve presente em 

65,3% (49/75); 15,4% (11/71) tinham lúpus discoide; 58,6% (44/75) apresentaram 

fotossensibilidade; 74,6% (56/75) manifestaram artrite; 13,3% (10/75) serosites; 5,3% 

(04/75) quadros de convulsões; 49,3% (37/75) lesões aftosas; 5,3% (04/75) psicose.  

O valor do SLICC/ACR-DI variou entre 0 e 11 com mediana de 2; já o SLEDAI 

variou entre 0 e 37 com mediana de 10. 

   

    

 

3.b - RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LES/CONTROLE 

  Os dados do pareamento da amostra de LES e controles mostraram que: não 

foram encontradas diferenças significativas, quando pareamos o gênero dos 

pacientes do grupo LES (M=8; F=67) e grupo controle (M=6; F:69) com p de 0,57. 

  Diferença significativa foi encontrada (p=0,007), quando avaliamos a raça dos 

pacientes dos dois grupos.  Grupo LES (Caucasiano - 60%; Afrodescendentes - 40%) 

e Grupo controle (Caucasiano - 78,6%; Afrodescendente - 18,6%; Asiático - 2,6%). 

    Encontramos valores não significativos estatisticamente quando as idades 

foram comparadas (p=0,78), avaliando a mediana do grupo de 41 (19 a 69 anos) do 

grupo de LES e 40 (15 a 78 anos) do grupo controle. 
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  Ao correlacionar os valores de IMC dos dois grupos e encontramos diferenças 

significativas (p=0,0017) na comparação dos grupos de LES (25,8 kg/m2 de mediana) 

e controle (23,8 kg/m2 de mediana). 

A pressão arterial do membro superior dos pacientes com LES variou entre 90-

160 mmHg com mediana de 120 mmHg. Já a pressão arterial do membro superior do 

grupo controle variou entre 90-145 mmHg, com mediana de 120 mmHg, não tendo 

diferença significativa entre os valores (Mann-Whitney- p=0,38). 

Cerca de 41% (31/75) dos pacientes com LES eram hipertensos, contrastando 

com os 20% (15/75) encontrados nos pacientes do grupo controle. Valores não 

significativos foram encontrados quando aplicado o teste de Qui-Quadrado de 

Pearson (p=0,07). 

   Apenas 2,6% (02/75) dos pacientes com Lúpus apresentaram infarto agudo do 

miocárdio, e 5,3% (04/75) dos pacientes do grupo controle apresentaram a 

enfermidade, não sendo significante estatisticamente quando usado teste de Fisher 

(p=0,68). 

    Diabetes mellitus se apresentou em 09 (12%) pacientes do grupo de Lúpus e 

07 (9%) dos pacientes do grupo controle, sem significância estatística (p=0,55). 

    Quando avaliado pacientes que sofreram AVE foram encontrados apenas 02 

(2,6%) do grupo acometido por Lúpus e nenhum paciente do grupo controle. Mesmo 

assim não obtivemos relevância estatística no teste de Fisher (0,49). A avaliação 

mostrou que 24% dos pacientes com LES apresentavam dislipidemia, enquanto no 

grupo controle foram encontrados 17% dos pacientes com dislipidemia. A avaliação 

estatística não mostrou relevância (p=0,99) 

        Foram encontrados 24 de 75 (32%) pacientes com ITB alterado no grupo de LES, 

já no grupo controle encontramos apenas 09 dos 75 (12%) pacientes com ITB 

alterado. (p=0,003), Gráfico 01. 
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GRÁFICO 1 - Estudo comparativo do índice tornozelo braquial (ITB) entre 
pacientes de lúpus eritematoso sistêmico e controles 
 

 
                                                                                                       (Fonte: os autores, 2019) 

 

 

   A avaliação do valor da mediana dos ITBs não mostrou diferença significativa entre 

os grupos (p=0,85), sendo a mediana do grupo LES igual a 1,0 (0,71 a 1,44) e do 

grupo controle também igual a 1,0 (0,83 a 1,22). 

 

3.c - VARIÁVEIS DO LES QUE INFLUENCIAM OS VALORES DE ITB 

    Sessenta e oito por cento (51/75) dos pacientes do grupo LES não 

apresentavam ITB alterado e 32% (24/75) restante do grupo apresentava alteração 

nos valores de ITB. A análise das variáveis epidemiológicas e de fatores de risco para 

aterosclerose pode ser visto na Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Estudo das variáveis epidemiológicas e de fatores de risco arpa 
aterosclerose do LES que influem na presença de um ITB (índice tornozelo braquial) 
alterado 
 

 Com ITB normal 
N=51 

Sem ITB alterado 
N=24 

P 

Sexo (n) homens/mulheres 5/46 3/21 0,69 
Raça (n) 
afrodescentes/caucasianos 

18/51 – 35.2% 12/24 -50% 0,22 

Expostos a fumo 8/51 – 15,6% 7/24-29,1% 0,17 
Idade ao diagnostico 
(anos) 

9-58 
Mediana26,0 (18,0-38,0) 

10,0-54,0 
Mediana31,0 (21,5-41,5) 

0,37 

Duração de doença (anos) 1 a 46 
Mediana 8,0 (5,0-15,0) 

2,0-21,0 
Mediana 12,0 (7,0-17,0) 

0,11 
 

Índice de massa corporal 
(Kg/m2) 

18,9 a 48,3 
Mediana 25,4 (22,2-29,0) 

16,8 a 39,6 
Mediana 27 (23,9-30,9) 

0,22 

Idade (anos) 21 a 67 
Mediana 44 (33,2-51,7) 

19 a 69 
Mediana 36 (26,0-51,0) 

0,21 

Colesterol (mg/dL) 89 a 313 
Mediana 152 (128-170) 

119-207  
Mediana145 (132-166) 

0,98 
 

Triglicerídeos (mg/dL) 34,5 a 247,0 
Mediana 121 (83-160) 

52,5 a 393,0   
Mediana 130,0 (80-130) 

0,41 
 

HDL colesterol (mg/dL) 37-154 
Mediana 45 (40-51) 

31,0-64,6 
Mediana 44 (37,0-53,0) 

0,58 

LDL colesterol (mg/dL) 26,0-181,0 
Mediana 90 (71,5-104) 

54,8- 132,0 
Mediana 78 (65,4-96,0) 

0,16 
 

Glicemia 64 a 151,0 
Mediana 80 (76,0-88,5) 

56,0-103,0 
Mediana80,0 (75,0-88,0) 

 
0,75 

Hipertensão arterial 18/51 – 35% 13/24 – 54,1% 0,12 
Diabetes mellitus 7/51 14% 2/24- 8,3% 0,70 
Infarto do miocárdio 2/51- 3,9% 0/24 1,00 
Acidente vascular 
encefálico 

2/51- 3,9% 0/24 1,00 

Dislipidemia 9/42 21,4% 4/12- 33,3% 0,45 
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 A análise da possível influência do uso de medicamentos pode ser vista na 

Tabela 2. 

TABELA 2- Análise da influência do tratamento utilizado no LES no valor do índice de 
tornozelo braquial (ITB) 

 Com ITB normal 
N=51 

Sem ITB alterado 
N=24 

P 

Antimalárico 47/51 -92,1% 24/24- 100% 0,29 
Metotrexato 9/51-17,6% 5/24 – 20,8% 0,74 
Mofetil micofenolato 6/51- 11,7% 6/24- 25% 0,18 
Ciclofosfamida 3/51- 5,8% 0 0,54 
Azatioprina 10/51 – 19,6% 3/24- 12,5% 0,04 OR= 0,34; 95 % 

IC=0,11-0,99) 

 

 O estudo das variáveis clinicas e sorológicas pode ser encontrado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Estudo da influência das variáveis sorológicas e clinicas do Lúpus nos 
valores de ITB (índice tornozelo braquial) 

 Com ITB normal 
N=51 

Sem ITB alterado 
N=24 

P 

Anti ds DNA 20/51 – 39,2% 10/24- 41,6% 0,83 
Anti SSA-RO 24/50 – 48% 9/24-37,5% 0,56 
Anti SSB-LA 13/50 – 26% 5/23- 21,7% 0,69 
Anti RNP 16/49 – 32,6% 7/23 – 30,4% 0,85 
Anti Sm 13/50-  26% 6/24- 25% 0,92 
Anti aCl IgG 7/50 – 14% 2/24- 8,3% 0,70 
Anti ACl IgM 5/50- 10% 0/24 0,16 
L Anticoagulante 5/47 – 10,6% 1/23-4,3% 0,65 
Coombs direto 6/47 – 12,7% 2/21-9,5% 1,0 
Falso VDRL 2/48- 4,1% 1/23- 4,3% 1,0 
Hemólise 5/51- 9,8% 3/24-12,5% 0,70 
Leucopenia 18/51- 35,2% 8/24-33,3% 0,86 
Linfopenia 4/50 – 8% 5/23- 21,7% 0,12 
Trombocitopenia 16/50 – 32% 7/23- 30,4% 0,89 
Eritema Malar 35/51- 68,6% 14/24- 58,3% 0,38 
Lúpus discoide 9/48- 18,7% 2/23-8,6% 0,48 
Fotossensibilidade 31/51-  60,7% 13/24- 54,1% 0,58 
Aftas 27/51- 52,9% 10/24- 41,6% 0,91 
Artrite 37/51 – 72,5% 19/24- 79,1% 0,53 
Serosite 6/51- 11,7% 4/24- 16,6% 0,71 
Convulsões 3/51- 5,8% 1/24- 4,1% 1,0 
Glomerulonefrite 18/46- 39,1% 10/22- 45,4% 0,62 
Psicose 1/51 – 1,9% 3/24- 12,5% 0.09 
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  Os valores de SLEDAI variaram entre 0 e 37 pontos, com mediana de 09 pontos 

nos pacientes sem ITB alterado. Nos pacientes com ITB alterado teremos valores de 

SLEDAI variando entre 0 e 27 com mediana de 12 (p=0,26). 

  Os valores de SLICC variaram entre 03 e 11 pontos, com mediana de 03 pontos 

nos pacientes sem ITB alterado; nos pacientes com ITB alterado era entre 01 e 06 

pontos, com mediana de 02 pontos (p=0,62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   24 
 

                                         

4 – DISCUSSÃO 

O índice tornozelo braquial (ITB) é uma medida implementada 

semiologicamente que visa a identificação da doença aterosclerótica periférica. 

Estudo de (HOOI et al., 2004) afirma que pacientes com doença arterial obstrutiva 

periférica apresentam mais doenças cerebrovasculares e doença arterial coronariana, 

especialmente em indivíduos assintomáticos. Desta maneira este índice é útil na 

identificação de indivíduos com aterosclerose em órgãos vitais como cérebro e 

coração. Pacientes com LES são aquinhoados com aterogênese acelerada por causa 

do processo inflamatório persistente, lesão renal com proteinúria e consequente 

dislipidemia e hipertensão, além de usarem glicocorticodies que, sabidamente, estão 

associados com aterosclerose. (SANTOS et al., 2010) 

   Em nosso estudo foram estudados 75 pacientes com LES e comparados com 

indivíduos controles sendo identificadas diferenças significativas quando os valores 

de ITB de pacientes foram comparados. Cerca de 32% (24/75) pacientes da 

população acometida pelo LES apresentaram valores reduzidos ou aumentados de 

ITB, enquanto apenas 12% (09/75) pacientes do grupo controle se encontraram com 

ITB alterado. Os valores de “p” encontrados foram de 0,003, sendo estatisticamente 

relevante, mostrando que no Lúpus a aterogênese é mais alta do que na população 

controle. 

    A medida do complexo médio-intimal carotídeo é outro método simples e 

executável no dia-dia considerado marcador de doença aterosclerótica precoce e 

preditor de risco de doença cardiovascular. Estudo de (BRASILEIRO et al., 2013) 

demonstrou relação significativa entre valores alterados de ITB e espessamento e 

placas de ateroma nas carótidas. A relação entre essas duas variáveis é inversa. 

Entretanto, este é um teste de realização mais difícil e de maior custo quando 

comparado ao ITB. 

O problema da aterogênese acelerada no LES é de suma importância e este 

fator tem se tornado, junto com infecções, nas maiores causas de mortalidade neste 

grupo e indivíduos ultrapassando, inclusive, a mortalidade pela própria vasculite. 

Segundo estudos a aterosclerose acelerada encontrada nos pacientes com LES não 

dependem apenas dos fatores de risco tradicionais de Framingham (HAS, DM, 

dislipidemia), mas sim também do processo inflamatório crônico que a doença gera.  
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(ESDAILE; ABRAHAMOWICZ; GRODZICKY, 2001). Os valores de aterosclerose 

estão correlacionados com o aumento da proteína C reativa (PCR), demonstrando a 

relação com processo inflamatório. (DE LEEUW et al., 2006) 

A justificativa para o achado de aumento do ITB em LES é dada pela lesão 

vascular que as vasculites geram, com processos oxidativos (por conta do LDL 

principalmente) e inflamatórios da doença. Sendo então esses os principais 

colaboradores para o desenvolvimento e amplificação dos processos ateroscleróticos, 

já que os fatores de risco tradicionais não explicam totalmente a grande incidência de 

doenças ateroscleróticas nessa população. (SACHET; NETO, 2003) 

   Pacientes que, além do LES têm Síndrome do anticorpo antifosfolípide 

associada, têm um risco ainda maior.  (MERONI et al., 2004) descreveram ativação in 

vitro de células  endoteliais por anticorpos anti-B2GPI (Beta 2 glicoproteína 1) e anti-

fosfolipideos induzem a um fenótipo pró-inflamatório e pró-trombótico. Supõe se que 

essa ativação leva a um down-regulation nos mecanismos anticoagulantes, como 

prostaciclinas, proteína C/S, facilitando processos trombóticos e aterogênicos. A 

ativação endotelial in vivo foi demonstrada no LES pela presença de níveis 

aumentados de moléculas de adesina 1, trombomodulina e fator de Von Willebrand, 

segundo (DE LEEUW et al., 2006) 

   Isto demonstra claramente que a identificação deste subgrupo de pacientes é 

fundamental, e que tais pacientes devem ser submetidos ao controle rigoroso das 

variáveis associadas com aterosclerose. Neste contexto o ITB é uma arma estratégica 

extremamente útil. 

Em nosso estudo, no grupo LES com ITB alterado (24/75), foi mais prevalente 

pacientes do sexo feminino, sendo 50% dos pacientes caucasianos e 50% 

afrodescendentes, com idade diagnostica entre 10 e 54 anos e duração da doença de 

02 a 21 anos. Isto reflete a epidemiologia tradicional do LES, corroborando com 

achados da literatura. (FERREIRA BORBA et al., 2008)  

Anormalidades dislipidêmicas são frequentemente encontradas em pacientes 

com LES. Existem diversos motivos no contexto do paciente que contribuem para tal, 

como: uso de anti-hipertensivos, anticonvulsivantes e especialmente uso de 

corticoides. Além disso, estudos de BORBA; BONFÁ (1997) demonstraram que a 
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atividade da doença eleva os valores de VLDL, TG e diminui valores de HDL quando 

comparado com pacientes com a doença inativa. Em nossa análise entramos em 

contradição com a literatura por não encontrarmos diferenças significativas da 

prevalência da dislipidemia em pacientes com LES e do grupo controle. Todavia, o 

grupo de análise era bastante pequeno e o subgrupo de indivíduos com dislipidemia 

era menor ainda, o que pode ter contribuído para um erro estatístico do tipo 2 (não 

demonstrar uma significância quando ela existe).  

   Segundo SÁNCHEZ-PÉREZ; TEJERA-SEGURA; DE VERA-GONZÁLEZ, (2017) a 

resistência insulínica é mais prevalente em pacientes com LES e esta correlacionada, 

e se deve ao menos em parte,  à secreção de substâncias inflamatórias liberadas por 

adipócitos como leptina, adiponectina, fator de necrose tumoral (TNF) e resistina. As 

mudanças metabólicas geradas pela resistência insulínica também aceleram o 

processo aterosclerótico. Apesar disso, em nossa análise não obtivemos diferenças 

significativas de pacientes diabéticos do grupo LES e controle, mas isso não reflete 

necessariamente no componente da resistência insulínica, já que, em nosso estudo, 

esta não foi analisada de maneira isolada. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um outro importante fator de risco para 

doença cardiovascular, principalmente em pacientes com LES, tanto na formação de 

placas de ateroma quanto no enrijecimento do vaso. (GIANNELOU; MAVRAGANI, 

2017). Em estudo de CADAVAL et al., (2009) foi observado prevalência de HAS em 

56% das pacientes portadoras de LES. Dados semelhantes foram encontrados 

também em nosso estudo, onde 41,3% das pacientes portadoras de LES foram 

identificadas com a doença. Apesar de existirem mais hipertensos dentre os pacientes 

com Lúpus, os valores pressóricos aferidos foram semelhantes aos do grupo controle. 

Isto pode ser interpretado como resultado do tratamento proposto. Estes pacientes 

que frequentam hospitais terciários onde medidas agressivas de controle de 

hipertensão são tomadas de maneira rotineira. 

O uso de corticoides, que é feito de maneira crônica pelos pacientes lúpicos, 

pode ser responsável por variações do IMC dessa população. Este estudo observou 

diferenças significativas com relação a distúrbios nutricionais dos pacientes com LES 

em relação ao grupo controle, refletido pelas diferenças dos valores de IMC. Dados  

semelhantes foram encontrados na literatura. (SANTOS et al., 2010) 
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5 – CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que aproximadamente 1/3 dos pacientes com LES (32%) têm 

ITB alterado, o que é significativamente mais alto do que na população controle. 

Não foi possível relacionar nenhuma variável clínica ou sorológica ao 

aumento do ITB no LES. 

Nesta amostra a atividade de doença e o dano cumulativo não se associaram 

com a presença de ITB alterado. 
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7 – ANEXOS 

 

ANEXO 1 – PARECER COM SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Nome............................................................................................... 

Idade................................................................................................ 

Sexo (  ) Feminino (  )Masculino Raça............................................. 

Tabagismo (  ) SIM (  ) NÃO (  )EX   maços/ano ........................ 

Hipertensão Arterial (  ) SIM (  ) NÃO 

Diabetes mellitus (  ) SIM ( ) NÃO  Dislipidemia ( )SIM ( )NÃO 

Infarto do miocárdio () SIM ( ) NÃO AVC ( )SIM ( ) NÃO 

Faz uso de medicamentos (para LES e não LES) (  ) SIM   (  ) NÃO     

Se sim, qual?......................................................................................................... 

................................................................................................. 

 Dose cumulativa de corticoide.............................................................................. 

 

Peso....................... Altura......................... Diâmetro da cintura abdominal 

 
 

Se mulher: 

Menarca........................ Menopausa....................... 

Gestações................ Abortos................................. 

Uso de anticoncepcionais............................................ 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

Tempo de doença:............................ Idade do diagnóstico.............................. 

Síndrome do anticorpo antifosfolipide associada ( )SIM ( )NÃO 

Eritema malar ( )SIM ( )NÃO     Serosite ( )SIM ( )NÃO    

Lesão discoide ( )SIM ( )NÃO     Fotossensibilidade ( )SIM ( )NÃO 

Úlceras orais/nasais ( )SIM ( )NÃO         Artrite ( )SIM ( )NÃO 

Comprometimento renal ( )SIM ( )NÃO    Tipo:............................ 

Convulsões ( )SIM ( )NÃO   Psicoses ( )SIM  ( ) NÃO  

Outras alterações neurológicas......................... 

Anemia hemolítica  ( )SIM ( )NÃO              Leucopenia  ( )SIM ( ) NÃO 

Linfopenia  ( )SIM ( ) NÂO       Trombocitopenia  ( )S  ( ) N 

 

Auto-Anticorpos: 

Anticorpos anti-nucleares ( ) SIM ( )NÃO 

Anti-DNA ( ) SIM ( )NÃO  Anti-SSO (RO) ( )SIM ( )NÃO 

Anti-SSB (LA) ( ) SIM ( )NÃO Anti-SM ( )SIM ( )NÃO 

Anti-RNP ( ) SIM ( )NÃO  Coombs direto  ()SIM  () NÂO 

Anti-cardiolipina IgG  ( )SIM ( )NÃO    Lúpus anticoagulante  ( )SIM ( ) NÃO 

Anticardiolipina IGM ( ) SIM ( ) NÂO Falso VDRL  ( )SIM ( ) NÃO 

 

 

Perfil lipídico (válido até 6 meses da data da coleta de dados):  

Colesterol:........... Triglicerídeos..................  HDL...................  

LDL ......................... Glicemia.............................. 
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ANEXO 4 – PERFIL DE DANO CUMULATIVO (SLICC/ACR)      Data.......................... 

  

Órgão/sistema  Score 
Máximo 

Item Score/ 
item  

Paciente 

Olho 2 Catarata  1  

  Alterações de retina OU atrofia óptica 1  
Neuropsiquiátrico 6 Prejuízo cognitivo OU psicose maior 1  

  Convulsões em tto >6 meses 1  

  AVC (qualquer época) (se + que 1 vale 2) 
OU ressecções sem ser por tumor 

1 (2)  

  Neuropatia craniana OU periférica (excluir ótica) 1  
  Mielite transversa 1  

Rim 3 Clearence > 50ml 1  

  Proteinúria >3.5 em 24h 1  

  Hemodiálise ou transplante  Até3  

Pulmão 5 Hipertensão pulmonar 9 a2 hiperfonética ou HVD) 1  

  Fibrose pulmonar (clínica ou RX) 1  
  S. do pulmão encolhido (RX) 1  

  Fibrose pleural 1  

  Infarto pulmonar OU ressecção sem ser por tumor 1  

Cardiovascular 6 Angina ou bypass coronariano 1  

  IAM (se mais que 1- valor2) 1 (2)  

  Cardiomiopatia (disfunção ventricular) 1  
  Doença valvular (sopro >3/6) 1  

  Pericardite OU pericardiectomia 1  

Vascular periférico 5 Claudicação 1  

  Perda de tecido menor (ex. polpa) 1  

  Perda de tecido maior (pelo- ressecção de 1 digito) se mais que 
1 marcar 2 

1 (2)  

  Trombose venosa come edema e ulceração OU estase venosa 1  

Gastrintestinal 6 Infarto ou ressecção intestinal (a baixo do duodeno) ou fígado, 
baço ou vesícula. Marque 2 se mais que 1 lugar 

1 (2)  

  Insuficiência mesentérica 1  

  Peritonite crônica 1  

  Estenose ou cirurgia de aparelho GI 1  
  Insuficiência pancreática requerendo reposição enzimática OU 

com pseudocisto 
1  

M-Esquelético 6 Atrofia muscular ou fraqueza 1  

  Artrite deformante ou erosiva (inclui deformidades reduzíveis) 1  

  Osteoporose com fratura ou colapso vertebral 1  

  Necrose avascular (marque 2 se mais que um lugar) 1  
  Osteomielite 1  

PELE 3 Alopecia cicatricial 1  

  Cicatrização extensa de panículo, outro que couro cabeludo e 
polpa 

1  

  Ulceração de pele (excluir trombose) mais que 6 meses 1  
Gônadas 1 Meno (Andro) pausa precoce 1  

Endócrino 1 Diabetes necessitando tratamento (qualquer tto) 1  

Neoplasias 2 Malignidade (menos displasia) marque 2 se mais do que 1 
lugar 

1 (2)  

Contagem total (máximo 46) ................................................        
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ANEXO 5 – SLEDAI 

Observação: sintomas devem estar presentes na consulta ou até 10 dias antes da 

mesma 

Descritor Definição  Peso Total 

1. Convulsões De início recente. Excluir causas metabólicas, infecciosas ou por drogas 8  

2. Psicose Distúrbio de percepção da realidade com prejuízo da atividade normal: 
Inclui alucinações, incoerência, perda da capacidade de fazer 
associações, desorganização do pensamento, pensamentos sem lógica, 
comportamento bizarro, desorganizado ou catatônico. Excluir uremia 
ou causados por drogas. 

8  

3. Doença cerebral 
orgânica 

Alterações de funções mentais, memória ou outras funções 
intelectuais de início rápido e com aspectos clínicos flutuantes. Inclui 
flutuações no estado de consciência, incapacidade de focalizar ou 
manter a atenção e, pelo menos, mais dois dos seguintes itens: 
distúrbios de percepção, fala incoerente, insônia ou sonolência 
durante o dia, aumento ou diminuição da atividade psicomotora. 
Excluir causas metabólicas, infecciosas e por drogas. 

8  

4. Alteração visual Alterações retinianas do LES. Inclui corpúsculos citóides, hemorragia 
retiniana, exsudatos serosos ou hemorrágicos na coróide, neurite 
ótica. Excluir alterações causadas por infecções, drogas e hipertensão. 

8  

5. Nervos cranianos Neuropatia sensorial ou motora de nervos cranianos de início recente 8  

6. Cefaleia pelo LES Cefaleia severa e persistente. Pode ter características de enxaqueca. 
Não deve responder a analgésicos e narcóticos. 

8  

7. AVC Acidente cerebrovascular de início recente. Excluir arteriosclerose. 8  

8. Vasculite Ulceração, gangrena, nódulos dolorosos nos dedos, infarto 
periungueal, hemorragias em estilhaço, ou vasculite provada por 
biópsia ou angiografia. 

8  

9. Artrite Mais do que 2 articulações com sinais inflamatórios 4  

10. Miosite Fraqueza ou dor em musculatura proximal associada ao aumento de 
CK e/ou aldolase ou eletromiografia sugestiva de miosite. 

4  

11. Cilindros (Hemáticos ou granulares) 4  

12. Hematúria  (>5 eritrócitos/campo). Excluir cálculo, infecção ou outra causa. 4  

13. Proteinúria   (> 0,5g/24h). De aparecimento recente ou aumento de mais do que 
0,5g/24h) 

4  

14. Piúria  (>5 leucócitos/campo). Excluir infecção 4  

15. Rash  De início recente ou recorrência 2  

16. Alopecia De início recente ou recorrente. Pode ser difusa ou em placas. 2  

17. Lesão de mucosa De início recente ou recorrência de lesões em mucosa oral ou nasal. 2  

18. Pleurite Dor pleurítica com atrito ou derrame pleural ou espessamento pleural 2  

19. Pericardite Dor sugestiva mais um dos seguintes itens: atrito, derrame, alterações 
eletrocardiográficas, alterações ecocardiográficas. 

2  

20. Complemento 
baixo 

Diminuição de C3, C4 ou CH50 2  

21. Aumento do anti 
DNA 

>25% de ligação pelo teste de Farr ou acima do valor normal 
preconizado pelo laboratório 

2  

22. Febre  >38C. Excluir infecção 1  

23. Trombocitopenia  <100.000/mm3 1  

24.leucopenia  < 3.000/mm3 Excluir as causadas por drogas. 1  
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ANEXO 6 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da 

pesquisa “ESTUDO COMPARATIVO DO VALOR DO ÍNDICE TORNOZELO 

BRAQUIAL ENTRE PACIENTESPORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO 

SISTÊMICO E A POPULAÇÃO GERAL”. Nesta pesquisa pretendemos determinar o 

índice tornozelo braquial da população local com Lúpus Eritematoso Sistêmico e 

comparando-o com o da população considerada saudável. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: aplicação de 

questionários epidemiológicos e dano cumulativo do Lúpus eritematosos sistêmicos, 

avaliação do índice tornozelo braquial solicitando ao Sr. (a) que permaneça deitado 

enquanto é realizada a aferição da pressão arterial das artérias braquiais, tibiais 

anteriores e posteriores, utilizando-se esfigmomanômetro e estetoscópio para 

aferição das medidas. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em desconforto 

no momento da aferição da pressão, o qual será minimizado com atento 

monitoramento durante procedimento. 

A pesquisa contribuirá para que o médico consiga saber quais os pacientes 

com Lúpus eritematoso sistêmico tem maior desenvolvimento de aterosclerose e 

assim tomar medidas preventivas. 

Para participar deste estudo o (a) Sr(a) não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. O (A) Sr(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar 

e a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos, valendo a desistência a partir da data 

de formalização desta. A sua participação é voluntária, e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr.(a) é 

atendido(a) pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais 
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de sigilo. Os resultados obtidos pela pesquisa estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação 

que essa pesquisa possa resultar.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no ambulatório do 

Hospital Universitário Evangélico do Curitiba, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os 

dados, materiais e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos e após esse tempo serão 

destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resoluções Nº466/12;441/11 e a Portaria 

2.201 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as 

informações somente para fins acadêmicos e científicos.  

 

EU, portador do documento de identidade fui informado (a) dos objetivos, métodos, 

riscos e benefícios da pesquisa “ESTUDO COMPARATIVO DO VALOR DO ÍNDICE 

TORNOZELO BRAQUIAL ENTRE PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO E A POPULAÇÃO GERAL”, DE MANEIRA CLARA E 

DETALHADA, ESCLARECI MINHAS DÚVIDAS. SEI QUE A QUALQUER 

MOMENTO PODEREI SOLICITAR NOVAS INFORMAÇÕES E MODIFICAR MINHA 

DECISÃO DE PARTICIPAR SE ASSIM O DESEJAR.  

Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original 

deste termo de consentimento livre e esclarecido assinado por mim e pelo 

pesquisador, que me deu a oportunidade de ler e esclarecer todas as minhas 

dúvidas.  

 
 

 
Nome completo do (a) participante  Data  

 

 
 

 

Assinatura do participante  
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Em caso de dúvidas você poderá entrar em contato com o Pesquisador 

Responsável:  

Nome completo do pesquisador responsável Thelma L Skare Fone 32405000 

Ramal 4845. 

 

 

 

 
 Assinatura do pesquisador responsável Data  

 

 

 “Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato como 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade Evangélica 

Beneficente de Curitiba. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa 

forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo 

que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 

privacidade”.  

 

CEP/SEB–Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade 

Evangélica Beneficente de Curitiba  

Rua Padre Anchieta, nº2770–3ºandar Bairro: Bigorrilho 

Curitiba/PR– CEP: 80.730-000 Fone:(41)3240-5570  

E-mail: comite.etica@fepar.edu.br  
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