QUAL O PROGNÓSTICO?

O QUE É O LÚPUS?
O Lúpus eritematoso sistémico (LES)
é uma doença crónica caracterizada
pela produção de anticorpos contra
células do próprio organismo, motivo
pelo qual é considerada uma doença
imuno-mediada. Estes auto-anticorpos
podem depositar-se num ou mais
tecidos (ex: pele, articulações, células
sanguíneas, fígado, rins, etc), levando
a uma inflamação generalizada.

O prognóstico do LES melhorou nos últimos anos.
Se diagnosticado e tratado atempadamente,
a doença pode entrar em remissão, ou seja,
o doente não apresentar sintomas ou sinais da
doença. No entanto, as agudizações podem
ocorrer mesmo após anos de remissão.
A maioria das pessoas que sofre de LES tem
uma esperança de vida dentro da média.
De forma a garantir a sobrevida, deve ser
mantida uma vigilância clínica e analítica regular.

QUAL A CAUSA?
É uma patologia de causa não
totalmente esclarecida. No entanto,
estudos realizados sugerem que possa
ser multifatorial, em que existe uma
interação complexa entre fatores
genéticos, hormonais, imunológicos
e ambientais. A exposição solar
parece ter um papel importante no
desencadear da doença e também
no desenvolvimento das crises.
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LÚPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO

Afeta predominantemente
mulheres, principalmente no período
fértil. O início da doença ocorre
maioritariamente entre os 16 e os 49
anos de idade; mas também pode
ocorrer em crianças ou em indivíduos
com mais de 65 anos. O LES é mais
frequente na raça africana e asiática.

O que precisa saber
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QUAIS AS MANIFESTAÇÕES
CLÍNICAS?
O LES tem uma apresentação clínica variável, que
difere de pessoa para pessoa. As manifestações
mais comuns ocorrem na pele e nas articulações.
No entanto, os doentes podem ter envolvimentos
mais graves, como o atingimento renal e do sistema
nervoso central.
Como sintomas e sinais da doença salientam-se:
•

Sintomas constitucionais: fadiga,
febre, dores musculares ou perda de
peso estão habitualmente presentes
no curso da doença;

•

Manifestações articulares: dor e
inchaço das articulações que atinge
principalmente os punhos e as
pequenas articulações das mãos,
de forma tendencialmente simétrica.

•

Manifestações cutâneas: eritema
malar em asa de borboleta, lesões
de sensibilidade ao sol, úlceras
nasais e/ou orais, aumento da
queda de cabelo.

•

Fenómeno de Raynaud: consiste na
alteração da coloração dos dedos
em resposta ao frio ou stress.

•

Manifestações renais: o
envolvimento renal pode
manifestar-se como hipertensão
arterial ou edemas periorbitários
e dos membros inferiores.

•
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Manifestações pulmonares e
cardiovasculares: pode ocorrer
dor torácica que agrava com
os movimentos respiratórios por
inflamação das membranas que
revestem os pulmões (pleura) e o
coração (pericárdio e miocárdio).

•

Manifestações neuropsiquiátricas: pode cursar
com convulsões, défice cognitivo, alterações
comportamentais, delírio e neuropatias periféricas.

QUAL O TRATAMENTO?

•

Manifestações hematológicas: anemia, diminuição
dos glóbulos brancos (leucopenia) e plaquetas
(trombocitopenia).

O tratamento do LES é muito individualizado e depende
das suas manifestações clínicas, dos órgãos afetados e
da atividade da doença.

•

Manifestações trombóticas.

Como medidas não farmacológicas, é fundamental que
os doentes evitem a exposição solar, usem protetor solar
durante todo o ano, adotem um estilo de vida saudável
e suspendam o consumo de tabaco. Relativamente às
medidas farmacológicas, os fármacos mais utilizados
para o tratamento do LES são:

COMO É
DIAGNOSTICADO?

•

Anti-inflamatórios não esteroides:
usados para alívio sintomático,
especialmente nas manifestações
articulares ou no envolvimento das
serosas (inflamação da pleura ou
pericárdio). Os anti-inflamatórios
devem ser evitados em doentes com
doença renal.

•

Corticóides (cortisona): dependendo
da situação apresentada pode
ser administrada por via tópica,
intra-articular, oral ou intravenosa.
A via intravenosa é usada para
administração de doses elevadas
para tratar manifestações mais
graves da doença (por exemplo,
no caso de envolvimento renal ou
neurológico).

O LES tem uma diversidade de sinais e sintomas,
dificultando muitas vezes o diagnóstico.
A história médica detalhada e o exame físico
sistematizado fornecem a maioria dos dados
necessários para o diagnóstico, juntamente com os
exames laboratoriais. As análises laboratoriais podem
evidenciar a presença de auto-anticorpos associados
ao LES. Os anticorpos antinucleares (ANA) estão
presentes em mais de 98% dos doentes e os anti-dsDNA
e anti-Sm são os mais específicos para esta doença.
O encaminhamento do doente para um centro
especializado deve ser feito o mais precocemente
possível, de forma a ser realizado o diagnóstico correto
e definido o tratamento adequado para minimizar
qualquer possibilidade de sequela.

•

•

Hidroxicloroquina ou outros
antipalúdicos: tratamento de 1ª linha,
recomendado para todos os doentes,
exceto se contraindicação.
Imunossupressores clássicos: são
usados como um complemento
importante no controlo da doença
ao inibirem a autoimunidade do
LES e como “poupadores” da dose
de corticoides. Os mais usados
são o metotrexato, a azatioprina,
o micofenolato mofetil e a
ciclofosfamida.

•

Fármacos biotecnológicos: existem
dois fármacos, o rituximab e o
belimumab, utilizados em casos
refratários aos imunossupressores
clássicos.

RECOMENDAÇÕES
GERAIS
Os pacientes com LES podem ter
outras alterações secundárias quer à
própria doença quer pelos fármacos
utilizados no seu tratamento, por
ex., osteoporose, distúrbios do
metabolismo dos lípidos e açúcares
pelo que é recomendado o controlo
do peso, a prática de exercício
regular, adequada à fase da doença
e uma alimentação equilibrada.
Até ao momento não há evidência
científica de que vitaminas ou
dietas específicas modifiquem a
evolução da doença. A prevenção
de infeções carece de atenção,
pelo que os doentes devem efetuar
as vacinas aconselhadas pelo seu
reumatologista.
O LES pode reativar ou agravar
durante a gravidez, pelo que o
planeamento de uma gravidez deve
ser abordado com o seu médico
assistente. O melhor momento é
quando a doença está inativa há
pelo menos 6 meses e quando não
existe envolvimento grave de órgãos.
Há ainda fármacos que devem ser
suspensos durante a gravidez, pelos
efeitos teratogénicos que provocam.
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