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RESUMO 
 

Objetivo: caracterizar clínica e epidemiologicamente os pacientes portadores de lupus 

eritematoso sistêmico (LES), atendidos em um hospital universitário, na cidade de Belém, Pará. 

Método: realizado estudo transversal dos pacientes portadores de LES internados no Hospital 

Universitário João de Barros Barreto,  período de 1999 a 2006, incluindo indivíduos com idade 

superior a 12 anos e com 4 ou mais critérios propostos pelo Colégio Americano de 

Reumatologia, coletando os dados pela análise dos prontuários. Resultados: a maioria dos 

pacientes era do sexo feminino (87,5%), pardos (59,7%), solteiros (65,3%), faixa etária de 20 a 

30 anos, procedentes da região metropolitana de Belém. Os critérios para LES mais freqüentes 

foram: FAN positivo (75%), distúrbio hematológico (66,7%) e distúrbio renal (62,5%). A 

evolução a óbito ocorreu em 15,3%. Conclusão: na população estudada, os casos de LES eram 

característicos de mulheres jovens, pardas, procedentes da região metropolitana, sendo a 

positividade do FAN, a presença de distúrbios hematológicos e renais, os critérios mais 

freqüentes, com mortalidade de 15,3 %. 
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INTRODUÇÃO 

O lúpus eritematoso sistêmico 

(LES) é uma doença inflamatória crônica, 

multissistêmica, de natureza auto-imune, 

caracterizada pela presença de diversos 

auto-anticorpos. A doença tem etiologia não 

esclarecida e o seu desenvolvimento está 

ligado a alterações imunológicas, 

predisposição genética e aos fatores 

ambientais, como luz ultravioleta, vírus e 

alguns medicamentos.
1,2,3,4 

Segundo Kosminsky e col, a doença 

apresenta distribuição universal, acomete 

todas as classes sociais e sua incidência 

varia entre 2 e 8 por 100.000 habitantes 

para os Estados Unidos e entre 20 e 60 

casos por 100.000 habitantes na Europa, 

não diferindo entre a população urbana e 

rural.
1,2

 Não há estudos epidemiológicos 

realizados no Brasil, mas, imaginando-se as 

mesmas freqüências dos Estados Unidos, 

deve-se ter entre 16.000 a 80.000 casos de 

LES no Brasil. A prevalência varia de 14,6 

a 122 casos por 100.000 habitantes
3
.
 

Afeta nove a dez mulheres para um 

homem e, embora possa ocorrer em 

qualquer idade, é mais freqüente entre os 20 

e 45 anos, com maior incidência próximo 

aos 30 anos, ou seja, em mulheres jovens na 

fase reprodutiva 
1,2

. Ocorre em todas as 

raças. No entanto, a doença é mais 

freqüente em negros que em branco. A 

incidência anual nos EUA é de 27,5/milhão 

para mulheres brancas e 75,4/milhão para 

mulheres negras. A prevalência vária de 

1/1000 para 1/10000.  

É importante ressaltar que vários 

fatores tais como raça negra e baixo nível 

sócio-econômico têm sido apontados como 

indicadores de pior prognóstico.
2,5 

Entretanto, a sobrevida de pacientes com 

lúpus vem aumentando no correr dos anos. 

A melhora pode ser atribuída a vários 

fatores, tais como diagnóstico de casos mais 

leves, melhor controle da pressão arterial, 

introdução de novos antibióticos, uso de 

corticosteróides e de drogas 

imunossupressoras
5,6

.  

O lúpus evolui com manifestações 

clínicas polimórficas, com períodos de 

exacerbações e remissões.
1
 É considerada 

doença lúpica quando o paciente apresenta 

quatro ou mais dos critérios referidos pela 

Colégio Americano de Reumatologia: 

eritema malar, eritema discóide, 

fotossensibilidade, úlceras orais, artrites, 

serosites, distúrbios renais, neurológicos, 
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hematológicos, imunológicos e presença de 

anticorpos antinucleares.
4
  

 

OBJETIVO 

Caracterizar clínica e 

epidemiologicamente os pacientes 

portadores de LES atendidos no Hospital 

Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB),  período de 1999 a 2006. 

 

MÉTODO 

Realizado estudo transversal dos 

pacientes portadores de LES internados no 

HUJBB,  período de 1999 a 2006, incluindo 

indivíduos com idade superior a 12 anos, 

com 4 ou mais critérios propostos pelo 

Colégio Americano de Reumatologia, 

realizando a coleta dos dados pela  análise 

dos prontuários no Departamento de 

arquivos médicos e de enfermagem dessa 

instituição (DAME). 

 Todos os pacientes dos prontuários 

pesquisados foram estudados segundo os 

preceitos da Declaração de Helsinque e do 

Código de Nuremberg, respeitando as 

Normas de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (Res. CNS 196/96) do Conselho 

Nacional de Saúde, após aprovação de 

anteprojeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos/CCS/UFPA, 

autorizado pelo Diretor do Hospital 

Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB) e pelos pacientes ou seus 

responsáveis , por meio de termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS 
TABELA I – Distribuição por sexo dos 

pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico 

atendidos no Hospital Universitário João de 

Barros Barreto (HUJBB),  período de 1999 a 

2006. 

SEXO FREQUÊNCIA % 

Feminino 63 87,50 

Masculino 9 12,50 

TOTAL 72 100 

FONTE: DAME/HUJBB/2007 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA II – Distribuição por raça dos 

pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico 

atendidos no Hospital Universitário João de 

Barros Barreto (HUJBB),  período de 1999 a 

2006. 

RAÇA FREQUÊNCIA % 

Pardo 43 59,72 

Branco 4 5,55 

Ignorado 25 34,72 

TOTAL 72 100 
FONTE: DAME/HUJBB/2007 

 

 

TABELA III – Faixa etária dos pacientes com 

Lupus Eritematoso Sistêmico atendidos no 

Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB), período de 1999 a 2006. 

FAIXA 

ETÁRIA FREQUÊNCIA % 

12 a 20 anos 22 30,56 

21 a 30 anos 21 29,17 

31 a 40 anos 12 16,67 

41 a 50 anos 12 16,67 

 maior de 50 anos 5 6,93 

TOTAL 72 100 

FONTE: DAME/HUJBB/2007 

 

 

TABELA IV – Procedência dos pacientes com 

Lupus Eritematoso Sistêmico atendidos no 

Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB),  período de 1999 a 2006. 

PROCEDÊNCIA FREQUÊNCIA % 

Região 

Metropolitana de 

Belém 42 

58,3

0 

Outros municípios 30 

41,7

0 

TOTAL 72 100 

FONTE: DAME/HUJBB/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA V – Critérios diagnósticos mais 

freqüentes dos pacientes com Lupus 

Eritematoso Sistêmico atendidos no Hospital 

Universitário João de Barros Barreto (HUJBB),  

período de 1999 a 2006. 

CRITÉRIOS FREQUÊNCIA % 

FAN positivo 54 75 

Distúrbio 

hematológico 48 

66,7

0 

Distúrbio renal 45 

62,5

0 

Alteração 

imunológica 41 

56,9

0 

Serosite 21 

29,1

0 

Artrite 18 

25,4

0 

Fotossensibilidad

e 13 

18,1

0 

Eritema malar 13 

18,1

0 

Úlcera oral 12 

16,7

0 

Lesão discóide 8 

11,1

0 

Convulsão 8 

11,1

0 

Psicose 3 4,20 

FONTE: DAME/HUJBB/2007 

 

 

TABELA VI – Evolução clínica dos pacientes 

com Lupus Eritematoso Sistêmico atendidos no 

Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB),  período de 1999 a 2006. 

EVOLUÇÃO FREQUÊNCIA % 

Melhorado 60 

83,3

0 

Óbito 11 

15,3

0 

Transferência 1 1,40 

TOTAL 72 100 

FONTE: DAME/HUJBB/2007 

 

 

DISCUSSÃO 

O lúpus eritematoso sistêmico 

(LES) é uma doença auto-imune, 

multissistêmica que atinge, principalmente, 

as jovens e pode causar morte em até 50% 

delas. É uma doença que apresenta espectro 

clínico bastante variado, incluindo não 

somente achados clínicos clássicos, mas 

outras manifestações mais raras que devem 

ser reconhecidas como parte da doença. 

Com relação ao sexo, os resultados 

encontrados condizem com os da literatura, 

com predomínio de acometimento do sexo 

feminino, como relatado por Sato e col., 

que encontrou 95% de pacientes do sexo 

feminino, numa proporção de 20 mulheres 

para cada homem acometido e por 

Madureira e col., com 84% das pacientes 

acometidas do sexo feminino (5.3:1)
7,8

.  

Segundo Rahman e Isenberg, este 

predomínio da doença no sexo feminino, 

pode ser justificado por uma provável ação 

dos hormônios femininos, não podendo 

descartar também um possível efeito 

protetor dos hormônios masculinos ou 

relacionado ao cromossomo X
9
. 

Segundo Chahade e col., no Brasil, 

observa-se uma freqüência maior do LES 

entre os caucasóides, principalmente na 

região sudeste do país
10

. Neste estudo, 

houve predomínio dos indivíduos pardos, 

discordando dos achados de Sato e col., que 

encontrou predomínio da raça branca
7
. Esse 

achado pode ser justificado pela maior 

miscigenação da população do Estado do 

Pará. 

Com relação à faixa etária, a 

maioria encontrava-se entre 12 e 30 anos , o 

que discorda do achado de Hidalgo-Tenorio 

e col., no qual a idade média das paciente 

foi de 41,4 anos 
11

. Há consenso que é uma 

doença de indivíduos jovens, conforme 

demonstrou a presente pesquisa. 

Quanto à procedência dos 

pacientes, a maioria era da região 

metropolitana de Belém, o que pode ser 

justificado pela maior facilidade de acesso 

ao atendimento médico na capital. Não há 

dados na literatura regional sobre tal 

aspecto. 

Entre os critérios diagnósticos para 

o LES, a presença de FAN positivo foi a 

mais freqüente (75%), o que concorda com 

os achados de Salma e col., em estudo 

semelhante na região demonstrou a 

presença de FAN positivo em 83,84% dos 

pacientes analisados
12

, assim como, os 

resultados encontrados por Madureira e col, 

no qual todos os pacientes apresentaram 

este critério positivo
8
. Manson e Rahman, 

reforçaram dados da literatura que afirmam 

que até mais de 90% dos pacientes com 

LES tem positivo os anticorpos anti-

nucleares e, embora sensível, é pouco 

específico para a doença
13

.  



O critério hematológico foi o 

segundo mais freqüente nos pacientes 

estudados (66,7%), sendo a linfopenia a 

alteração predominante. Este dado supera a 

literatura vigente, uma vez que, Prado e 

col., demonstraram apenas 48% de 

envolvimento hematológico e  Sato et al 

59,8%
14,7

. Segundo este último autor, os 

achados mais freqüentes dentre os critérios 

hematológicos foram leucopenia e 

linfopenia, com proporções semelhantes
7
, o 

que corrobora com o estudado, no qual a 

linfopenia foi a alteração mais freqüente.  

O terceiro critério mais freqüente 

foi o envolvimento renal (62,5%), não 

observando-se diferença estatística entre a 

presença de proteinúria ou cilindrúria. Este 

achado superou os dados da literatura, 

tendo em vista os resultados encontrados 

por Prado e col., com presença de  

manifestação renal em 44% dos pacientes, 

sendo a presença de proteinúria em 39,2% 

dos casos, e levando-se em consideração os 

resultados de Bezerra e col., com 45,1% de 

comprometimento renal e de Mason e 

Rahman,  que relataram  a doença renal em 

cerca de 30% dos pacientes com LES
14,3,13

. 

A evolução a óbito ocorreu em uma 

minoria de pacientes, sendo este achado 

semelhante aos dados da literatura, como o 

observado por Madureira e col
8
. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Na população estudada, os 

pacientes portadores de LES eram na 

maioria do sexo feminino, pardos, adultos 

jovens, procedentes da região metropolitana 

de Belém, sendo o critério diagnóstico mais 

freqüente o FAN positivo, seguido pelos 

distúrbios hematológico e renal, com 

evolução a óbito em uma minoria de casos. 
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS 

ERYTHEMATOSUS, IN A POPULATION OF EASTERN AMAZONIA 
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Hérica Cristiani Barra de SOUZA e Viviane Castelo de VASCONCELOS
 

 

 

Objective: to characterize the epidemiological and clinical patients with SLE treated at a 

university hospital in the city of Belem, Pará. Method: a retrospective study was conducted of 

patients with SLE interned at the University Hospital João de Barros Barreto, from 1999 to 

2006, including individuals aged 12 years, with 4 or more criteria proposed by the American 

College of Rheumatology, making data collection through the analysis of medical records. 

Results: Most patients were female (87.5%), brown (59.7%), single (65.3%), aged 20 to 30 

years, from the metropolitan region of Belém Criteria LES for most frequent were: ANA 

positive (75%), hematological disorders (66.7%) and renal disorder (62.5%). The evolution to 

death occurred in 15.3%. Conclusion: the population studied, cases of lupus were characteristic 

of young women, brown, from the metropolitan region, and the positivity of ANA, the presence 

of haematological and renal disorders, the most common criterias, with a mortality of 15.3%. 

 
Key-words: systemic lupus erythematosus, clinical, epidemilogic 
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