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quando tinha 16 anos, cheguei a 
fraturar o fêmur por conta dis-
so”, conta. 

Também podem ser usados 
imunossupressores, o que, se-
gundo o reumatologista, podem 
aumentar o risco de infecções 
oportunistas.

Importante ressaltar que o 
tratamento para o LES e todas as 
suas complicações avançou bas-
tante nos últimos anos. Os pa-
cientes podem ter qualidade de 
vida desde que façam acompa-
nhamento médico regular, se-
guindo a prescrição de exames de 
controle e uso de medicação. Isso 
ajuda não só no controle do LES 
como também da Nefrite Lúpica.

Dr. Monticielo explica que 
atualmente existe um maior ar-
senal terapêutico para controle 
do LES e da Nefrite Lúpica. “Pa-
cientes com doença grave e re-
fratária podem se beneficiar do 
uso das medicações imunobio-
lógicas. Os tratamentos mais re-
centes têm se mostrado eficazes e 
seguros. Inclusive, temos opções 
que beneficiam os pacientes com 
nefrite lúpica”, diz.

O reumatologista lembra que 
é  importante os pacientes con-
versarem com o médico para en-
tender quais medicamentos são 
indicados para cada caso. 

No caso de Cristiane, as novas 
terapias não só trouxeram bene-
fícios à saúde, mas impactaram 
positivamente a sua vida.  “Pou-
co tempo depois, melhorei bas-
tante. Ganhei qualidade de vida, 
a pressão foi controlada e não te-
nho mal-estar. Antes, tinha dores 
de cabeça frequentes, além dos 
sintomas gástricos que os cor-
ticoides também me causavam, 
eu ficava mal com qualquer coi-
sa que comia.”

 “Em dois meses, os parâme-
tros dos meus exames já haviam 
mudado e me consideram em re-
missão novamente. O tratamen-
to me trouxe esperança de passar 
mais tempo assim e de preservar 
meus rins”, comemora.
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Nefrite Lúpica pode atingir 
metade dos pacientes com LES; 
uso de terapia adequada se 
mostra eficaz contra a doença

De difícil diagnóstico, lúpus pode 
levar à complicação renal grave

C
ristiane Souto descobriu 
que tinha Lúpus Eritema-
toso Sistêmico (LES) ain-

da na adolescência. Foram seis 
meses entre o primeiro sintoma, 
fortes dores nas articulações, e 
o diagnóstico, que veio só quan-
do o seu quadro se agravou e ela 
foi internada em um hospital em 
Fortaleza, no Ceará.

O Lúpus Eritematoso Sistêmi-
co (LES) é uma doença inflama-
tória crônica, que não tem cura, 
causada pelo não reconhecimen-
to das células do sistema imu-
nológico a células sadias, cujos 
sintomas podem surgir de for-
ma lenta e progressiva (em meses) 
ou mais rapidamente (em sema-
nas). A doença costuma ser mais 
frequente entre as mulheres - 9 
em 10 adultos com a doença são 
mulheres 1,2.

Depois desse susto inicial, a 
nutricionista e professora uni-
versitária, que hoje tem 29 anos, 
conseguiu manter a doença sob 
controle por quase uma década. 
Porém, uma das características 
do LES é que há uma grande va-
riação entre fases de atividade da 
doença e de remissão1. Foi o que 
aconteceu com Cristiane.

“Fiquei em remissão por oito 
anos, só precisava tomar medi-
camento de controle. Até que, em 
2018, tive uma crise e fui interna-
da novamente. Estava com mui-
to inchaço e hipertensão.” O qua-
dro era de inflamação nos rins, 
conhecida como Nefrite Lúpica. 
Caracterizada por uma ampla e 
complexa gama de lesões renais 
inflamatórias, a Nefrite Lúpica 
pode progredir para uma doen-
ça renal crônica, que exige diáli-
se e até transplante renal em 5% 
a 20% dos pacientes7.  

“A Nefrite Lúpica é bastante 
frequente. Cerca de metade dos 
pacientes com LES podem ter en-
volvimento renal ao longo da evo-
lução da doença”, afirma o mé-
dico reumatologista Dr. Odirlei 
Monticielo, professor de medici-
na da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e membro 
da Sociedade Brasileira de Reu-
matologia.

 A manifestação, de acordo 
com Dr. Monticielo, pode en-
volver aumento da pressão arte-
rial, inchaço não só nos pés e nas 
mãos, mas generalizado, chama-
do anasarca, e alteração no as-
pecto da urina.

O professor ressalta que a 
doença impacta muito a vida dos 
pacientes por ser grave e pe-
lo tratamento imunossupressor. 
Ele explica que são usados corti-
coides em doses altas, o que po-
de trazer consequências para os 
pacientes, visto que não são me-
dicações inócuas. 

Os efeitos colaterais gra-
ves dos corticoides já haviam si-
do um problema para Cristiane. 
“Eles causam muito inchaço e 
também engordo bastante, além 
de me causarem perda de mas-
sa óssea. No começo da doença, 

É uma doença inflamatória 
crônica de origem 
autoimune, ou seja, 
causada pelo não 
reconhecimento
do próprio sistema 
imunológico a
células sadias1

Até o momento, não há uma 
cura para a doença. O 
diagnóstico e o tratamento 
precoces são fundamentais 
para impedir a progressão e 
reduzir a gravidade da doença1 

O QUE É O LÚPUS 
ERITEMATOSO 
SISTÊMICO (LES)?

9 de 10 adultos com 
lúpus são mulheres2

A doença é mais frequente nas 
mulheres em idade reprodutiva2,3 

doença é três vezes mais frequente 
entre afrodescendentes (No Brasil)6 

QUEM A DOENÇA
COSTUMA
ACOMETER?

A DOENÇA
TEM CURA?

150 a 300 mil 
é o total de pacientes
adultos com LES no Brasil5 

Os sintomas podem surgir 
em diversos órgãos de forma 
lenta e progressiva (em 
meses) ou mais rapidamente 
(em semanas)1

Como pode atingir múltiplos órgãos
e tecidos, é considerada multissistêmica. 
Em aproximadamente metade
dos casos, pelo menos
um órgão importante,
como rins, coração, pulmões
ou cérebro, é atingido2

A Inflamação nos rins
(nefrite lúpica) é uma das 
complicações mais preocupantes 
e ocorre em cerca de 50% das 
pessoas com LES. Quando não 
tratada rapidamente e 
adequadamente, o rim deixa
de funcionar e o paciente
pode precisar da diálise
ou transplante renal1 

QUAIS SÃO OS 
POSSÍVEIS 
SINTOMAS?

Como pode afetar
várias partes do corpo, os 
sintomas podem ser 
diferentes em cada 
pessoa. Os mais
comuns são3:

•Fadiga extrema 
(sensação de cansaço 
o tempo todo)
•Dor ou inchaço
nas articulações
•Inchaço ao redor
dos olhos
•Linfonodos
aumentados (ínguas)
•Dores de cabeça
•Febre baixa e persistente
•Sensibilidade à
luz solar ou fluorescente
•Dificuldade ao respirar
•Dor no peito ao respirar 
profundamente
•Feridas na boca,
no palato, ou no nariz
•Mal-estar
generalizado, ansiedade

SÃO FREQUENTES 
OS PROBLEMAS 
QUE AFETAM 
CABELO E PELE, 
COMO4

•Mancha vermelha que
cobre bochechas e nariz, 
no formato de uma asa 
de borboleta
•Queda de cabelo
•Fenômeno de Raynaud, 
caracterizado por deixar 
dedos brancos ou 
azulados e dormentes, 
em geral, relacionada
ao frio ou estresse

Sintomas, histórico médico 
individual e familiar e exames 
laboratoriais, de sangue, urina e 
até biópsia renal, ajudam os 
médicos a chegar no diagnóstico5

COMO É FEITO O
DIAGNÓSTICO?
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