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INTRODUÇÃO: 
O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma 
doença autoimune de etiologia desconhecida, 
com manifestações multissistêmicas. O LES 
acomete indivíduos de todas as raças e 
apresenta maior incidência na população 
feminina em período fértil. O risco de 
exacerbação da doença é uma das principais 
problemáticas da gravidez LES. Fatores que 
aumentam de forma significativa este risco são: 
presença de atividade de doença 6 meses 
anteriores à concepção, interrupção do uso de 
antimaláricos e histórico de nefrite lúpica. Ao 
feto, cria-se também o risco de uma restrição de 
crescimento, parto prematuro (principal 
complicação gestacional lúpica) e lúpus 
neonatal (cardiopatia congênita, bloqueio ou 
lúpus eritematoso neonatal). O Lúpus 
eritematoso neonatal ocorre em 5% dos filhos 
de mães com anti-Ro / La. Em geral, apresenta-
se primeiras 2 semanas de vida, por meio de 
lesões geográficas eritematosas quando 
expostos à luz, semelhantes às observadas no 
lúpus cutâneo subagudo. Entretanto, as 
erupções cutâneas tendem a desaparecer em 
um período de 6 meses, não deixam cicatrizes 
e os anticorpos responsáveis são eliminados. 
Além disso, recentes estudos apontam que 
prejuízos no neurodesenvolvimento cognitivo 
(autismo, distúrbios de comportamento e 
dificuldade de aprendizagem) dos nascidos 
vivos podem estar relacionados ao auto- 

anticorpos maternos, visto que estes se ligam 
ao DNA do feto pelo receptor de N-metil-D-
aspartato (NMDAR), o qual apresenta um papel 
patogênico desenvolvimento do cérebro do 
feto. 
 

OBJETIVOS DA PESQUISA 
Objetivo Primário: 
1.Determinar a frequência e manifestações 
clínicas do Lúpus neonatal na coorte de filhos 
com mães com LES em seguimento. 
2. Determinar a frequência de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor de filhos 
com mães com lúpus    
 

METODOLOGIA:    

  
Tipo de Estudo: retrospectivo, análise de 
prontuários.      

Metodologia de Análise de dados: 

Análise Estatística descritiva 

Seleção dos Pacientes: Pacientes seguidos no 
ambulatório de reumatologia 
pediátrica do HC da UNICAMP. 
 

Tamanho da Amostra no Brasil: 76 

participantes da pesquisa. 
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Detalhamento: A pesquisa é baseada na 

revisão dos prontuários médicos. 

 

Aprovação no CEP (CAAE):  

CAAE:69401917.0.0000.5404 

 

RESULTADOS: 

Foram analisados os prontuários de 76 

prontuários de filhos com mães com lúpus 

em seguimento no ambulatório de 

reumatologia pediátrica do HC da 

UNICAMP. 

Lúpus neonatal foi identificado em 4 

(5,26%) da casuística. Nenhuma das mães 

tinha o diagnóstico de LES antes da 

gestação. As principais manifestações 

clínicas observadas foram lesões cutâneas 

em 3 e bloqueio cardíaco fetal em 1 

paciente. Todos os pacientes tinham anti-

Ro positivo na avaliação e as lesões 

cutâneas resolveram em 6 meses.  

Dos demais pacientes, filhos de mães com 

LES, avaliados, FAN foi observado em 7 

(9,7%) e anti-Ro foi observado em 4 

(5,5%). No seguimento, houve negativação 

do FAN e anti-Ro em 4 destes pacientes. 

Alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor foi observada em 4 

(5,5%), todos no transtorno do espectro 

autista.  

Amamentação foi iniciada em todos os 

recém-nascidos e suspensa em 5 (6,6%) 

no seguimento devido a atividade de 

doença e necessidade de troca de 

medicação imunossupressora. Duas 

(2,6%) crianças apresentaram leucopenia 

durante o seguimento, que resolveu com 

suspensão da medicação. Nos dois casos 

a mãe estava em uso de azatioprina.  

 

DISCUSSÃO: 

O LES é a doença reumática que mais 

compromete a gestação. E, apesar da 

melhora de resultados e da conquista da 

maior parte dos partos serem realizados 

com sucesso, a gravidez no LES continua 

sendo de alto risco. Foi encontrado na 

literatura que 5% dos nascidos de mãe com 

antiRo / La positivo receberam o 

diagnóstico de Lúpus neonatal7,8. Esse 

dado vem de encontro ao que observamos 

no estudo realizado, visto que 5,26% da 

casuística também teve esse diagnóstico. 

Além disso, observamos que as lesões 

cutâneas duraram seis meses, sendo 

consideradas transitórias, como tem sido 

descrito na literatura7,8. 

Concomitantemente vem sendo descrito 

também alterações hematológicas como 

neutropenia, plaquetopenia e a 

manifestação mais grave do lúpus 

neonatal, o bloqueio cardíaco congênito 

(BCC) 5,8,11 

Em nosso estudo vimos que a prevalência 

de BCC foi em 1,31% dos pacientes, a 

literatura apresenta que de 1% até 2% dos 

filhos de pacientes diagnosticadas com 

LES apresentam tal alteração cardíaca.2 

Em 2,6% dos casos foi apresentado 
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leucopenia, que foi resolvida após retirada 

de medicação. 

Além disso, recentes estudos apontam que 

prejuízos no neurodesenvolvimento 

cognitivo (autismo, distúrbios de 

comportamento e dificuldade de 

aprendizagem) dos nascidos vivos podem 

estar relacionados aos auto-anticorpos 

maternos9. No nosso estudo foi 

demonstrado que 5,5% dos pacientes 

tinham alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor e desses, todos 

diagnosticados com TEA.  

Mulheres com LES que tomam 

hidroxicloroquina, azatioprina ou 

esteroides para imunossupressão na 

gravidez podem amamentar seus filhos 

sem causar prejuízos à eles13, por isso 

todos os filhos dessas pacientes iniciaram 

a amamentação, embora 6,6% deles foi 

necessária a interrupção decorrente de 

manifestações da doença e subsequente 

troca de medicamento. 

 

CONCLUSÃO: 

O Lúpus neonatal ocorreu em 5% de nossa 

casuística e nenhuma das mães tinha o 

diagnóstico prévio de LES.  

Transtorno do espectro autista foi 

observado em 5,5% dos pacientes. Uma 

análise mais detalhada com seguimento 

longitudinal é necessário para observar o 

desenvolvimento.  
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