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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

Manifestações neuropsiquiátricas ocorrem 
em 12-95% dos pacientes com LES. Nos últimos 
anos tem crescido as evidências da inter-relação 
entre o sistema imunológico e o sistema nervoso 
central, em especial o sistema olfativo. 

Embora raramente relatadas pelos pacientes 
com doenças autoimunes, o ol fato é 
frequentemente prejudicado e pode ser 
co r re lac ionado  com a  g rav idade  do  
comprometimento neurológico, com surgimento 
de sintomas de depressão e ansiedade e ao 
declínio cognitivo.

Analisar a prevalência de distúrbios olfatórios 
nos pacientes com LES e correlacionar a 
presença de alterações do humor (depressão e 
ansiedade), e a atividade e dano da doença com a 
presença de alterações olfativas.

Avaliamos a função olfativa pelos três 
estágios do teste Sniffin'Sticks kit (Burghart 
Medizintechnik, Wedel, Germany).Foram 
avaliados o limiar olfatório, a capacidade de 
discriminação entre dois odores diferentes e a 
capacidade de identificação de odores. O escore 
máximo em cada estágio é de 16 pontos, 
totalizando um escore total de 48 pontos. 
Indivíduos com escore >30 são considerados 
normais, escores entre 15-30 hiposmia e com 
escore <15 anosmia. A depressão foi analisada 
pela escala de depressão de Beck (BDI), 
ansiedade pelo inventário de ansiedade de Beck 
(BAI), atividade da doença pelo Disease Activity 
Index (SLEDAI) e a avaliação de danos 
permanentes pelo índice SLICC/ ACR-DI 
(Systemic Lupus International Collaborating 
Clinics/ACR Damage Index). Foram excluídos os 
pacientes com lesões na cabeça, operações 
nasofacial, nasosinusal ou com doenças 
alérgicas. p <0,05 foi considerado significativo.

CONCLUSÃO

Encontramos uma diminuição significativa do olfato nos pacientes com LES. Esta pode ser um sinal precoce e preditivo em 
várias doenças do SNC e, portanto, ser uma ferramenta útil e de fácil utilização para o diagnóstico precoce de envolvimento do SNC 
em doenças autoimunes.

Tabela 1: Características clínicas e demográficas de pacientes e controles 
incluídos no estudo.

Pacientes com LES

N=148

Controles

N=121

P

Idade (ano) 36,98±10,10 35,54±13,77 =0,356

Limiar (pontos) 6,82±3,36 9,19±3,81 <0,001

Discriminação (pontos) 11,11±2,52 11,86±2,31 <0,01

Identificação (pontos) 10,92±2,31 11,82±2,94 <0,01

Total (pontos) 28,85±5,51 32,25±6,22 <0,001

Tabela 2: Porcentagem de todos os indivíduos incluídos no estudo, de 
acordo com a gravidade da depressão e ansiedade.

Gravidade
Depressão

Pacientes com LES

(%)

Ansiedade

Pacientes com LES

(%) 

Depressão

Controles 

(%)

Ansiedade

Controles 

(%)

Leve 24 (36,36) 29 (32,22) 15 (53,57) 28 (59,57)

Moderado 23 (34,84) 35 (38,88) 12 (42,86) 12 (25,53)

Grave 19 (28,78) 26 (28,88) 1 (3,57) 7 (14,89)

Total 66 90 28 47

RESULTADOS

Foram incluídos 148 pacientes (92,57% mulheres) com idade média de 
36,98±10,10 anos e 121 controles pareados por sexo e idade. Alteração do 
olfato foi observada em 82 (55,41%) pacientes e em 33 (27,28%) controles 
(p<0,001).  Anosmia foi identificada em 20 (13,51%) pacientes e em 1 
(0,82%) controle (p<0,001). A alteração olfativa foi correlacionada com BAI 
(R: -0,18) (p<0,05), BDI (R: -0,21) (p<0,005) e SLICC (R: -0,315) (p<0,005). 
O limiar olfatório se correlacionou com SLICC (R: -0,26) (p<0,05) (tabela 1). 
Depressão foi identificada em 66 (44,59%) pacientes e em 28 (23,14%) 
controles sadios. Ansiedade foi observada em 90 (60,81%) pacientes e em 
47 controles (38,84%). A gravidade da depressão e da ansiedade está 
descrita na tabela 2.
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