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D E S C R I T O R E S : L ú p u s E r i t e m a t o s o - L E S - Ó b i t o

INTRODUÇÃO

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune de 

etiologia pouco esclarecida, que afeta muitos órgãos e sistemas. Caracteriza-

se pela presença de múltiplos auto-anticorpos, os quais participam da lesão 

tecidual. A doença ocorre principalmente em mulheres na idade fértil. Os 

primeiros sintomas costumam aparecer entre os 15 e 35 anos de idade. Os 

fatores que estão envolvidos na etiologia do LES são a genética, o ambiente 

(drogas, exposição solar, vírus) e alterações hormonais e imunológicas. O 

diagnóstico do LES é feito com base nos 11 critérios diagnósticos propostos 

pela American Rheumatism Association (ARA), sendo necessários 4 critérios 

para a determinação do diagnóstico (Anexo 1). O LES leva a óbito 

principalmente por infecção, lesão renal e distúrbios do sistema nervoso 

central e do sistema cardiovascular.

Anexo 1 - Critério de Classificação para LES da American Rheumatism Association (ARA)

OBJETIVOS

Analisar a frequência e as causas de óbitos em uma coorte de 960 

pacientes com LES.

MÉTODOS

Foram estudados os pacientes com LES atendidos e seguidos na 

Disciplina de Reumatologia do Hospital de Clínicas daUNICAMP com pelo menos 4 

critérios diagnósticos propostos por Tan e cols, 1982.
Estão incluídos neste protocolo dados demográficos, ou seja, sexo raça, 

idade de início, idade atual, tempo de doença (meses), tempo de diagnóstico 

(meses), tempo de seguimento, presença de sintomas gerais. manifestações 

articulares, mucocutâneas, renais, com indicativo de biópsia renal, serosite, 

manifestações neuropsiquiátricas, alterações hematológicas, distúrbios do TGI, 

hepatopatia, presença de Síndrome de Sjögren, envolvimento do sistema retículo 

endotelial, alterações oculares, fenômenos tromboembólicos, miopatia, número de 

gestações, partos e abortos, doença autoimune associada, FAN, células LE, anti-

DNA, anti-Sm, anti-Ro, Anti-La, FR, antifosfolípide (anticardiolipina e anticoagulante 

lúpico), sorologia falso positivo para lues, informações sobre tratamento 

farmacológico. As alterações hematológicas são excluídas quando induzidas por 

drogas. Todas essas informações são anotadas se ocorrerem até 6 meses do início 

dos sintomas (i) ou durante a evolução (ev).

1) Eritema malar 7) Nefropatia (proteinúria ou hematúria, cilindrúria e piúria)

2) Lesão discóide 8) Desordem neurológica (convulsão ou psicose)

3) Fotossensibilidade

4) Ulceração oral ou nasofaríngea

5) Artrite

6) Serosite (pleura ou pericárdio)

11) Anticorpo antinuclear presente

9) Desordem hematológica (anemia hemolítica ou leuco-penia ou 

linfopenia ou trombocitopenia)

10) Alteração imunológica (células LE positiva ou antiDNA ou anti-

Sm ou teste falso-positivo para LES)
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Foram estudados os pacientes que foram a óbito, identificando a causa 

do óbito e analisando o laudo da necrópsia quando disponível.

Análise dos dados: as informações obtidas nos ambulatórios ou pela 

revisão de prontuários estão sendo transcritas em uma base de dados em EPINFO 

para processamento e análises estatísticas, sempre que necessário. A emissão de 

relatórios e discussão de resultados se faz após a análise estatística.

Análise estatística: os dados referentes ao estudo são inseridos em 

computadores, sendo submetidos a testes de consistência usando o programa 

EPINFO 6.0. As variáveis serão analisadas por sua frequência, média e desvio 

padrão. As diferenças de frequências serão analsiadas pelo teste Qui-Quadrado. A 

correção de Yates para o Qui Quadrado será utilizada no caso em que a frequência 

esperada em uma das caselas for inferior a cinco. Quando houver mais caselas com 

valor inferior a cinco, será utilizado o teste exato de Fischer.

RELATO DAS ETAPAS REALIZADAS

Coleta de dados: de uma coorte de 960 pacientes com LES, 115 foram a 

óbito. Destes, 109 tiveram os prontuários revisados, de onde alguns dados foram 

extraídos.. Não foi possível obter os dados de 6 prontuários porque estes eram  

muito antigos e não constavam no sistema do Hospital de Clínicas.
Análise de dados: os dados coletados foram incluídos num banco de 

dados através do software EPINFO 6.0, a fim de ser realizada a análise estatística.
Análise estatística: a análise estatística ainda encontra-se em 

andamento, com previsão para terminar em dezembro de 2012.

RESULTADOS PARCIAIS

Como a pesquisa ainda está em andamento, apresentaremos apenas os 

resultados parciais obtidos até o momento:
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