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INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTAÇÃO

Mulheres em período fértil têm alta prevalência
de lúpus eritematoso sistêmico (LES), uma
doença crônica de etiologia autoimune e de
distribuição multissistêmica. Entretanto,
mulheres com LES, na maior parte dos casos, não
têm sua fertilidade comprometida. Um dos
quadros clínicos frequentemente associados à
presença de LES é a nefrite lúpica (NL) no
intervalo de seis meses antes da concepção ou
mesmo durante todo o período da gestação.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é avaliar uma paciente
gestante portadora de nefrite lúpica e a influência
da gestação na exacerbação da nefropatia.

DELINEAMENTO/ MÉTODOS

diagnosticada com LES durante sua segunda
gestação, cuja idade gestacional era de cerca de
18 semanas. Evoluiu com anemia severa e
insuficiência renal.

RESULTADOS

Paciente do sexo feminino, 28 anos, casada,
parda, mãe de um filho de 03 anos, natural e
procedente de Paracatu-MG. Gestante de 17
semanas e 6 dias. Durante consulta de Pré-Natal,
realizada em UBS, apresentava lesão eritematosa
palmar bilateralmente. Investigou-se LES, tendo
sido confirmado, por meio de exames
laboratoriais: Anti-SM reagente, títulos maiores
que 480 U/mL; Fator Antinuclear (FAN) com
núcleo e citoplasma reagentes, título 1/60. Em
uso de Prednisona 20mg/dl. Em 11 de maio de
2015, foi admitida no HM de Paracatu-MG
queixando lombalgia, astenia, dispneia e oligúria,
apresentava hemograma com Hb: 5g/dl, Ht: 15%
e plaquetas: 182000/mm³. Recebeu transfusão
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Trata-se de um relato de caso de uma paciente de
28 anos em acompanhamento multidisciplinar
em Unidade de Terapia Intensiva. Foi



DISCUSSÃO

Diante do exposto, a paciente enquadra-se na
parcela de mulheres que têm exacerbação do LES
durante a gestação. O LES não altera a fertilidade da
mulher e a gestação é considerada de alto risco,
pois, tanto a atividade da doença, como a
terapêutica, trazem consequências materno-fetais,
de modo que as gestantes portadoras de LES devem
ser acompanhadas por equipe multiprofissional,
visando bom controle da doença e assegurando um
bom desenvolvimento do feto. Todavia, quando há
complicações, tais como hipertensão arterial e
falência renal, a gravidez está contraindicada. O
comprometimento renal associado ao LES (nefrite
lúpica) é frequente e constitui um dos fatores de
maior morbimortalidade na doença. Os
corticosteroides, como primeira escolha de
tratamento e a diálise, enquanto terapia renal
substitutiva, foram adotados para essa paciente

de concentrado de hemácias três bolsas, havendo
piora da dispneia e astenia. PA: 150x100mmhg e foi
iniciado Nifedipino 40mg/d. Após 3 dias, já em UTI,
apresentava-se taquidispneica com importante
esforço respiratório, estertores bibasais, em uso de
máscara de Venturi a 50%, e discorada ++/4. Exames
laboratorias mostravam ureia: 105 mg/dl, Cr:
4,01mg/dL, ClCr: 25,1 mL/min. Foi iniciada a
pulsoterapia com metilpredinisolona 1g por dia
durante três dias e indicada diálise diária. Dia 16 de
maio, último dia de pulsoterapia, à avaliação
ginecológica, BCF: 142 bpm. Foi iniciado a
corticoterapia de manutenção com Prednisona
60mg/dia. Dois dias depois, a paciente apresentou
proteinúria de 535,5 mg/24h, PA de 200/120 mmhg,
sendo feito bolus de hidralazina. Foram
identificados sinais de sofrimento fetal. Fez-se
necessário IOT, devido a depressão respiratória
significativa. Apresentou também quadro de
hemorragia alveolar difusa. Entrou em PCR devido à
hipóxia, que foi revertida após 2 minutos de
manobras de RCP. A paciente evoluiu com melhora
do sangramento pulmonar e do estado geral.
Apesar de posteriormente ter ocorrido aborto, a

CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante fazer o rastreamento de portadoras
de nefrite lúpica para um adequado
acompanhamento durante o pré-natal. De maneira
semelhante, controlar a evolução da doença no

paciente recebeu alta cerca de 30 dias depois e
passa bem, sem reativação da doença.
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período gestacional e pesquisar novos
medicamentos com mesma função que os utilizados
no LES, porém menos agressivos ao feto são de
importância considerável.


