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INSTITUIÇÃO:  
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INTRODUÇÃO : 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, 

de etiologia multifatorial, que se caracteriza por acometer diversos órgãos e sistemas e 

apresentar 

importantes distúrbios imunológicos. Freqüentemente ocorre em mulheres em idade fértil. 

Sua presença no ciclo grávido-puerperal é freqüente e tem aumentado nas últimas 

décadas. Existe o risco da gravidez sobre a doença, principalmente por conta das 

alterações hormonais, proporcionando o diagnóstico ou reativação do quadro. Acomete 

mulheres na proporção 1:10-15 na idade reprodutiva, com 1:1000 na população geral. 

Apesar de não se conhecer sua etiologia, admite-se que diferentes fatores, em conjunto, 

favoreçam o desencadeamento da doença, entre os quais se destacam os fatores 

genéticos ambientais e emocionais.  As manifestações clínicas são variadas, podendo 

envolver qualquer órgão ou sistema, isolada ou simultaneamente, em qualquer período da 

doença.  O LES acomete principalmente as articulações, a pele, as células sanguíneas, os 

vasos sanguíneos, as membranas serosas, os rins e o cérebro. Os sintomas 

gastrointestinais na doença são raros, podendo estar associados ou não a atividade da 

doença. Os mais freqüentes são dor abdominal secundária a serosite ou vasculite intestinal, 

vômitos e diarréia. O diagnóstico se baseia na análise de 11 critérios de classificação 

publicados pelo American College of Rheumatology- ACR (Tabela 1).   

 

OBJETIVO:  
 O objetivo deste relato é apresentar diversas formas de quadro clínico de LES. 
 

CASO CLÍNICO: 

 J.E.S, 25 anos, sexo feminino, portadora de hipotireoidismo, em uso de levotiroxina 50mcg 

mid. Puérpera há 20 dias, parto natural, sem intercorrências durante a gestação, sendo 

admitida em Pronto Socorro de Hospital Geral Privado com dor abdominal difusa, 

prostração e vômitos iniciados há 15 dias, com piora progressiva. Realizado extensa 

propedêutica laboratorial, abdominal e ginecológica, sem alterações iniciais. Optado por 

início de tratamento de colite empiricamente sem melhora. Novos exames de imagem 

evidenciando líquido livre na goteira parietocólica direita, pelve e entre alças intestinais. 

Evoluiu com distensão abdominal, vômitos fecais e febre, optado por passagem de sonda 

nasogastrica (SNG). Interrogado diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Nova 

Tomografia de Abdome evidenciando derrame pleural bilateral, atelectasia adjacente, ascite 

moderada, distensão e espessamento a partir de jejuno-íleo difusamente. Com piora clínica 

importante, foi encaminhada ao bloco cirúrgico para laparotomia exploratória sendo 

evidenciado ausência de lesão gástrica e realizado ordenha de alças de 2000ml de 

secreção entérica. Realizada colonoscopia que não apresentou alterações. Durante período 

de internação paciente evoluiu com surto psicótico sendo iniciado tratamento com 

benzodiazepínico e anti-depressivo. Segundo familiares paciente apresentou antes da 

gestação eritema malar, alopecia e artralgia. Ampliada propedêutica com pesquisa de 

sorologias e marcadores imunológicos. Com piora respiratória, foi realizada 

Angiotomografia de Tórax sendo confirmado tromboembolismo pulmonar agudo e iniciado 

anticoagulação com varfarina. Resultado de marcadores reumatológicos de acordo com 

Tabela 2. O diagnóstico foi de LES. Após confirmação, iniciado corticoterapia e 

hidroxicloroquina com melhora total dos sinais e sintomas clínicos.  

 
CONCLUSÃO: 

Por ser uma doença multissistêmica, muitas vezes de início insidioso e com apresentação 

clínica variável, o diagnóstico de LES pode ser difícil, principalmente na avaliação inicial. 

Nenhuma alteração clínica ou laboratorial, isoladamente, faz seu diagnóstico. Entre as 

doenças reumáticas é a que mais preocupa clínicos e obstetras. A gravidez e o puerpério 

pode estar associada a diversas complicações maternas e fetais, devendo ser 

cuidadosamente monitorizados por uma equipe multidisciplinar em um hospital de cuidados 

terciários. 
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Tabela 2: 

                                                         Tabela1: 

Critérios da ACR para diagnóstico de LES 

Tabela 2: 

Resultados dos marcadores reumatológicos 

envolvidos no caso 

1- RASH MALAR 7- ALTERAÇÕES RENAIS 

2- EXANTEMA DISCÓIDE 8- ALTERAÇÕES 

HEMATOLÓGICAS 

3-- FOTOSSENSIBILIDADE 9- ALTERAÇÕES 

NEUROLÓGICAS 

4- ÚLCERAS ORAIS 10- ALTERAÇÕES 

IMUNOLÓGICAS 

5- ARTRITE 11- ANTICORPO 

ANTINUCLEAR (FAN) 

6- SEROSITE 

Quatro ou mais critérios=LES (97%sensibilidade / 

98% especificidade 

Três critérios = provável LES 

90% 

10% Não acometidas

Portadoras de
LES

                                                     Gráfico 1: 

Relação de acometimento das mulheres 

em idade reprodutiva 

FAN: Reagente 

C3: 63 (VR: 90 a 180 mg/dl) 

CH 50: 90 (VR: >60 mg/dl) 

ANTI-RO: 60 (VR: reagente > 10 mgqdl) 

Anticoagulante Lúpico: fracamente reagente 

VR: Valor de Referencia 


