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RESUMO 

A nefropatia associada ao LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico) tem relevância uma 

vez que a doença renal é o preditor importante para a morbilidade e mortabilidade. 

Estudos clínicos patológicos são necessários para classificação das lesões, com 

finalidade de elaborar recomendações necessárias para o diagnóstico e tratamento 

especifico da nefropatia lúpica. A utilização de corticosteroides e imunossupressores 

para pacientes com glomerulonefrite e a possível indicação da biopsia renal são 

essenciais para apoio tratamento. 

O Acompanhamento do tratamento e avaliação eficazes deve ser realizado com 

critérios objetivos da resposta analisando o período de remissão sendo ela completa 

ou parcial ao período refratário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença auto-imune é caracterizada pela autodestruição de tecidos saudáveis do 

próprio organismo. As proteínas do próprio corpo passam a ser reconhecidas como 

estranhas pelo sistema imunológico. Dentre elas podemos citar o LES que é uma 

doença inflamatória crônica e multissistêmica, onde acomete vários órgãos. 

 O LES tem etiologia desconhecida, não sendo comprovado o motivo pelo qual o 

individuo desenvolve a doença, mas a literatura descreve que o desencadeamento 

pode estar relacionado com fatores genéticos, hormonais e ambientais. A doença 

pode afetar a população de todas as etnias sendo mais prevalente no sexo feminino 

e de raça negra, e possui manifestações semelhantes a outras patologias com as 

quais pode ser facilmente confundida. Há também variações no grau da gravidade, 

com períodos ativos e de remissão, que serão determinantes para a escolha certa 

dos agentes terapêuticos. 

Como consequências desses eventos, pode haver comprometimento de vários 

sistemas que são de grande importância para o equilíbrio corporal, onde destaca-se 

o sistema renal. 

 

 



 OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é revisar publicações da literatura com artigos baseados 

em evidências cientificas e estudos, ressaltando a importância do sistema renal e 

suas complicações na presença do LES. Verificar alterações e saber diferenciar os 

tipos de lesões da nefrite lúpica, com finalidade de aplicar o tratamento ideal para 

cada classificação. Demostrar em quais situações deve se aplicar a biopsia renal 

como recurso de diagnostico. 

METODOLOGIA 

Para esse trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas, utilizando as palavras-

chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Nefropatia Lúpica, Nefrite Lúpica, Classificação 

da Nefrite Lúpica, as quais foram pesquisadas em bancos de dados científicos, 

incluindo os dos últimos dez anos. 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa relata que o acometimento do LES sobre o sistema renal é uma das 

causas que levam a óbito quando tratada corretamente. Recursos têm sido 

empregados para rapidez e melhora no prognóstico, visando impedir a evolução da 

doença. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento foram avaliados artigos e publicações em revistas 

mostrando as características da doença e ressaltando os estudos precoces sobre a 

doença levam a um bom prognóstico aumentando a sobrevida do paciente, tendo 

com o apoio as técnicas especificas para o diagnóstico e indicação da terapia 

adequada. 
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