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1. RESUMO 

O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, auto-

imune e multissistêmica, que pode comprometer a funcionalidade de diferentes órgãos 

do corpo humano podendo-se destacar os rins. A prevalência de comprometimento 

renal aparece em 60% dos casos de lúpus e é um fator determinante na morbidade e 

mortalidade. Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar os casos de 

glomerulonefrite em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, registrados em dois 

hospitais na cidade de Catanduva-SP entre os anos de 2010 a 2015. Foram 

registrados 41 casos de atendimento de pacientes com LES nestes dois hospitais 

durante o período citado, porém nenhum caso se relacionou com qualquer queixa 

renal. Desta forma novas pesquisas estão sendo realizadas para que se investigue a 

presença de pacientes portadores de LES dentre os pacientes atendidos devido a 

doenças renais nestes dois hospitais, pois ainda é recorrente que a causa do agravo 

seja ignorada durante o atendimento, principalmente aquelas relacionados às 

doenças auto-imunes. 

 

 2. INTRODUÇÃO 

  O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, auto-

imune e multissistêmica. As manifestações clínicas são mediadas por 

imunocomplexos que levam a danos teciduais, que são ocasionados por anticorpos 

patogênicos, linfócitos T e auto-anticorpos, essa interação e a etiologia da doença, 

ainda não são totalmente conhecidas. Sua prevalência varia de 15-50/100.000 

habitantes e os fatores genéticos e ambientais são determinantes para o 

desenvolvimento da enfermidade. Ocorre em sua maioria em mulheres, em uma 

proporção de 8:1 a 13:1 em relação aos homens. A ocorrência em adultos também é 

maior em comparação com as outras faixas etárias, além disso, é mais incidente em 

hispânicos e afro-americanos que em caucasianos. Para o diagnóstico de LES, 

considera-se, no mínimo, a ocorrência de quatro critérios clínicos e laboratoriais, entre 

as onze alterações determinadas pelo American College of Rheumatology, sendo 

eles: Rash malar, lesão discóide, fotossensibilidade, úlceras da mucosa oral, artrite 

não-deformante, serosite, doença renal, envolvimento do sistema nervoso central, 

alterações hematológicas, alterações imunológicas e fator antinúcleo positivo. A 
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prevalência de comprometimento renal aparece em 60% dos casos de lúpus e é um 

fator determinante na morbimortalidade, sendo um marcador de prognóstico, uma vez 

que pode levar a insuficiência renal, hipertensão arterial e síndrome nefrótica.  

 

 3. OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo avaliar os casos de glomerulonefrite em 

pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, registrados em dois hospitais na cidade 

de Catanduva-SP entre os anos de 2010 a 2015. 

 

4. METODOLOGIA 

 Os casos de glomerulonefrite em pacientes com LES foram investigados de 

acordo com as informações obtidas dos prontuários do Hospital Emílio Carlos e 

Hospital Padre Albino na cidade de Catanduva-SP entre os anos de 2010 a 2015.    

Foram coletadas todas as seguintes informações: sexo, idade, etnia, estado 

civil, ano do diagnóstico, medicamentos utilizados pelo paciente, causa da internação 

ou atendimento, dentre outras informações relevantes contidas nos laudos. Os dados 

encontrados foram discutidos de acordo com a literatura científica pertinente ao 

assunto, que foram obtidos por meio do acesso ao Pubmed, Scielo, Lilacs, portal de 

periódicos e teses da Capes, sites do ministério da saúde, OMS (Organização Mundial 

de Saúde), bem como livros publicados na área. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das FIPA 

(CAAE: 58031516.9.0000.5430). Após a aprovação do projeto foram realizadas as 

buscas dos prontuários referentes ao atendimento de pessoas com LES nos dois 

maiores hospitais da cidade de Catanduva-SP, Hospital Emílio Carlos e Hospital 

Padre Albino. Por meio das fichas foram coletados todos os dados relevantes dos 

pacientes bem como a causa de internação, porém nenhum dos casos foi registrado 

com o CID N16.4, que se refere a transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças 

de tecido conjuntivo, desta forma uma nova pesquisa será realizada para que se 
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investigue a presença de pacientes com LES entre aqueles atendidos por queixas 

renais, tendo em vista que esta é causa relevante de morbidade e mortalidades em 

pacientes com LES. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após análise dos prontuários, obtidos nos Hospitais Padre Albino e Emílio 

Carlos na cidade de Catanduva, encontrou-se um total de 41 pacientes que 

apresentavam a Classificação Internacional de Doenças (CID) referente ao Lúpus 

(CID 10 M32). Foram encontrados 2 casos no Hospital Padre Albino e 39 no Hospital 

Emílio Carlos. Observou-se que todos os pacientes selecionados são do sexo 

feminino e a faixa etária na qual prevaleceu o maior número de casos foi de 30 a 39 

anos (31%). O número de casos por ano aumentou significativamente de 2010 a 2015, 

destacando-se ano de 2015 com 13 novos casos (31,7%). Quanto a Classificação 

Internacional de Doenças (CID), observou-se 5 diferentes tipos que apresentam 

relação com a patologia estudada: L930 (Lúpus Eritematoso Discóide); L391 (Lúpus 

Eritematoso Cutâneo Subagudo); L932 (Outras formas de Lúpus eritematoso 

Localizado); M328 (Outras formas de Lúpus Eritematoso Sistêmico); M329 (Lúpus 

Eritematoso Sistêmico não especificado). Sendo o CID L930 o mais frequente, com 

24 ocorrências (58,5%). 
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