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QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES PORTADORAS DE LUPUS 

ERITEMATOSO SISTEMICO 

 

1 RESUMO 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES), é uma doença autoimune que acomete 

principalmente mulheres, estima-se que para a cada homem, dez mulheres são 

diagnosticadas com LES. Segundo estudos, a manifestação articular é o fator 

que mais interfere na qualidade de vida, comparada com as demais 

manifestações. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo analisar 

perfil de qualidade de vida de mulheres portadoras da doença e fazer 

comparativa com mulheres saudáveis. Os dados da pesquisa serão coletados 

a partir de mídias de comunicação, e os resultados serão demonstrados 

através de gráficos, onde serão divididos por faixa etária e demonstrarão em 

qual aspecto a doença influencia mais na qualidade de vida. 

2 INTRODUÇÃO 

Segundo estudos realizados por Spinelli, o Lúpus eritematoso sistêmico foi 

citado por Hipócrates há 400 a.c, como doença que apresenta lesões erosivas 

no rosto, e a denominou de Herpes Esthimeonos. Foi observado que em várias 

pessoas as lesões que cobriam a pele do nariz e as bochechas eram parecidas 

com uma mordida de um lobo, sendo denominado Lúpus Eritematoso (lúpus: 

lobo; eritematoso: vermelho). 

A partir dai, o medico canadense Sir Willian Osler, em 1985, observou que a 

doença também comprometia vários outros órgãos, denominando-a de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico.  

De acordo com a revista brasileira de reumatologia, o tratamento para LES é 

individualizado para cada paciente, dependendo da gravidade, do órgão ou 

sistemas afetados com a doença. Quando há comprometimento de vários 

sistemas, é orientado que o tratamento seja realizada para o mais grave. São 

utilizados antimaláricos para diminuir a atividade da doença, assim, poupar 

corticoides, e os glicocorticoides (GC) são as drogas mais utilizadas no 



tratamento, tendo as doses ajustada para cada grau de gravidade da doença, 

sendo prednisona o padrão. (SATO et al. 2002). 

Segundo estudos redigidos por Cavicchiaet al.(2013), a manifestação articular 

é o fator principal que interfere na qualidade de vida, comparada as demais 

manifestações, mesmo com uma equipe com dedicação total a assistência 

ambulatorial, para que diminua os agravos do LES, obtiveram resultados 

regulares baixos frente ao estudo de qualidade de vida, tendo assistência 

fisioterapêutica periódica e exercícios físicos uma das formas para a prevenção 

da doença e melhora da qualidade de vida. 

3 OBJETIVOS 

Este estudo visa comparar a qualidade de vida de mulheres portadoras de 

lúpus eritematoso sistêmico com as não portadoras através do questionário SF-

36. 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo foi submetido na Plataforma Brasil e seguiu com as 

exigências para pesquisas que envolvem seres humanos, de acordo com a 

Resolução nº 466 de 2012 do Ministério da Saúde. A pesquisa foi realizada por 

meio de questionário que foi disponibilizado para as voluntárias por meio da 

plataforma Google, onde o link para que a voluntária acesse o questionário foi 

disponibilizado via e-mail e rede social. 

5 DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa, que excluiu pessoas do sexo masculino, foi feita através do 

questionário SF-36, que indica o índice de qualidade de vida através de 

pontuações de acordo com escalas, como por exemplo: dor, capacidade 

funcional, emocional e vitalidade. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

Foi avaliada a qualidade de vida em geral de 20 mulheres entre 18 e 40 anos e 

entre portadoras e não portadoras de LES através do questionário SF-36. 

Foram avaliados 9 itens: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado de 



saúde geral, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental e 

score final, onde resultado 0 é ruim e 100 é bom.  

SCORE FINAL PORADORAS NÃO PORTADORAS 

Paciente 1 27 70 

Paciente 2 65 76 

Paciente 3 48 78 

Paciente 4 59 65 

Paciente 5 44 62 

Paciente 6 34 48 

Paciente 7 66 98 

Paciente 8 75 66 

Paciente 9 46 64 

Paciente 10 33 63 
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