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RESUMO
Ferriani MP. Urticária crônica espontânea em pacientes com lúpus eritematoso
sistêmico juvenil [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2016.
Introdução: Estudos avaliando a prevalência de urticária crônica espontânea
(UCE) no lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ), assim como possíveis
fatores associados são restritos a poucos relatos de caso. Objetivos: Avaliar a
prevalência de UCE em uma população expressiva de LESJ, assim como sua
possível associação com dados demográficos, manifestações clínicas,
alterações laboratoriais, atividade/dano cumulativo da doença e tratamento.
Métodos: Um estudo de coorte multicêntrico retrospectivo foi realizado em 10
serviços de Reumatologia Pediátrica provenientes do Grupo Brasileiro de
Lúpus e incluiu 852 pacientes com LESJ. UCE foi diagnosticada de acordo com
o guideline do EAACI/GA2LEN/EDF/WAO. Os pacientes foram divididos em
dois grupos para a avaliação das manifestações clínicas atuais, assim como
parâmetros laboratoriais e tratamento: pacientes que tiveram UCE (avaliados
durante o diagnóstico da urticária) e pacientes sem UCE (avaliados na última
consulta). Resultados: A presença de urticária foi observada em 10/852
(1,17%) pacientes com LESJ. A comparação entre os pacientes com LESJ com
e sem UCE revelou uma maior frequência de sintomas constitucionais (40% vs.
8%, p=0,005), envolvimento do sistema reticuloendotelial (30% vs. 3%,
p=0,003), sintomas mucocutâneos (90% vs. 28%, p<0,0001), manifestações
musculoesqueléticas (50% vs. 6%, p<0,0001) e necessidade de pulso de
metilprednisolona (60% vs. 8%, p<0,0001) no grupo com UCE. A frequência do
uso de imunossupressor foi menor nos pacientes com UCE (20% vs. 61%,
p=0,017). As medianas do SLEDAI-2K (12 vs. 2, p<0,0001) e do VHS (40 vs.
19 mm/1a hora, p=0,024), foram maiores nos pacientes com UCE.
Conclusões: Este foi o primeiro estudo que evidenciou a possível relação da
UCE com LESJ. A UCE aconteceu predominantemente no início do curso do
LESJ e esteve associada com uma atividade de doença moderada/alta e sem
envolvimento de órgãos nobres.
Descritores: urticária; lúpus eritematoso
multicêntrico; estudos de coortes; prevalência.

sistêmico;

criança;

estudo

Abstract
Ferriani MP. Chronic spontaneous urticaria in juvenile systemic lupus
erythematosus patients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2016.
Background: Data regarding the prevalence of chronic spontaneous urticaria
(CSU) in childhood-onset systemic lupus erythematosus (cSLE) patients and
possible associated factors are limited to few case reports. The objectives of the
present study were to assess CSU in a large cSLE population evaluating
demographic data, clinical manifestations, disease activity/damage, laboratory
abnormalities and treatment. Methods: A retrospective multicenter cohort study
(Brazilian cSLE group) was performed in 10 Pediatric Rheumatology services
including 852 cSLE patients. CSU was diagnosed according to
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guidelines. Patients with CSU (evaluated at
urticaria diagnosis) and patients without CSU (evaluated at last visit) were
assessed for lupus clinical/laboratory features and treatment. Results: CSU
was observed in 10/852 (1.17%) cSLE patients. Comparison of cSLE patients
with and without CSU revealed a higher frequency of constitutional (40% vs.
8%, p=0.006), reticuloendothelial system involvement (30% vs. 3%, p=0.003),
mucocutaneous (90% vs. 28%, p<0.0001) and musculoskeletal manifestations
(50% vs. 6%, p<0.0001) and methylprednisolone pulse therapy use (60% vs.
8%, p<0.0001) in the former group. The frequency of immunosuppressive
treatment was lower in patients with CSU(p=0.017). The median SLEDAI-2K
(12 vs. 2, p<0.0001) and ESR (40 vs. 19 mm/1sthour, p=0.024), was higher in
patients with CSU. Conclusions: To our knowledge this was the first study that
evidenced that CSU may be linked to cSLE. We also demonstrated that this
particular skin manifestation occurs predominantly at disease onset and it was
associated with lupus moderate/high disease activity without major organ
involvement.
Descriptors: urticaria; lupus erythematosus, systemic; child; multicenter study;
cohort studies; prevalence.

1 INTRODUÇÃO
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O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica, autoimune,
cujos mecanismos fisiopatológicos estão pouco elucidados. Fatores genéticos e
ambientais

contribuem

para

o

desenvolvimento

dessa

doença,

com

envolvimento tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Cerca
de 15-20% dos casos de LES tem início na infância, sendo denominado lúpus
eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) (1,2).
O LESJ tem uma incidência que varia de acordo com a raça em 0,3-0,9
por 100.000 crianças por ano, sendo mais frequente entre os hispânicos e
descendentes de africanos e asiáticos (3). A distribuição entre os gêneros
feminino e masculino é de 5:1,4. Pode afetar múltiplos órgãos e sistemas e
apresenta maior gravidade, e tem maior dano cumulativo quando comparada ao
LES de início na vida adulta (1,4).
Cerca de 70% dos pacientes com LESJ cursam com manifestações
mucocutâneas, sendo mais frequentes o rash malar, a fotossensibilidade e as
úlceras orais (3). Diversas outras manifestações mucocutâneas podem ser
observadas nos pacientes com lúpus (3,5), dentre elas, a urticária (6–9). Esta
forma de acometimento cutâneo é definida como o aparecimento súbito de
placas, angioedema ou ambos. As placas urticariformes (urticas) são
caracterizadas por lesões evanescentes, de tamanho variável, com edema
central, geralmente circundado por um eritema reflexo, associado com as
sensações de coceira ou queimação (10) .
A urticária é subdividida de acordo com seu tempo de duração em
urticária aguda, com duração menor que 6 semanas, e urticária crônica (UC),
com duração maior ou igual a 6 semanas (10–12). A urticária aguda é comum na

Introdução | 3

infância, com prevalência de 20% na vida, suas principais causas são as
infecções virais, alimentos e uso de medicamentos (10,13).
A UC tem uma prevalência geral estimada em 0,1 a 5% e frequentemente
não tem uma etiologia identificada (11,12,14–16). É uma doença com baixa
gravidade e duração média de 2 a 5 anos, entretanto é associada a importante
redução da qualidade de vida relacionada à saúde (14,15). O angioedema está
associado às placas urticariformes em 40% dos casos de UC, e pode aparecer
de forma isolada em cerca de 10-20% dos casos (11,14). O tratamento inicial
inclui o uso rotineiro de anti-histamínicos de segunda geração (12,13,17). A UC
é atualmente classificada em urticária crônica espontânea (UCE), na qual não se
reconhecem causas elicitantes e urticária crônica induzível, anteriormente
chamada de física, desencadeada por estímulos como calor, frio, vibração,
pressão e contato (10,18).
Acredita-se que cerca de 30% a 60% das UCE em crianças e adultos
apresentam uma etiologia autoimune, sendo então denominada urticária crônica
autoimune. Embora a fisiopatologia dessa entidade seja pouco compreendida,
ela é sugerida pela positividade do teste do soro autólogo e dos autoanticorpos
contra a IgE e/ou contra o receptor de alta afinidade da IgE (FcεRI)
(11,14,16,19–21). Outro fator contribuinte para essa hipótese é a associação da
UCE com tireoidite autoimune. Entre 15-30% dos pacientes com UC apresentam
auto-anticorpos contra a tireóide, em comparação com 6% da população geral
(14,21).
Pacientes adultos com UC tiveram uma maior incidência de LES, no
entanto sem uma avaliação sistemática dos parâmetros relacionados a doença
(6). Além disto, poucos relatos de caso avaliaram a presença de urticária no
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LES e no LESJ (7–9). No entanto, a prevalência dessa manifestação na
população de lúpus pediátrico bem como dos possíveis fatores associados,
ainda não tinha sido estudada.
Assim sendo, a ausência de estudos sobre a prevalência de UCE em
pacientes brasileiros com LESJ, bem como sua associação com características
da doença e dos pacientes, utilizando uma expressiva população de lúpus,
torna este estudo de relevante impacto para a Reumatologia Brasileira.

2 OBJETIVOS

Objetivos | 6

1. Avaliar a prevalência de UCE em pacientes com LESJ.
2. Avaliar a possível associação entre a presença de UCE em pacientes
com LESJ com: dados demográficos, características clínico-laboratoriais,
atividade e dano cumulativo da doença, e tratamento nos pacientes com
LESJ.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 Desenho do estudo e população
Este estudo foi uma coorte retrospectiva multicêntrica, proveniente do
Grupo Brasileiro de Lúpus, e que incluiu 1.017 pacientes acompanhados em 10
serviços de referência em Reumatologia Pediátrica do estado de São Paulo.
Cento e sessenta e cinco pacientes foram excluídos devido a: prontuários
incompletos (n=96), doença do tecido conjuntivo indiferenciada [com 3 ou
menos critérios do American College of Rheumatology (ACR)] (22) (n=43),
lúpus cutâneo isolado (n=11), lúpus neonatal (n=8), lúpus induzido por droga
(n=5) e outras doenças autoimunes (n=2). A Tabela 1 contém a distribuição de
número de pacientes incluídos e excluídos de cada serviço. Nenhum dos
pacientes apresentava urticária vasculítica, síndrome da urticária vasculítica
hipocomplementêmica e neoplasias.

O grupo final de estudo foi então

constituído pelos 852 pacientes restantes.
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Tabela 1 - Distribuição dos casos entre os serviços participantes do estudo

Total de casos enviados
e incluídos no banco
de dados
(n=852)

Casos excluídos (prontuários
incompletos ou não encontrados;
doença indiferenciada do tecido
conectivo com 3 ou menos
critérios do ACR; lúpus cutâneo;
lúpus induzido por drogas, outras
doenças autoimunes]
(n=165)

n=259

n=43
(18 prontuários incompletos/ não
encontrados; 14 lúpus indiferenciado;
8 lúpus cutâneo; 3 lúpus neonatal; 2
lúpus induzido por drogas)

n=152

n=19
(4 prontuários incompletos/ não
encontrados; 9 lúpus indiferenciado;
3 lúpus cutâneo; 3 lúpus neonatal)

3. Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa
de São Paulo

n=119

n=68
(60 prontuários incompletos/ não
encontrados; 7
lúpus indiferenciado; 1 superposição
– LESJ e arterite Takayasu)

4. Universidade Estadual
de Campinas

n=90

n=6
(4 lúpus indiferenciado; 2 lúpus
induzido por drogas)

5. Divisão de Reumatologia
da
Faculdade
de
Medicina
da
Universidade de São
Paulo

n=77

n=6
(3 lúpus indiferenciado; 1
superposição LES e DM)

6. Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto Universidade de São
Paulo

n=61

n=10
(5 prontuários incompletos/ não
encontrados, 2 lúpus indiferenciado,
2 lúpus neonatal, 1 lúpus induzido
por drogas)

7. Universidade Estadual
de
São
Paulo
Faculdade de Medicina
de Botucatu

n= 7

n=1
(1 lúpus indiferenciado)

8. Hospital Darcy Vargas

n=31

n=4
(3 prontuários incompletos/ não
encontrados e 1 lúpus
indiferenciado)

9. Pontífice Universidade
Católica de Sorocaba

n=15

n=7
(4 prontuários incompletos/ não
encontrados e 3 lúpus indiferenciado)

10. Hospital Menino Jesus

n=11

n=2
(2 prontuários incompletos/ não
encontrados)

Serviços de
Reumatologia
Pediátrica

1. Instituto da Criança,
Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo
2. Universidade Federal de
São Paulo

*8 casos acompanharam em 2 serviços, escolhido o serviço que ficou por mais tempo

Todos os pacientes preencheram os critérios de lúpus do ACR (22),
com início da doença antes dos 18 anos de idade (23) e idade atual até 25
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anos incompletos. O Comitê de Ética em Pesquisa local de cada instituição
aprovou este estudo.
Um workshop com os pesquisadores envolvidos foi realizado em 29 de
setembro de 2012, afim de garantir um preenchimento uniforme do banco de
dados e padronizar definições relacionadas às variáveis em estudo. Os dados
foram coletados entre novembro de 2012 e outubro 2014.
Os prontuários dos pacientes foram cuidadosamente analisados de
acordo

com

características

um

extenso

clínicas,

protocolo,

dados

incluindo

laboratoriais,

dados

tratamento

demográficos,
recebido

e

características específicas da urticária crônica espontânea. Pacientes com
UCE (avaliados ao diagnóstico da urticária) e pacientes sem UCE (avaliados no
momento da última consulta) foram divididos em dois grupos para estudo das
características clínicas, laboratoriais e de tratamento relativos ao LESJ.

3.2 Urticária crônica espontânea
UCE foi definida como surgimento espontâneo de placas e/ou
angioedema com duração ≥ 6 semanas, excluindo as urticárias induzíveis, de
acordo com o recente guideline EAACI/GA2LEN/EDF/WAO [Dermatology
Section of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI),
the EU-funded network of excellence, the Global Allergy and Asthma European
Network (GA2LEN), the European Dermatology Forum (EDF), and the World
Allergy Organization (WAO)] (10).
No

grupo

com

UCE

foram

avaliadas

também

as

seguintes

características: duração total da urticária (do início até completa resolução dos
sinais e sintomas), tempo entre o diagnóstico da urticária e o diagnóstico do
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LESJ, distribuição das placas, presença de angioedema, presença de lesões
dolorosas, alergias concomitantes (rinite alérgica e asma), história familiar de
atopia e infecções concomitantes. Eosinofilia (> 500 eosinófilos/mm3) e IgE
sérica elevada (>200UI/ml) também foram estudadas.

3.3 Dados demográficos, características clínico-laboratoriais, atividade da
doença, dano cumulativo e tratamento
Os dados demográficos incluíram idade atual, idade de início do LESJ,
duração da doença, gênero e raça. Manifestações clínicas do LES foram
definidas

como:

sintomas

constitucionais

(febre

e

perda

de

peso),

acometimento do sistema retículo-endotelial (adenomegalia, hepatomegalia e
esplenomegalia),

lesões

mucocutâneas

(eritema

malar

ou

discóide,

fotossensibilidade, úlcera oral ou nasal, alopecia e vasculite cutânea:
ulceração, infarto ou hemorragia periungueal), acometimento do sistema
músculoesquelético (artrite não erosiva e miosite), serosite (pleurite e
pericardite), nefrite [proteinúria ≥0,5 g/24h, presença de cilindros celulares,
hematúria (≥5 hemácias por campo) e leucocitúria (≥5 leucócitos por campo)],
alterações hematológicas [anemia hemolítica autoimune, leucopenia (contagem
de leucócitos <4.000/mm3), linfopenia (linfócitos <1.500/mm3) e trombocitopenia
(contagem de plaquetas <100.000/mm3) em duas ou mais ocasiões, na
ausência de uso de drogas ou infecção relacionadas]. Lúpus neuropsiquiátrico
foi avaliado de acordo com a classificação das 19 síndromes neuropsiquiátricas
propostas pelo ACR (24). Hipotireoidismo foi definido como redução da tiroxina
livre (T4) e aumento dos níveis do hormônio estimulante da tireóide (TSH), e
hipotireoidismo subclínico como TSH elevado com T4 normal. O diagnóstico de
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tireoidite

autoimune

foi

realizado

pela

presença

concomitante

de

hipotireoidismo com pelo menos um dos seguintes anticorpos antitireóide:
antitireoperoxidase, antitireoglobulina e anti-TSH (25). Síndrome do anticorpo
antifosfolípide pediátrica (SAF) foi diagnosticada de acordo com a presença de
trombose arterial ou venosa associada à positividade para anticorpos
antifosfolípides (26).
Hipertensão arterial foi definida como pressão sistólica ou diastólica
maior ou igual ao percentil 95 para gênero, idade e peso em 3 ou mais
ocasiões (27). Lesão renal aguda foi determinada pelo aumento súbito na
creatinina sérica acima de 2 mg/dl (28) ou segundo os critérios modificado do
Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function and End-stage kidney disease
(RIFLE) (29). A doença renal crônica foi definida como anormalidades
estruturais ou funcionais do rim com duração ≥3 meses (com ou sem
diminuição da taxa de filtração glomerular) ou taxa de filtração glomerular <60
ml/min/1,73m2 com duração ≥3 meses (30).
A avaliação laboratorial incluiu velocidade de hemossedimentação
(VHS), proteína C-reativa (PCR), hemograma completo, uréia e creatinina
séricas, urina I e proteinúria de 24 horas. Níveis séricos de complemento (C3,
C4 e CH50) e anticorpo anti-DNA nativo foram realizados em cada centro, e os
valores de normalidades foram estabelecidos pelo fabricante de cada teste.
Atividade da doença foi mensurada através do Systemic Lupus Erythematosus
Disease Activity Index 2000 (SLEDAI-2K), que pode variar de 0 a 105 (31).
Dano cumulativo da doença foi mensurado através do Systemic Lupus
International Collaborating Clinics/ACR Damage Index (SLICC-ACR/DI), escore
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validado no LESJ e realizado nos pacientes com duração da doença acima de
seis meses, podendo variar de 0 a 47 (32).
Também foram obtidos dados sobre o tratamento atual com: prednisona,
pulsoterapia com metilprednisolona, difosfato de cloroquina, sulfato de
hidroxicloroquina, metotrexato, azatioprina, ciclosporina, micofenolato mofetil,
ciclofosfamida endovenosa, gamaglobulina endovenosa e rituximabe.

3.4 Análise estatística
Os resultados foram apresentados como número (%) para variáveis
categóricas e mediana (variação) ou média ± desvio padrão para variáveis
contínuas. As variáveis categóricas foram comparadas através do teste do quiquadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. As variáveis contínuas dos
pacientes com LESJ com e sem UCE foram comparadas pelo teste t ou teste
de Mann-Whitney. Os níveis de significância da variável independente foram
fixados em 5% (p <0,05).

4 RESULTADOS
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UCE foi observada em 10/852 (1,17%) pacientes com LESJ, sendo a
mediana do tempo total de duração da urticária de 6,3 meses (1,5 a 25,3). A
mediana da idade ao diagnóstico da urticária foi de 13 anos (7 a 17). Em dois
pacientes o diagnóstico da UCE precedeu o diagnóstico do LESJ em 6 e 36
meses, os dois casos já apresentavam FAN positivo ao diagnóstico da UCE.
Em 5/10 casos os diagnósticos de UCE e LESJ foram concomitantes e em três
o diagnóstico da urticária ocorreu após o início do LESJ. Os 10 pacientes
apresentaram as placas típicas de urticária e três apresentaram também
angioedema. A distribuição das placas foi difusa (tronco, membros e/ou face)
em 9/10 e em um paciente foi restrita aos membros inferiores. Todos os
pacientes apresentaram prurido associado às placas. Nenhum paciente
apresentou lesões dolorosas, infecções agudas ou crônicas, nem parasitoses.
Alergias concomitantes foram reportadas em 4/10 pacientes: rinite alérgica em
2 e asma em outros 2. História familiar de atopia foi observada em 3/10
pacientes. Eosinofilia foi evidenciada em um paciente sem espectro alérgico. A
dosagem sérica de IgE foi realizada em 5/10 pacientes e em 1/5 foi visto
aumento da IgE sérica, sem associação com asma ou rinite. Todos os
pacientes apresentaram SLEDAI-2K ≥ 6. Dois pacientes (20%) apresentaram
tireoidite autoimune associada a UCE, nenhum paciente apresentou SAF. O
tratamento dos dois pacientes que apresentaram urticária crônica espontânea
antes do diagnóstico de LESJ incluiu anti-histamínicos e corticóide. Dos
pacientes que apresentaram UCE concomitante ou após o diagnóstico do
lúpus, 50% receberam anti-histamínicos, 100% corticóide, 87% antimaláricos e
25% imunossupressores. A Tabela 2 descreve as características da UCE nos
pacientes com LESJ.
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Tabela 2 - Características da urticária crônica espontânea (UCE) no lúpus eritematoso
sistêmico juvenil (LESJ)
Pacientes
Características

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13,1

10,7

10,2

13,2

17,1

16,2

7,1

8,7

13,8

15,7

-36

0

-6

7

1

0

0

0

61

0

2,2

2

9

9

4,7

8

24

4,7

1,5

25,3

Angioedema

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Asma alérgica

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Rinite alérgica

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

NA

NA

NA

NA

NA

Não

Tratamento

CE,

CE,

CE,

CE,

CE,

CE,

CE,

CE,

medicamentoso

AH

AH

AH,

AH,

AH,

AM,

AM,

AH,

AM

AM

AM

Aza

Mtx

AM

Idade ao
diagnóstico da
UCE, em anos
Duração do
LESJ até a UCE,
em meses
Duração total
UCE, em meses

Tireoidite
autoimune
Eosinofilia (>500
3

eosinófilos/mm )
IgE sérica
aumentada
(>200UI/ml)

CE,
AM

CE,
AM

NA- não avaliado, CE - corticosteróides, AH - antihistamínicos, AM - antimaláricos, Aza – azatioprina, Mtx – metotrexate.

Os dados demográficos, manifestações clínicas e escore de atividade da
doença nos 852 pacientes com LESJ de acordo com a presença ou não de
UCE são apresentados na Tabela 3. A comparação entre os pacientes com
LESJ com e sem UCE evidenciou maiores frequências de sintomas
constitucionais (40% vs. 8%, p=0,005), manifestações mucocutâneas (90% vs.
28%, p<0,0001), musculoesqueléticas (50% vs. 6%, p<0,0001) e de
acometimento reticuloendotelial (30% vs. 3%, p=0,003) no primeiro grupo. A
mediana do SLEDAI-2K (12 vs. 2, p<0,0001) também foi significantemente
maior nos pacientes com UCE. Não foi possível a comparação do SLICC/ACRDI entre os grupos, uma vez que dentre os pacientes com UCE, apenas 2/10
tinham uma duração do lúpus maior que 6 meses.
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Tabela 3 - Dados demográficos, manifestações clínicas e score de atividade da doença
em 852 pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) ao
diagnóstico da urticária crônica espontânea (UCE) comparado com pacientes
sem UCE, avaliados na última consulta
Variáveis
Dados demográficos
Sexo feminino, n=852
Raça branca, n=830
Idade ao diagnóstico LESJ, anos, n=846
Manifestações clínicas
Sintomas constitucionais, n=849
Febre, n=849
Perda ponderal, n=824
Envolvimento sistema reticulo-endotelial,
n=849
Adenomegalia, n=848
Hepatomegalia, n=849
Esplenomegalia, n=849
Envolvimento mucocutâneo, n=850
Rash malar, n=848
Rash Discóide, n=850
Fotossensibilidade, n=850
Úlceras mucosas, n=849
Alopecia, n=849
Vasculite Cutânea, n=848
Envolvimento musculosquelético, n=850
Artrite, n=849
Miosite, n=849
Serosite, n=850
Pleurite, n=848
Pericardite, n=848
Envolvimento neuropsiquiátrico, n=850
Sistema nervoso central, n=847
Sistema nervoso periférico, n=845
Nefrite, n=830
Outros
Hipertensão arterial, n=842
Insuficiência renal aguda, n=841
Insuficiência renal crônica, n=841
Atividade da doença
SLEDAI-2K, n=753

Com UCE
(n=10)

Sem UCE
(n=842)

P

8/10 (80)
8/10 (80)
11,62 (7,1-17)

724/842 (86)
584/820 (71)
11,87 (0,25-17,83)

0,639
0,733
0,554

4/10 (40)
2/10 (20)
3/10 (30)
3/10 (30)

62/839 (8)
45/839 (5)
27/814 (3)
23/839 (3)

0,005
0,102
0,004
0,003

2/10 (20)

10/838 (1)

0,008

0/10 (0)
0/10 (0)
9/10 (90)
6/10 (60)
0/10 (0)
8/10 (80)
1/10 (10)
4/10 (40)
4/10 (40)
5/10 (50)
4/10 (40)
1/10 (10)
0/10 (0)
0/10 (0)
0/10 (0)
1/10 (10)
1/10 (10)
0/10 (0)
3/10 (30)

17/839 (2)
5/839 (1)
239/840 (28)
114/838 (14)
11/840 (1)
107/840 (13)
34/839 (4)
63/839 (7)
51/838 (6)
50/840 (6)
45/839 (5)
6/839 (1)
12/840 (1)
10/838 (1)
10/838 (1)
70/840 (8)
69/837 (8)
4/835 (0)
164/820 (20)

1,000
1,000
<0,0001
0,001
1,000
<0,0001
0,345
0,005
0,003
<0,0001
0,002
0,080
1,000
1,000
1,000
0,584
0,580
1,000
0,430

1/10 (10)
0/10 (0)
0/10 (0)

108/832 (13)
30/831 (4)
25/831 (3)

1,000
1,000
1,000

12 (4-24)

2 (0-45)

<0,0001

Os resultados são apresentados em n (%) ou mediana (intervalo), SLEDAI-2K - Systemic Lupus Erythematosus
Disease Activity Index 2000

Características laboratoriais e tratamento dos 852 pacientes com LESJ
de acordo com a presença ou não de UCE são apresentados na Tabela 4. As
medianas do VHS (40 vs. 19 mm/1a hora, p=0,024), da dose atual de
prednisona em mg/dia (30 vs. 12,5; p=0,011) e em mg/kg/dia (0,89 vs. 0,22;
p<0,0001)

foram

significantemente

maiores

nos

pacientes

com

UCE

comparados com o grupo sem UCE. Necessidade de pulsoterapia com
metilprednisolona foi significantemente maior no grupo com UCE (60% vs. 8%,
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p<0,0001), enquanto o uso de imunossupressores foi menor neste grupo (20%
vs. 61%, p=0,017). (Tabela 4)

Tabela 4 - Características laboratoriais e tratamento dos 852 pacientes com lúpus
eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) no momento da urticária crônica
espontânea (UCE) comparados com os pacientes sem UCE, avaliados na
última consulta
Variáveis
Laboratório
a
VHS (mm/1 hora), n=709
PCR (mg/dL), n=551
Anemia hemolítica autoimune, n=826
3
Leucopenia < 4,000/mm , n=789
3
Linfopenia < 1,500/mm , n=789
3
Trombocitopenia,<150,000/mm , n=794
Hematúria, n=755
Cilindrúria, n=746
Proteinúria, n=639
C3, C4 e/ou CH50 baixos, n=622
Anti-DNA nativo, n=723
Tratamento
Anti-inflamatório não hormonal, n=840
Glicocorticóides
Prednisona, n=845
Dose atual, mg/dia, n=665
mg/kg/dia, n=644
Metilprednisolona endovenosa, n=841
Antimaláricos, n=841
Difosfato de cloroquina, n=816
Sulfato de hidroxicloroquina, n=818
munossupressores, n=845
Azatioprina, n=842
Ciclosporina, n=845
Metotrexato, n=844
Micofenolato mofetil, n=845
Ciclofosfamida endovenosa, n=844
Outros
Gamaglobulina endovenosa, n=843
Rituximabe, n=843

Com UCE
(n=10)

Sem UCE
(n=842)

P

40 (15-95)
1,79 (0-14)
0/10 (0)
1/10 (10)
3/10 (30)
0/10 (0)
3/10 (30)
0/10 (0)
1/10 (10)
5/8 (62)
3/10 (30)

19 (1-135)
0,7 (0-404)
26/816 (3)
65/779 (8)
138/779 (18)
36/784 (5)
132/745 (18)
25/736 (3)
148/629 (23)
273/614 (44)
268/713 (38)

0,024
0,320
1,000
0,585
0,396
1,000
0,396
1,000
0,467
0,477
0,751

0/10 (0)

46/832 (5)

1,000

10/10 (100)
30 (1-60)
0,89 (0,35-1,2)
6/10 (60)
8/10 (80)
2/10 (20)
6/10 (60)
2/10 (20)
1/10 (10)
0/10 (0)
1/10 (10)
0/10 (0)
0/10 (0)

657/835 (79)
12,5 (2-90)
0,22 (0,02-10)
69/831 (8)
561/831 (67)
129/806 (16)
447/808 (55)
508/835 (61)
288/832 (35)
30/835 (4)
71/834 (8)
119/835 (14)
45/834 (5)

0,132
0,011
<0,0001
<0,0001
0,514
0,667
1,000
0,017
0,178
1,000
0,592
0,373
1,000

0/10 (0)
0/10 (0)

14/833 (2)
1/833 (0)

1,000
1,000

Resultados são apresentados em n (%) ou mediana (intervalo), VHS – velocidade de hemossedimentação, PCR –
proteína C reativa.

5 DISCUSSÃO
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Este foi o primeiro estudo que evidenciou uma possível relação entre
UCE e atividade moderada a intensa do LESJ.
As vantagens deste estudo multicêntrico foram a inclusão de uma
grande população de pacientes com LESJ (acompanhados em 10 serviços
terciários do estado de São Paulo) e a utilização de um banco de dados
padronizado para minimizar vieses. A definição de UCE foi também baseada
em um recente consenso internacional realizado por especialistas (10).
Doenças relacionadas a urticária/angioedema foram excluídas, particularmente
urticária vasculítica e síndrome da urticária vasculítica hipocomplementêmica
(33–35), uma vez que essas outras condições associadas ao LESJ são
caracterizadas por lesões vasculíticas localizadas, dolorosas (35), persistindo
por mais de 24 horas e deixando habitualmente lesão residual amarronzada ou
atrofia cutânea (34).
A principal limitação deste estudo foi o desenho retrospectivo, estando
sujeito a perda de dados por preenchimento incompleto dos prontuários. Além
disto, não foi possível a avaliação de marcadores autoimunes relacionados a
UCE, como o teste do soro autólogo, anticorpos contra a IgE ou contra seu
receptor de alta afinidade (FcεRI) (36–39), assim como a dosagem sérica de
IgE não estava disponível para todos os pacientes com UCE. A deficiência
hereditária ou adquirida do inibidor de C1 bem como as síndromes periódicas
associadas a criopirinas (CAPS) também não foram sistematicamente
avaliadas.
Outras desordens autoimunes foram previamente descritas como
associadas a UCE, incluindo dermatomiosite, polimiosite, síndrome de Sjögren
e artrite idiopática juvenil (12). Este estudo descreveu uma reduzida frequência
desta manifestação cutânea em uma grande população de pacientes com
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LESJ. Notou-se também que a maioria dos pacientes com LESJ apresentaram
a UCE antes ou concomitante ao diagnóstico do lúpus, em concordância com o
observado em relatos de casos de pacientes adultos com LES e crianças ou
adolescentes com LESJ (7,9).
Este estudo indicou que a UCE pode estar relacionada ao LESJ ativo,
com

predomínio

de

acometimento

dos

sistemas

mucocutâneos,

musculoesqueléticos e de sintomas constitucionais. Um outro aspecto
interessante foi a raridade de manifestações graves do lúpus em pacientes com
UCE, indicando que a presença desta manifestação está associada com uma
doença de menor gravidade.
A presença de anticorpos antitireóide também foi avaliada. Estes são os
auto-anticorpos mais frequentemente relatados em adultos (14-33%) e crianças
(4,3%) em associação com a urticária crônica (6,13,14,36,40). Vinte por cento
dos pacientes com LESJ e UCE avaliados neste estudo apresentaram tireoidite
autoimune, em contraste com a prevalência de 7% dessa anormalidade
endócrina relatada em uma população de LESJ seguido em um centro terciário
de Reumatologia Pediátrica (25). A fisiopatologia da associação urticária com
tireoidite autoimune é desconhecida, acredita-se que esteja relacionada a uma
susceptibilidade compartilhada a

autoimunidade ou processo inflamatório

crônico (6). Entretanto, a fisiopatologia desta associação ainda não foi
estudada em pacientes pediátricos e adultos com LES.
A frequência de UCE no LESJ encontrada no presente estudo foi
semelhante a frequência esperada dessa condição em populações gerais de
crianças e adolescentes (0,1 a 3%) (16,41). Entretanto não existem estudos
sistemáticos brasileiros avaliando a prevalência de UCE na população
pediátrica. A análise da influência da raça nesta doença foi também
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prejudicada neste estudo devido a pequena representatividade da população
não branca na nossa amostra.
Um aspecto interessante é que UCE pode ser causada por
medicamentos usados no tratamento do lúpus, em particular os antiinflamatórios não hormonais (10,12,13), mas nenhum dos pacientes deste
estudo estava em uso destes medicamentos ao diagnóstico da UCE. A maioria
dos pacientes com LESJ e UCE foi tratada com anti-histamínicos, em
concordância com as recomendações da literatura (12,13,17). Doses
moderadas de glicocorticoides e/ou pulsoterapia com metilprednisolona foram
necessários para o tratamento destes pacientes e a maioria deles não
necessitou de agentes imunossupressores.
Esta manifestação rara pode ser acompanhada inicialmente pelo
pediatra, alergista, imunologista ou dermatologista, reforçando a necessidade
da inclusão de LESJ no diagnóstico diferencial de UCE. O encaminhamento ao
reumatologista pediátrico destes 10 serviços terciários, que são indiscutíveis
centros de excelência no atendimento de pacientes com LESJ, pode ter
contribuído para o melhor prognóstico destes pacientes com UCE.
Além disto, a presente pesquisa estimula a realização de futuros estudos
multicêntricos, internacionais e prospectivos (como coorte de incepção),
avaliando sistematicamente etiopatogenia (incluindo fatores genéticos), clinica
e tratamento da UCE e de urticária vasculítica em uma grande população de
LESJ.

6 CONCLUSÕES
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1. Urticária crônica espontânea foi raramente evidenciada em pacientes com
LESJ.
2. Pacientes com LESJ e UCE apresentaram doença ativa, com manifestações
clínicas leves e sem maior envolvimento de órgãos nobres.
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