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RESUMO 

Ferreira JCOA. Infecção por herpes zoster em pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico juvenil [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2016. 

Introdução: A reativação do vírus latente da varicela-zoster ocasiona infecção 

por herpes zoster tanto em pacientes hígidos quanto em portadores de 

doenças crônicas e autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico juvenil 

(LESJ). As informações sobre infecção por herpes zoster (HZ), seus fatores 

de risco e desfecho no LESJ são limitadas devido à pequena representação 

desta complicação em publicações anteriores, e revela a necessidade de mais 

estudos visando contribuir para o melhor cuidado aos pacientes. Objetivos: 

Avaliar a prevalência de infecção por HZ em uma população expressiva de 

pacientes com LESJ, e sua possível associação com dados clínicos, 

demográficos, manifestações clínicas, alterações laboratoriais, atividade/dano 

cumulativo da doença, tratamento e evolução. Métodos: Estudo de coorte 

multicêntrico retrospectivo realizado em 10 serviços de Reumatologia 

Pediátrica do Grupo Brasileiro de Lúpus que incluiu 852 pacientes com LESJ. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos: pacientes que tiveram infecção 

por HZ (avaliados durante episódio da infecção por herpes zoster) e pacientes 

sem infecção por HZ (avaliados na última consulta). Resultados: A frequência 

de infecção por herpes zoster foi 14,1% nos pacientes com LESJ, enquanto 

neuralgia pós-herpética e recorrência foram observadas em 5% dos pacientes. 

Ocorreu hospitalização em 61% dos pacientes e infecção bacteriana 

secundária em 13% dos pacientes. Quanto ao tratamento, 94% dos pacientes 

com LESJ recebeu aciclovir via intravenosa ou oral ao diagnóstico de infecção 

por HZ e nenhum deles teve complicação oftalmológica nem evoluiu para 

óbito. Após correção de Holm-Bonferroni para múltiplas comparações, 

duração da doença (1,58 vs. 4,41 anos, p<0,0001) e idade atual (13,9 vs. 17,0 

anos, p<0,0001) foram significantemente menores nos pacientes com infecção 

por HZ comparados aos pacientes sem esta complicação. As frequências de 

nefrite (37% vs. 18%, p<0,0001), linfopenia (32% vs. 17%, p<0,0001), 

hipertensão arterial (27% vs. 13%, p=0,001) e febre (35,5% vs. 5%, 



 

 

 

p<0,0001), foram significantemente maiores nos pacientes com infecção por 

HZ. As medianas do score de atividade da doença/SLEDAI-2K [6,0 (0-35) vs. 

2 (0-45), p<0,0001], VHS [30 (3-120)  vs. 18 (1-135) mm/1a hora, p<0,0001] e 

PCR [3,05 (0-103) vs. 0,70 (0-364)mg/dL, p<0,0001] foram significantemente 

maiores nos pacientes com infecção por HZ. Quanto ao tratamento, 

frequências do uso de prednisona (97% vs. 77%, p<0,0001) e ciclofosfamida 

(20% vs. 5%, p<0,0001) foram significantemente maiores nos pacientes com 

infecção por HZ, assim como medianas da dose atual de prednisona [20 (3 - 

80) vs. 12,5 (1- 90) mg/dia, p<0,0001] e em mg/kg/dia [0,44 (0,5 - 3,8) vs. 0,24 

(0,02 - 3,0), p<0,0001]. A regressão logística mostrou quatro variáveis 

independentes associadas à infecção por HZ: duração da doença menor de 1 

ano [OR 2.893 (IC 1.821-4.597), p<0.0001], linfopenia <1,500/mm3 [OR 1.931 

(IC 1.183-3.153), p=0.009], uso de prednisona [OR 6.723 (IC 2.072-21.815), 

p=0.002] e uso de ciclofosfamida [OR 4.060 (IC 2.174-7.583), p<0.0001]. 

Conclusões: A infecção por HZ foi evidenciada em 14% dos pacientes com 

LESJ. Este foi o primeiro estudo que identificou atividade da doença e 

tratamento do LESJ como principais fatores associados para infecção por HZ 

nos pacientes, que apresentou-se com distribuição típica dermatomal, baixa 

taxa de recorrência e complicações. 

 

Descritores: infecção; herpes zoster; lúpus eritematoso sistêmico/ 

complicações; criança; adolescente; estudo multicêntrico. 
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SUMMARY 

Ferreira JCOA. Herpes zoster infection in childhood-onset systemic lupus 

erythematosus patients: a large multicenter study [thesis]. São Paulo: 

"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 

 

Introduction: The latent varicella-zoster virus reactivation causes herpes 

zoster infection in healthy patients and patients with chronic and autoimmune 

diseases, such as childhood-onset systemic lupus erythematosus (cSLE). 

However, information about herpes zoster infection (HZI), risk factors and 

outcome in cSLE are limited due to the small representation of this complication 

in previous studies, and reveals the need for more studies to driving better 

treatments to affected patients. Objective: The aim of this multicenter study in a 

large childhood-onset systemic lupus erythematosus (cSLE) population was to 

assess the herpes zoster infection (HZI) prevalence, demographic data, clinical 

manifestations, laboratory, treatment and outcome. Methods: A retrospective 

multicenter cohort study (Brazilian cSLE group) was performed in 10 Pediatric 

Rheumatology services in São Paulo State, Brazil and included 852 cSLE 

patients. Patients were divided in two groups: patients with HZI (evaluated at 

the first HZI episode) and patients without HZI (evaluated at the last visit). 

Results: The frequency of HZI in cSLE patients was 14%. Hospitalization 

occurred in 61% and secondary bacterial infection in 13%. Intravenous or oral 

aciclovir was administered in 94% cSLE patients at HZI diagnosis. None of 

them had ophthalmic complication and death. Postherpetic neuralgia and 

recurrence rate occurred in 5%. After Holm-Bonferroni correction for multiple 

comparisons, disease duration (1.58 vs. 4.41 years, p<0.0001) was significantly 

lower in HZI cSLE patients compared to those without HZI. Nephritis (37% vs. 

18%, p<0.0001), lymphopenia (32% vs. 17%, p<0.0001) prednisone (97% vs. 

77%, p<0.0001), cyclophosphamide (20% vs. 5%, p<0.0001) and SLEDAI-2K 

[6.0 (0-35) vs. 2 (0-45), p<0.0001] were significantly higher in the former group. 

The median activity score of disease / SLEDAI-2K [6.0 (0-35) vs. 2 (0-45), p 

<0.0001], ESR [30 (3-120) vs. 18 (1-135) mm/1st hour, p <0.0001] and PCR 

[3.05 (0-103) vs. 0.70 (0-364) mg/dL, p <0.0001] were significantly higher in 

patients with HZ infection. As for treatment, the frequency of prednisone use 



 

 

 

(97% vs. 77%, p <0.0001) and cyclophosphamide (20% vs. 5%, p <0.0001) 

were significantly higher in patients with HZI, as well as the medians of the 

current dose of prednisone [20 (3-80) vs. 12.5 (1- 90) mg/day, p <0.0001] and in 

mg/kg/day [0.44 (0.5 to 3.8) vs. 0.24 (0.02 to 3.0), P<0.0001]. Logistic 

regression model showed that four independent variables were associated with 

HZI: disease duration < 1 year [OR 2.893 (CI 1.821-4.597), p<0.0001], 

lymphopenia <1,500/mm3 [OR 1.931 (CI 1.183-3.153), p=0.009], prednisone 

[OR 6.723 (CI 2.072-21.815), p=0.002] and cyclophosphamide use [OR 4.060 

(CI 2.174-7.583), p<0.0001]. Conclusion: HZI was identified in 14% of cSLE 

population. This was the first study that identified disease activity and treatment 

of cSLE as main factors associated to HZI, that presented as an early viral 

infection with a typical dermatomal distribution, low rate of recurrence and 

complications.  

 

Descriptors: infection; herpes zoster; lupus erythematosus, systemic/ 

complications; child; adolescent; multicenter study. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune rara que 

pode afetar múltiplos órgãos e sistemas1,2. Embora na maioria das vezes seja 

diagnosticado na idade adulta, cerca de 15 a 20% dos casos ocorre em 

crianças e adolescentes, cujas manifestações acontecem de forma mais grave 

3,4. 

 A incidência anual do lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) nos 

Estados Unidos é estimada em 0,4 a 0,6 casos/100.000 crianças e 

adolescentes5, sendo excepcional antes dos cinco anos de idade6. Há 

predileção pelo sexo feminino e a proporção varia de 4:3 em pacientes com 

idade de início da doença durante a primeira década de vida a 9:1 com início 

durante a segunda década de vida3.  

 As crianças e os adolescentes tem maior probabilidade de ter sérias 

complicações decorrentes do LES do que os adultos, incluindo a 

glomerulonefrite, pancreatite, anemia hemolítica e envolvimento do sistema 

nervoso central. Como consequência da doença ativa e maior gravidade, esses 

pacientes são tratados de maneira mais frequente com maiores doses de 

glucocorticóides e ciclofosfamida, o que aumenta o risco de morbidade 

relacionada com o tratamento3.   

Ademais, as crianças e os adolescentes com LES também enfrentam 

um período mais longo de exposição a medicamentos potencialmente tóxicos, 

que podem acarretar em importantes complicações da doença a longo prazo, 

como arterosclerose  e osteoporose3. 
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As razões do fenótipo mais severo no LESJ permanecem pouco 

compreendidas, sendo vários os fatores que podem influenciar o 

comportamento da doença nas crianças e adolescentes, incluindo o papel da 

suscetibilidade genética, o desenvolvimento puberal, as complexidades do 

desenvolvimento do sistema imunológico, exposição ambiental, diferenças no 

tratamento e aderência7. 

Alguns estudos demonstraram que a presença de determinadas 

variáveis estão relacionadas com um curso grave da doença3 e que as 

infecções agudas/crônicas, assim como a sepse, são uma importante causa de 

morbidade e mortalidade no LESJ8,9. 

As infecções são causadas mais frequentemente por vírus e bactérias e 

menos comumente por agentes oportunistas, como fungos. Os fatores de risco 

mais importantes associados às infecções na população lúpica estão 

relacionados com a doença em si (atividade da doença, linfopenia, leucopenia e 

neutropenia) e com o tratamento (corticosteroides e imunossupressores), sendo 

a infecção por herpes zoster uma manifestação1,2,10. 

A infecção por herpes zoster (HZ) é uma doença neurocutânea dolorosa 

causada pela reativação primária do vírus da Varicela zoster1,2.  

A reativação da latência viral ocorre nos gânglios das raízes dorsais dos 

nervos sensitivos, geralmente em decorrência de depressão ocasional na 

imunidade celular em adultos jovens sadios, por depressão progressiva na idade 

mais avançada ou por grave imunossupressão secundária a uso de 

imunossupressores ou infecção. Caracteriza-se pelo aparecimento de uma 
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erupção eritematovesicular em um dermátomo específico, após um pródromo de 

dor de intensidade variável, acompanhada de disestesia. As vesículas se 

agrupam entre 12 e 24 horas, podendo evoluir para bolhas e, em 7 a 10 dias 

para crostas, que podem persistir por 2 a 3 semanas. É mais frequente no tórax, 

podendo atingir também as regiões craniana, cervical e lombossacra11. 

A maioria dos casos surge unilateralmente no tórax dorsal entre as 

segundas vértebras, dorsal e lombar, sendo menos comum comprometimento 

das regiões cefálica e cervical12.  

O diagnóstico geralmente é feito a partir do quadro clínico, observando 

presença de pródromo sensorial doloroso ou anormal na área da erupção, pois 

durante a replicação viral inicial, ocorre ganglionite ativa que culmina em necrose 

neuronal e dor intensa, antecedendo a erupção da pele em mais de 90% dos 

casos. Concomitantemente à disseminação do vírus ao longo do nervo afetado, 

ocorre a piora da dor que se manifesta como em queimação, perfuração, corte, 

coceira e desconforto no dermátomo, podendo resultar em neuralgia pós 

herpética. Essa é definida como dor persistente após um mês da resolução das 

lesões cutâneas, do tipo localizada, contínua, latejante e/ou ardente, que na 

maioria dos casos desaparece dentro de um ano. É importante ressaltar que o 

paciente, antes do início das lesões pode também apresentar mal-estar, febre e 

dor de cabeça2,13. 
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Fonte: pt.slideshare.net 728 x 546 

Figura 1 - Ilustração dos dermátomos divididos nos seguimentos cervical, torácico, lombar e 
sacral 

 

No LESJ os dados sobre essa infecção são limitados devido à pequena 

representação desta complicação em séries de casos anteriormente publicadas 

e sem comparações exatas para determinar fatores de risco e desfechos entre 

pacientes lúpicos com e sem infecção por HZ14,15.  

O uso de glicocorticoides e ciclofosfamida também não foi identificado 

como fator/“gatilho” desencadeador para a infecção por HZ no LESJ1,2 e a 

lacuna da informação sobre a dose atual/cumulativa dessas drogas dificulta 

essa interpretação, além do fato desta infecção ainda não ter sido estudada 

sistematicamente em uma ampla população de LESJ, o que dificulta o 
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compartilhamento e a disseminação de condutas e protocolos de tratamento 

para esses pacientes. 

Nesta temática, a hipótese de que pacientes com LESJ e infecção por 

HZ apresentam doença ativa e sem envolvimento de órgãos nobres, somada a 

ausência de estudos sobre a frequência de herpes zoster em pacientes 

brasileiros com LESJ e sua associação com características da doença e dos 

pacientes em uma expressiva população de lúpus, estimulou a realização deste 

estudo de relevante impacto para a Reumatologia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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1. Avaliar a frequência de infecção por HZ em pacientes com LESJ.  

2. Avaliar a possível associação entre a presença de infecção por HZ em 

pacientes com LESJ com: dados clínicos e demográficos, características 

clínico-laboratoriais, atividade e dano cumulativo da doença, tratamento e 

evolução nos pacientes com LESJ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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3.1 Desenho do estudo e população  

Este estudo longitudinal foi elaborado a partir de 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 de janeiro de 1983 até 

outubro de 2014.  

Um workshop com os pesquisadores envolvidos foi realizado em 29 de 

setembro de 2012, a fim de garantir um preenchimento uniforme do banco de 

dados e padronizar definições relacionadas às variáveis em estudo.  

A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa desta 

instituição aprovou este projeto sob número CAAE 09231912.2.1001.0068 no 

dia 20/02/2013, Parecer nº 219.029 (Anexo A). Posteriormente cada instituição 

obteve aprovação local do estudo.  

Os dados foram coletados entre novembro de 2012 e outubro 2014, com 

análise rigorosa dos prontuários dos pacientes, de acordo com um extenso 

protocolo que incluiu dados demográficos, características clínicas, dados 

laboratoriais, fatores associados, tratamento recebido e características 

específicas da infecção por HZ.  

Os dados foram imputados no programa Excell, divididos em três 

planilhas: Dados iniciais e ao diagnóstico, Dados de seguimento e Dados da 

última consulta. Para os pacientes com Herpes zoster foram coletados dados 
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relacionados à infecção em uma planilha específica. Posteriormente foram 

checados por outro digitador para verificar se todos haviam sido devidamente 

inseridos, e retornados ao primeiro digitador, evitando duplicidade.  

O software utilizado para a criação e análise do banco de dados foi o 

Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 13.0. 

Os critérios de exclusão foram: prontuários incompletos (n=96), 

prontuários de pacientes com doença do tecido conjuntivo indiferenciada com 

três ou menos critérios do American College of Rheumatology para LESJ 

(ACR)16 (n=43), lúpus cutâneo isolado (n=11), lúpus neonatal (n=8), lúpus 

induzido por droga (n=5) e outras doenças autoimunes (n=2).  

O grupo final de estudo foi constituído por 852 pacientes com CID 10 

M32.1, que preencheram os critérios de classificação para lúpus do ACR17, 

com início da doença antes dos 18 anos de idade18 e idade atual de até 25 

anos incompletos. 

 

3.1.1 População que apresentou infecção por herpes zoster 

A infecção por HZ foi definida de acordo com o diagnóstico clínico de 

presença de lesões vesico-bolhosas agudas sobre base eritematosa bem 

delineadas e confinadas a dermátomos específicos ou contíguos ao longo da 

distribuição de um nervo sensorial acompanhado por uma linfadenopatia regional. 

Neuralgia pós herpética foi definida como dor persistente após um mês da 

resolução das lesões cutâneas2,19. 
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Os dados dos prontuários dos pacientes foram divididos em dois grupos 

para estudo das características clínicas, laboratoriais e de tratamento relativos 

ao LESJ.  

Os pacientes com infecção por herpes zoster foram avaliados ao 

diagnóstico da infecção e os pacientes sem infecção por herpes zoster foram 

avaliados no momento da última consulta, pois o LESJ é uma doença cíclica, 

onde o paciente tem períodos de atividade e períodos de remissão. Desta 

forma, considerou-se o momento da última consulta porque o mesmo prevê 

que o paciente já tenha algum dano ou tenha feito uso de imunossupressores 

e/ou corticoide por tempo prolongado, embora não esteja necessariamente em 

atividade da doença.   

No grupo infecção por herpes zoster foram avaliadas também as 

seguintes características: duração total da infecção por HZ (do início até 

completa resolução do quadro), tempo entre o diagnóstico do LESJ e o 

diagnóstico da infecção por HZ, localização, tratamento, recorrência e 

complicação associada com esta infecção, varicela pregressa, vacinação 

contra varicela, hospitalização, neuralgia pós-herpética. 

 

3.2 Dados demográficos, características clínico-laboratoriais, atividade da 

doença, dano cumulativo e tratamento  

Os dados demográficos incluíram gênero, raça, idade atual, idade de 

início do LESJ e duração da doença. As manifestações clínicas do LESJ, assim 

como a atividade da doença, foram avaliadas no mês que antecedeu a infecção 

por HZ, sendo definidas como: sintomas constitucionais (febre e perda de 
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peso), acometimento do sistema retículo-endotelial (adenomegalia, 

hepatomegalia e esplenomegalia), lesões muco-cutâneas (eritema malar ou 

discóide, fotossensibilidade, úlcera oral ou nasal, alopécia e vasculite cutânea: 

ulceração, infarto ou hemorragia periungueal), acometimento do sistema 

músculo-esquelético (artrite não erosiva e miosite), serosite (pleurite e 

pericardite), nefrite (proteinúria ≥ 0,5g/24h, presença de cilindros celulares, 

hematúria persistente ≥ 5 hemácias por campo e leucocitúria persistente ≥ 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].  

A classificação de lúpus neuropsiquiátrico incluiu 19 síndromes de 

acordo com os critérios do ACR20. O 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. A 

presença de anticorpos anti-tireóide [anti-tireoperoxidase, anti-tireoglobulina e 

anti-TSH] e hipotireoidismo foi necessária para o diagnóstico de tireoidite 

autoimune21.  A Síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF) foi diagnosticada 

de acordo com a presença de trombose arterial ou venosa associada à 

positividade para anticorpos anti-fosfolípides22.  

A hipertensão arterial foi definida como pressão sistólica ou diastólica 

maior ou igual ao percentil 95 para gênero, idade e peso em três ou mais 

ocasiões23. A lesão renal aguda foi determinada pelo aumento súbito na 
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creatinina sérica acima de 2 mg/dl24 ou segundo os critérios modificados do 

Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function and End-stage kidney disease 

(RIFLE)25. 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 meses26.  

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. A dosagem 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.  

A atividade da doença foi mensurada através do Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index 2000 (SLEDAI-2K), que pode variar de 

zero a 10527 (Anexo B). O dano cumulativo da doença foi mensurado através 

do Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ACR Damage Index 

(SLICC-ACR/DI), escore validado no LESJ e realizado nos pacientes com 

duração da doença acima de seis meses, podendo variar de zero a 4728 (Anexo 

C). 

Também foram obtidos dados sobre o tratamento atual: difosfato de 

cloroquina, sulfato de hidroxicloroquina, metotrexato, azatioprina, ciclosporina, 

micofenolato mofetil, ciclofosfamida endovenosa, gamaglobulina endovenosa, 

rituximabe, prednisona, pulsoterapia com metilprednisolona e dose cumulativa 

de corticóide, que foi calculada somando prednisona, prednisolona, 
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metilprednisolona e hidrocortisona, convertendo o valor em gramas de 

prednisona.  

 

3.3 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 qui-

quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher, e as variáveis contínuas dos 

pacientes com LESJ com e sem infecção por herpes zoster foram comparadas 

pelo teste t ou teste de Mann-Whitney.  

Os níveis de significância da variável independente foram fixados em 5% 

(p <0,05), e a correção de Holm-Bonferroni foi realizada para comparações 

múltiplas, ajustando o nível de significância para p<0.002. Posteriormente, 

realizou-se análise de regressão logística (Backward Stepwise) para identificar 

as variáveis independentes associadas à infecção por HZ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1 Prevalência e caracterização da infecção por HZ no LESJ 

A infecção por herpes zoster foi observada em 120/852 (14%) dos 

pacientes com LESJ. A informação sobre varicela pregressa estava disponível 

em 80/120 (67%) dos prontuários e revelou que 51/80 (64%) dos pacientes 

com infecção por HZ tiveram varicela anteriormente. A vacinação contra 

varicela foi previamente realizada em 24/852 dos pacientes lúpicos e a infecção 

por HZ foi observada em apenas 3/24 (12%) daqueles pacientes que 

receberam a imunização.  

A neuralgia pós-herpética foi observada em 6 pacientes com LESJ (5%) 

e a recorrência da infecção por HZ foi evidenciada também em 6 pacientes 

(5%). Foram observados 73 casos de hospitalização (61%) e ocorrência de 

infecção secundária em 16 pacientes (13%). Nenhum paciente teve 

complicação oftalmológica e nenhum paciente morreu durante acometimento 

por esta infecção. O tratamento com aciclovir oral ou endovenoso foi 

administrado em 113/120 (94%) dos pacientes com LESJ no momento do 

diagnóstico da infecção por herpes zoster. A Tabela 1 descreve as 

características da infecção por HZ nos pacientes com LESJ: 
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Tabela 1 – Caracterização da infecção por herpes zoster (HZ) em 120 

pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil.  

Variáveis n=120 (%) 

Localização das lesões  

  Torácica 37 (31) 

  Abdomen 28 (23) 

  Membros superiores 13 (11) 

  Membros inferiores 13 (11) 

  Facial 9 (7) 

  Nádegas 5 (4) 

  Lombar 5 (4)  

  Cervical 3 (2) 

  Genital 1 (1) 

  Sem informação 13 (11) 

Neuralgia pós-herpética 6 (5) 

Recorrência 6 (5) 

Hospitalização 73 (61) 

Infecção secundária 16 (13) 

Complicação oftalmológica 0 (0) 

Morte 0 (0) 

Resultados são apresentados em n (%) 

 

Quanto à localização das lesões, como nem todas foram 

adequadamente descritas e classificadas em dermátomos nos prontuários, as 

mesmas foram agrupadas de acordo com a descrição encontrada nos 

documentos fonte, conforme a Tabela 2: 
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Tabela 2 – Localização das lesões herpéticas/dermátomos dos pacientes 

com Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil 

Identificação dos dermátomos acometidos N=120 (%) 

Seguimento torácico 

dermátomos T1 a T12 

dermátomos T1 a T7 

dermátomos T10 a T12 

dermátomos T8 a T12 

dermátomos T5 a T9 

dermátomos T8 e T9 

 

25 (20.8) 

21 (17.5) 

5 (4.2) 

3 (2.5) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

Seguimento lombar 

dermátomos L1 a L4 

dermátomos L1 a L5 

dermátomos L2 a L5 

dermátomo L1  

dermátomos  L1 e L2  

dermátomos  L4 e L5  

dermátomo  L2  

dermátomo  L4  

 

4 (3.3) 

4 (3.3) 

2 (1.7) 

2 (1.7) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

Seguimento cervical 

dermátomos C6 a C8 

dermátomo C7 

dermátomos C2 e C5 

dermátomos C7 e C8 

dermátomo C5 

dermátomo C2 

dermátomo C3 

dermátomo C8 

 

5 (4.2) 

3 (2.5) 

2 (1.7) 

2 (1.7) 

2 (1.7) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

Seguimento sacral 

dermátomo S1 

dermátomos S2 e S5 

dermátomo S5 

 

4 (3.3) 

1 (0.8) 

1 (0.8) 

Seguimento facial 

dermátomos V1 a V3 

dermátomo V2 

dermátomo V3 

 

3 (2.5) 

2 (1.7) 

2 (1.7) 

 

Verificou-se também que 62 pacientes (58,5%) tiveram apenas um local 

descrito com lesões, 38 pacientes (35,8%) tiveram lesões descritas em duas 

regiões, 4 pacientes (3,8%) em 3 regiões e 2 pacientes (1,9%) tiveram quatro 

regiões do corpo acometidas. É importante ressaltar que apenas 11 destas 
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regiões foram descritas como dermátomos e em 14 prontuários não havia 

informação quanto a localização de lesões. 

 

4.2 LESJ com infecção por HZ versus LESJ sem infecção por HZ  

Os dados demográficos, as manifestações clínicas e o score de 

atividade da doença nos 852 pacientes com LESJ, de acordo com a presença 

ou não de infecção por HZ, são apresentados na Tabela 3: 
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Tabela 3 – Dados demográficos, manifestações clínicas e score de atividade 
da doença em 852 pacientes com LESJ na primeira infecção por HZ 

Variáveis 
Com Infecção por HZ  

n=120 (%) 
Sem Infecção por HZ 

n=732 (%) 
P 

Dados demográficos    
    Gênero feminino 107 (89)   625 (85) 0,269 
    Raça branca, n=830 80/117 (68) 512/713 (72) 0,447 
    Idade ao diagnóstico LESJ, anos, n=846/852 11 (1,5-17,4) 12 (0,25-17,8) 0,011 
    Duração da doença, anos, n=846/852 1,58 (0-19,1) 4,41 (0-21,7) <0,0001* 
    Idade atual, anos, n=849/852 13,9 (0,91-20,58)   17 (2-25,9) <0,0001* 

Manifestações clínicas atuais    
Sintomas constituticionais 40/110 (36) 54/729 (7) <0,0001* 
    Febre, n=839 39/110 (35) 38/729 (5) <0,0001* 
    Perda de peso > 2 kg, n=815 2/109 (2) 23/706 (3) 0,561 
 Envolvimento sistema reticuloendotelial, 
n=850 

7/112 (6) 24/728 (3) 0,171 

    Linfoadenopatia, n=839 1/111 (1) 10/728 (1) 1,000 
    Hepatomegalia, n=841 6/112 (5) 17/729 (2) 0,108 
    Esplenomegalia, n=841 1/112 (1) 5/729 (1) 0,577 
  Envolvimento mucocutâneo, n=840 37/111 (33) 206/729 (28) 0,272 
  Envolvimento musculoesquelético, n=840  12/111 (11) 43/729 (6) 0,051 
  Serosite, n=839 3/111 (3) 12/728 (2) 0,435 
  Envolvimento neuropsiquiátrico, n=838 4/11 (4) 63/727 (9) 0,067 
  Nefrite, n=831 40/107 (37) 131/714 (18) <0,0001* 
  Trombose autoimune (APS), n=807 2/92 (2) 12/715 (2) 0,732 
  Outros    
    Hipertensão arterial, n=833 27/110 (27) 93/723 (13) 0,0010* 
    Insuficiência renal aguda, n=833 4/111 (4) 27/722 (4) 1,000 
    Insuficiência renal crônica, n=830 4/108 (4) 21/722 (3) 0,555 
 Atividade da doença    

SLEDAI -2K no diagnóstico, n=780/852 17 (3-45) 14 (0-58) 0,004 
SLEDAI-2K atual, n=735/852 6 (0-35) 2 (0-45) <0,0001* 
SLICC-ACR/DI atual, n=764/852 0 (0-5) 0 (0-9) 0,258 

 Testes laboratoriais    
  VHS (mm/1

a
 hora) na infecção por HZ ou última 

consulta, n=693/852 
30 (3-120) 18 (1-135) <0,0001* 

  PCR (mg/dL) na infecção por HZ ou última 
consulta, n=536/852 

3,05 (0-103) 0,70 (0-364) 0,0010* 

  Anemia hemolítica autoimune, n=812  7/105 (7) 23/707 (3) 0,094 
  Leucopenia <4,000/mm

3
, n=784 17/109 (16) 56/675 (8) 0,015 

  Linfopenia <1,500/mm
3
, n=786 36/111 (32) 115/675 (17) <0,0001* 

  Trombocitopenia <150,000/mm
3
, n=789  5/110 (4) 31/679 (5) 0,993 

  C3, C4 e/ou CH50 baixo, n=668  29/64 (45) 237/604 (39) 0,345 
  Auto-anticorpos Anti-ds-DNA, n=693 38/73 (52) 222/620 (36) 0,007 
  Anticoagulante lúpico, n=291 1/20 (5) 37/271 (14) 0,489 
  Anticorpo anticardiolipina IgM, n=329  6/23 (26) 48/306 (16) 0,238 
  Anticorpo anticardiolipina IgG, n=330 3/22 (14) 58/308 (19) 0,777 

* P-valor de acordo com correção de Bonferroni para múltiplas comparações (p<0.002). Resultados 
são apresentados em n (%) e mediana (range). SAF: Síndrome Anticorpo antifosfolípide; SLEDAI-
2K - Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000, SLICC/ACR-DI - Systemic Lupus 
International Collaborating Clinics/ACR - Damage Index, VHS: velocidade de hemossedimentação, 
PCR: proteina C-reativa. 
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A comparação entre os pacientes lúpicos com e sem infecção por HZ 

evidenciou que, após correção de Holm-Bonferroni para múltiplas 

comparações, a duração da doença LESJ (1,58 vs. 4,41 anos, p<0,0001) e a 

idade atual (13,9 vs. 17,0 anos, p<0,0001) foram significantemente menores 

nos pacientes com infecção por herpes zoster, comparados aos pacientes sem 

esta complicação.  

As frequências de nefrite (37% vs. 18%, p<0,0001), linfopenia (32% vs. 

17%, p<0,0001), hipertensão arterial (27% vs. 13%, p=0,001) e febre (35,5% 

vs. 5%, p<0,0001) foram significantemente maiores nos pacientes com infecção 

por herpes zoster em relação ao outro grupo.  

A atividade da doença (SLEDAI-2K ≥ 6) foi evidenciada em 40/120 

(33%) dos pacientes com infecção por HZ, e a mediana do score de atividade 

da doença/SLEDAI-2K [6.0 (0-35) vs. 2 (0-45), p<0,0001] também foi 

significantemente maior nos pacientes com infecção por HZ.  

As características laboratoriais e o tratamento dos 852 pacientes com 

LESJ de acordo com a presença ou não de infecção por HZ são apresentados 

na Tabela 4:  
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Tabela 4 – Terapia atual de 852 pacientes com LESJ de acordo com a 
primeira infecção por HZ 

Variáveis 
Com Infecção por HZ  

n=120 (%) 
Sem Infecção por HZ 

n=732 (%) 
P 

Anti-inflamatório não hormonal, n=834 6/111 (5) 39/723 (5) 0,996 

Glicocorticosteróides    
   Prednisona, n=835 108/111 (97) 560/724 (77) <0,0001* 
      Dose atual, mg/dia, n=669/852 20 (3-80) 12,5 (1-90) <0,0001* 
                            mg/kg/dia, n=641/852 0.44 (0,5-3,8)  0.24 (0,02-3,0) <0,0001* 
       Dose cumulativa, g, n=700 18,86 (0,42-105,51) 16,93 (0,12-103,87) 0,785 

 
Metilprednisolona intravenosa, n=833 15/109 (14) 61/724 (8) 0,071 
         Dose cumulativa, g, n=451 5,6 (1-102) 9,0 (0,50-138,50) 0,044 

 
Antimaláricos, n=833 68/111 (61) 489/722 (68) 0,178 

 
Imunossupressores, n=839 67/113 (59) 435/726 (60) 0,900 
  Azatioprina, n=834 35/111 (31) 247/723 (34) 0,585 
  Ciclosporina, n=838 2/112 (2) 28/726 (4) 0,412 
  Metotrexate, n=837 6/112 (5) 65/725 (9) 0,202 
  Micofenolato mofetil, n=839 12/113 (11) 97/726 (13) 0,420 
  Ciclofosfamida, n=838 23/113 (20) 35/725 (5) <0,0001* 
        Dose cumulativa, g, n=283 6,25 (1,46-36) 6,6 (0,26-84) 0,903 

 
Outros    
  Imunoglobulina intravenosa, n=838 2/112 (2) 11/726 (1) 0,689 
  Rituximabe, n=837 0/113 (0) 1/724 (0) 1,000 
  Plasmaférese, n=839 0/113 (0) 5/726 (1) 1,000 

* P-valor de acordo com correção de Bonferroni para múltiplas comparações (p<0.002). Resultados 
são apresentados em n (%). 

 

As medianas do VHS [30 (3-120) vs. 18 (1-135) mm/1a hora, p<0,0001] e 

PCR [3,05 (0-103) vs. 0,70 (0-364)mg/dL, p<0,0001] foram significantemente 

maiores nos pacientes com infecção por herpes zoster em relação ao outro 

grupo.  

As frequências do uso de prednisona (97% vs. 77%, p<0,0001) e 

ciclofosfamida (20% vs. 5%, p<0,0001) foram significantemente maiores nos 

pacientes com infecção por HZ e as medianas da dose atual de prednisona/dia 

[20 (3 - 80) vs. 12,5 (1- 90) mg/dia, p<0,0001] e em mg/kg/dia [0,44 (0,5 - 3,8) 

vs. 0,24 (0,02 - 3,0) mg/kg/dia, p<0,0001] também foram significantemente 
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maiores nos pacientes com infecção por HZ versus os pacientes que não 

tiveram esta complicação. 

 

4.3 Análise multivariada 

O modelo de regressão logística incluiu cinco variáveis independentes: 

duração da doença < 1 ano, linfopenia <1,500/mm3, SLEDAI-2K ≥ 6, uso de 

prednisona e ciclofosfamida. Após análise, quatro variáveis continuaram 

associadas com infecção por HZ de forma significante: duração da doença < 1 

ano [OR 2.893 (IC 1.821-4.597), p<0.0001], linfopenia <1.500/mm3 [OR 1.931 

(IC 1.183-3.153), p=0.009], uso de prednisona [OR 6.723 (IC 2.072-21.815), 

p=0.002] e uso de ciclofosfamida [OR 4.060 (IC 2.174-7.583), p<0.0001], 

conforme ilustra a Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Variáveis independentes do modelo de regressão logística 
associadas a infecção inicial por HZ em 852 pacientes com LESJ 

Variáveis independentes OR (95% IC) P 

Duração da doença < 1 ano, n=846 2.893 (1.821-4.597) <0.0001 

Linfopenia <1.500/mm3, n=786 1.931 (1.183-3.153) 0.009 

Uso de prednisona, n=835 6.723 (2.072-21.815) 0.002 

Uso de ciclofosfamida, n=838 4.060 (2.174-7.583) <0.0001 

    OR- odds ratio; 95% IC - 95% intervalo de confiança. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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Este foi o primeiro estudo que evidenciou a atividade de doença e o uso 

de imunossupressores como principais fatores associados para ocorrência de 

infecção por herpes zoster em pacientes com LESJ. 

A vantagem deste estudo multicêntrico foi a possibilidade de inclusão de 

uma grande população de pacientes com LESJ acompanhados em 10 serviços 

terciários do Estado de São Paulo, utilizando um banco de dados padronizado 

para minimizar vieses.  

A principal limitação foi o desenho retrospectivo, estando sujeito a perda 

de dados por preenchimento incompleto dos prontuários, seguida da 

impossibilidade de realizar avaliação de exames diagnósticos relacionados à 

infecção por herpes zoster, como as sorologias, o teste de reação da cadeia de 

polimerase e cultura viral para confirmação da infecção. Contudo, a distribuição 

das vesículas típicas entre os dermátomos, seguindo a definição adotada por 

protocolo, sustenta o diagnóstico correto1,2.  

A frequência de infecção por HZ observada neste estudo é inferior ao 

relatado no estudo chinês com LESJ2 e em pacientes adultos japoneses 

lúpicos acometidos por essa infecção (46%)29. Todavia, esse achado é 

semelhante ao estudo reportado de pacientes com LESJ nos Estados Unidos14 

levantando a possibilidade de uma maior suscetibilidade da infecção viral em 

asiáticos.  
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A infecção por HZ parece ser uma complicação precoce no LESJ, 

particularmente nos primeiros dois anos após o diagnóstico1,2 contrastando 

com o acometimento em adultos, que evidencia a infecção como uma 

complicação tardia1,30.  

Quanto às características clínicas da infecção por HZ, o envolvimento do 

dermátomo mais importante foi o torácico, também observado em pacientes 

com LESJ e LES em outras séries1,24. Entretanto, cerca de 1/5 dos pacientes 

tiveram envolvimento nos membros, uma região não informada nos antigos 

relatos de LESJ1,2,9,10. Ademais, não houve nenhum episódio de infecção por 

HZ disseminada, e não foram observados envolvimento oftalmológico e morte, 

sugerindo uma doença leve e de curso benigno. É importante salientar que a 

neuralgia pós-herpética foi observada em apenas 5% dos pacientes lúpicos 

com infecção por HZ no presente estudo, uma frequência baixa comparada aos 

pacientes adultos com LES acometidos por esta infecção (19 a 24%)1,30. 

Este estudo confirma e estende achados anteriores que evidenciaram a 

presença da atividade da doença em crianças maior do que em adultos com 

LES durante infecção por HZ1, o que pode indicar que a exacerbação da 

doença é de fato um fator de risco para esta infecção.  

É importante mencionar que a vacinação contra varicela foi 

disponibilizada na rede pública nacional somente em setembro de 2013 e a 

vacina contra herpes zoster só é disponibilizada para adultos. A administração 

da vacina contra varicela não é indicada para pacientes imunocomprometidos 

nem para pacientes que estejam fazendo uso de prednisona em doses acima 
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de 2mg/kg/dia, portanto deve ser discutida e avaliada a indicação caso a caso 

para os portadores de LESJ, não previamente vacinados. 

Também verificou-se que a presença de febre, nefrite e linfopenia, 

parâmetros relevantes para o score da doença, foram mais frequentes nos 

pacientes com infecção por herpes zoster, quando comparados aos pacientes 

sem esta complicação. A linfopenia pode explicar, em parte, o aumento da 

suscetibilidade para esta infecção, pois foi observada em aproximadamente 1/3 

dos pacientes.  

O uso de imunossupressores foi identificado como um fator 

predisponente adicional para infecção por HZ nos pacientes com LESJ, 

particularmente glicocorticóide e ciclofosfamida1,2,30. Este resultado não foi 

reconhecido em trabalhos anteriores devido ao fato de que não avaliaram a 

dose atual e cumulativa1,2,14,15. Neste estudo, quase todos os pacientes com 

LESJ receberam altas doses de prednisona e um quinto deles recebeu 

ciclofosfamida.  

Outro achado importante foi o fato de que durante o período de infecção 

pelo herpes zoster não houve piora da atividade da doença, provavelmente 

devido à introdução precoce da terapia viral, com administração intravenosa 

e/ou oral de aciclovir na maioria dos casos.   

 

5.1 Considerações finais 

 A enfermagem tem papel fundamental no diagnóstico da infecção por 

herpes zoster e consequente no acompanhamento e tratamento dos pacientes 
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lúpicos. Para tanto, é necessário o conhecimento da fisiopatologia e quadro 

clínico para desenvolver adequadamente a sistematização da assistência e 

direcionar o cuidado. 

 As atividades desenvolvidas envolvem a recomendação de medidas de 

proteção, como precauções de contato e precauções por aerossóis dos 

pacientes, administração de medicamentos antivirais, orientação dos familiares 

quanto ao tratamento, avaliação da dor e conduta de acordo com os escores 

identificados.  

 A dor é considerada o quinto sinal vital desde janeiro de 2000 pela Joint 

Comission on Accreditation on Heathcare Organizations (JCAHO)31. No 

Instituto da Criança esse movimento teve início com a criação da Unidade de 

Dor e Cuidados Paliativos, que realizou o Primeiro Plantão contra Dor em 1999 

e em 2004 o evento "O 5° Sinal Vital", para iniciar a avaliação de dor na 

instituição32. 

  Portanto, é imprescindível que a dor seja avaliada de maneira 

adequada, ou seja, mensurada corretamente através de escalas utilizadas de 

acordo com a idade e nível de compreensão de cada criança ou adolescente, 

pois é um sintoma presente em praticamente todos os pacientes que impacta 

diretamente no tratamento e colaboração dos mesmos durante a internação. 

Todavia, a avaliação correta só é eficaz quando as medidas analgésicas são 

realizadas mediante o escore verificado, mostrando que a equipe médica e de 

enfermagem devem atuar em conjunto com a equipe de dor nas instituições. 

 Ao final do tratamento hospitalar, o enfermeiro deve realizar de maneira 

adequada as orientações de alta e contemplar de maneira efetiva a questão da 

adesão ao tratamento que seguirá voltado à doença de base. 
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 No acompanhamento ambulatorial, o enfermeiro pode acompanhar a 

adesão ao tratamento, verificar o grau de compreensão dos pais acerca da 

doença, verificar carteira de vacinação, dados antropométricos, sinais vitais, 

sanar possíveis dúvidas, conhecer o grau de entendimento da própria criança 

ou adolescente quanto a doença, seus pensamentos e posição quanto ao 

mesmo, solicitando sempre que necessário a atuação de outros profissionais, 

como assistente social e psicólogo. 

 Outro ponto importante é a questão da qualidade de vida das crianças e 

suas famílias, da inserção na sociedade e da educação escolar, mostrando que 

a aplicação de questionários de qualidade de vida deve fazer parte das 

consultas, pois a atividade da doença pode originar sequelas e alterar toda 

dinâmica e estrutura familiar.  

 A vida dessas crianças portadoras de doença crônica deve ser assistida 

não apenas por médicos reumatologistas, mas por profissionais especialistas 

em cuidados paliativos e demais profissionais que complementam o 

tratamento, e o enfermeiro é uma peça importante nesse processo. 

 Para aprimorar o tratamento desses pacientes e otimizar as futuras 

pesquisas, foi criado um instrumento que contempla informações referentes a 

situação atual da doença, história pregressa de varicela e/ou herpes zoster, 

uso de medicação, absenteísmo escolar, realização de atividade física, 

situação vacinal, adesão ao tratamento, fundamental para boa evolução dos 

pacientes e qualidade de vida, presente também no instrumento  (ANEXO D). 
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 Desta forma, a presente pesquisa estimula a realização de futuros 

estudos multicêntricos, internacionais e prospectivos (como coorte de 

incepção), que possam avaliar sistematicamente a etiopatogenia (incluindo 

fatores genéticos), clinica e tratamento da infecção por herpes zoster em uma 

grande população de LESJ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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1. A frequência de infecção por herpes zoster nos pacientes com LESJ foi 

de 14%, e distribuição típica dermatomal. 

 

2. O tratamento do LESJ e a atividade da doença foram os principais 

fatores associados à infecção por herpes zoster, que teve baixa taxa de 

recorrência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 
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ANEXO A – Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 
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ANEXO B - ÍNDICE DE ATIVIDADE DA DOENÇA DO LÚPUS 
ERITEMATOSO 

SISTÊMICO 2000 (SLEDAI-2K) 
 

MANIFESTAÇÃO DEFINIÇÃO PESO 

CONVULSÃO EXCLUIR CAUSAS METABÓLICAS, INFECCIOSAS OU DROGAS. 8 

PSICOSE ALTERAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA REALIDADE, INCLUINDO-SE 

ALUCINAÇÕES, INCOERÊNCIAS, PENSAMENTO DESORGANIZADO, 

CATATONIA. EXCLUIR DROGAS E UREMIA. 

8 

SÍNDROME  

ORGÂNICO-CEREBRAL 

ALTERAÇÃO MENTAL COM DÉFICIT DE ORIENTAÇÃO, MEMÓRIA, 

JULGAMENTO E ATENÇÃO, COM DOIS DE: FALA INCOERENTE, INSÔNIA, 

SONOLÊNCIA, HIPO/HIPERATIVIDADE MOTORA. EXCLUIR CAUSAS 

METABÓLICAS, INFECCIOSAS OU DROGAS. 

8 

ALTERAÇÕES VISUAIS CORPOS CETÓIDES OU HEMORRAGIAS RETINIANAS, EXSUDATOS OU 

HEMARROGIAS DE CORÓIDE, NEURITE ÓPTICA. EXCLUIR CAUSAS 

INFECCIOSAS, DROGAS OU HIPERTENSÃO . 

8 

ALTERAÇÕES DE NERVOS 

CRANIANOS 

NEUROPATIA MOTORA OU SENSORIAL. 8 

CEFALÉIA PERSISTENTE, INTENSA, TIPO ENXAQUECA, NÃO RESPONSIVA AOS 

ANALGÉSICOS NARCÓTICOS. 

8 

ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

EXCLUIR ATEROSCLEROSE. 8 

VASCULITES ÚLCERAS, GANGRENA, NÓDULOS DOLOROSOS, INFARTO SUB OU 

PERIUNGUEAL, BIÓPSIA OU ANGIOGRAFIA COMPATÍVEL. 

8 

ARTRITES DUAS OU MAIS ARTICULAÇÕES. 4 

MIOSITES FRAQUEZA OU DOR MUSCULAR PROXIMAL COM: ELEVAÇÃO DE 

ENZIMAS MUSCULARES, ELETROMIOGRAFIA OU BIÓPSIA COMPATÍVEIS. 

4 

CILINDROS URINÁRIOS GRANULOSOS OU HEMÁTICOS. 4 

HEMATÚRIA MAIOR QUE 5 HEMÁCIAS POR CAMPO. EXCLUIR CÁLCULOS OU 

INFECÇÕES.  

4 

PROTEINÚRIA MAIOR QUE 0,5G/DIA DE INÍCIO RECENTE OU AUMENTO MAIOR QUE 

0,5G/DIA EM RELAÇÃO AOS VALORES ANTERIORES. 

4 

LEUCOCITÚRIA MAIOR QUE 5 LEUCÓCITOS POR  CAMPO. EXCLUIR INFECÇÕES. 4 

ERITEMA MALAR ERITEMA SOBRE AS EMINÊNCIAS MALARES POUPANDO OS SULCOS 

NASOLABIAIS 

2 

ALOPÉCIA PERDA ANORMAL DE CABELOS, DE FORMA LOCALIZADA OU DIFUSA. 2 

ÚLCERAS DE MUCOSAS ÚLCERAS ORAIS OU NASAIS. 2 

PLEURITE DOR PLEURÍTICA, COM ATRITO OU DERRAME PLEURAL, OU 

ESPESSAMENTO PLEURAL. 

2 

PERICARDITE DOR PERICÁRDICA COM ATRITO, DERRAME OU ELETROCARDIOGRAMA 

OU ECOCARDIOGRAMA COMPATÍVEIS. 

2 

DIMINUIÇÃO DE 

COMPLEMENTO 

DIMINUIÇÃO DE C3, C4 OU CH50. 2 

ANTI-DNA PRESENÇA. 2 

FEBRE TEMPERATURA MAIOR  QUE 38ºC. EXCLUIR INFECÇÕES. 1 

PLAQUETOPENIA MENOR QUE 100.000 PLAQUETAS POR MM³. 1 

LEUCOPENIA MENOR QUE 3.000 LEUCÓCITOS POR MM³. EXCLUIR DROGAS. 1 

TOTAL   
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ANEXO C - Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ACR-

Damage Index (SLICC/ACR-DI)  

Data:___/___/_____ Tempo de seguimento____________________  
 
 

Ocular (qualquer olho, por avaliação clínica) 
1 (   ) Catarata em qualquer época 
1 (   ) Alteração retiniana ou atrofia óptica 

Neuropsiquiátrico 
1 (  )  Prejuízo cognitivo (p. ex. deficiência de memória, dificuldade com cálculo, 

dificuldade de concentração, dificuldade com linguagem escrita ou falada, 
prejuízo no nível de execução) ou Psicose 

1 (   ) Convulsões requerendo tratamento por 6 meses 
1 (   )  2 (   ) AVC em qualquer época (pontuar 2 se >1) 
1 (   ) Neuropatia craniana ou periférica (excluir óptica) 
1 (   ) Mielite transversa 

Renal 
1 (   ) Taxa de filtração glomerular medida ou estimada < 50% 
1 (   ) Proteinúria  3,5 g/24h    ou 
3 (   ) Insuficiência renal terminal (a despeito de diálise ou transplante) 

Pulmonar 
1 (   ) Hipertensão pulmonar (aumento de VD ou hiperfonese de B2) 
1 (   ) Fibrose pulmonar (ex. físico e radiográfico) 
1 (   ) Pulmão retraído (radiográfico) 
1 (   ) Fibrose pleural (radiográfico) 
1 (   ) Infarto pulmonar (radiográfico) 

Cardiovascular 
1 (   ) Angina ou ponte coronariana 
1 (   )  2 (   ) IAM em qualquer época (pontuar 2 se >1) 
1 (   ) Miocardiopatia (disfunção ventricular) 
1 (   ) Doença valvular (sopro diastólico ou sistólico > 3+/6+) 
1 (   ) Pericardite por 6 meses ou pericardectomia 

Vascular periférico 
1 (   ) Claudicação por 6 meses 
1 (   ) Perda tecidual menor (polpa digital) 
1 (   )   2 (   ) Perda tecidual significativa em qualquer época (p. ex. dedo ou  membro)  

(pontuar 2 se > 1 local) 
1 (   ) Trombose venosa com edema, ulceração ou estase venosa 

Gastrintestinal 
1 (   )    2(   ) Infarto ou ressecção de intestino (abaixo do duodeno), baço, fígado ou 

vesícula, em qualquer época e por qualquer causa (pontuar 2 se >1 local)  
1 (   ) Insuficiência mesentérica 
1 (   ) Peritonite crônica 
1 (   ) Estenose ou cirurgia em TGI superior em qualquer época 

Músculo-esquelético 
1 (   ) Atrofia muscular ou fraqueza 
1 (   ) Artrite erosiva ou deformante (inclui formas redutíveis e exclui necrose 

avascular) 
1 (   ) Osteoporose com fratura ou colapso vertebral (exclui necrose avascular) 
1 (   )  2 (   ) Necrose avascular (pontuar 2 se >1) 
1 (   ) Osteomielite 

Pele 
1 (   ) Alopecia crônica cicatricial 
1 (   ) Cicatriz cutânea ou panicular extensa que não em polpa ou couro cabeludo 
1 (   ) Úlcera cutânea (excluindo trombose) por > 6 meses 
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Outros 
1 (   ) Falência gonadal prematura 
1 (   ) Diabetes (a despeito de tratamento) 
1 (   )  2 (   ) Malignidade (exclui displasia) (pontuar 2 se >1 local)  
 
Total:________ 
 

Dano (mudança irreversível, não relacionada com inflamação ativa) ocorrendo desde o início 

do Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil, certificada por avaliação clínica e presente por pelo 

menos seis meses, a menos que ressalvado de outra forma. Episódios repetidos devem 

ocorrer com intervalos mínimo de seis meses para pontuarem. A mesma lesão não pode ser 

pontuada duas vezes.  
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ANEXO D - Consulta de Enfermagem 

Data da consulta: ______________ 

Sinais Vitais e dados Antropométricos 
FC: __________  Temp.: __________ 
FR: __________  Peso: ___________ 
PA: __________  Altura: __________ 
 
Caderneta de vacinação:     (   ) em dia  (   ) incompleta 
SLEDAI-2K: ________ 
SLICC: _____________ 
Status da doença:           (   ) atividade    (   ) remissão 
 
Varicela pregressa:   (   ) sim  (   ) não   
Se sim, Herpes zoster  (   ) sim  (   ) não  (  ) N/A 
Se Herpes zoster, recorrência (   ) sim   (   ) não  (   ) N/A 
Se Herpes zoster, neuralgia (   ) sim   (   ) não  (   ) N/A 
 
Medicação em uso 
(   ) Corticóides: ___________________________________________________________ 
(   ) AINH: ________________________________________________________________ 
(   ) Biológicos: ____________________________________________________________ 
(   ) Antimaláricos: _________________________________________________________ 
(   ) MMF: ________________________________________________________________ 
(   ) Ciclofasfamida: ________________________________________________________ 
(   ) Pulsoterapia: __________________________________________________________ 
(   ) Outros: _______________________________________________________________ 
 
Adesão ao tratamento medicamentoso: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Atividade física 
Tipo: ____________________________________________________________________ 
Frequência: ______________________________________________________________ 
 
Escola 
Ano letivo: ________________________________________________________________ 
Absenteísmo: _____________________________________________________________ 
 
Questionário de Qualidade de vida: __________________________________________ 
 
Avaliação: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Profissional e COREN: _____________________________________________________ 
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