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LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E GESTAÇÃO

JOELMA QUEIROZ ANDRADE
ADRIANA LIPPI WAISSMAN
ROSSANA PULCINELI VIEIRA FRANCISCO

■ INTRODUÇÃO
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é a doença autoimune mais frequente na mulher em idade fértil. Nas pacientes portadoras da doença, a gestação é de alto risco, apesar da redução
importante da morbidade e mortalidade materna e fetal nos últimos anos.

A atividade do LES pode ocorrer durante a gestação, aumentando o risco de complicação materna e fetal; no entanto, a gravidez não interfere na evolução natural da doença.

O prognóstico da gestação é melhor quando o LES não está em atividade por um período superior a 6 meses. Os sinais e os sintomas da atividade da doença podem ser difíceis de
distinguir das alterações fisiológicas da gravidez, isso dificulta ou retarda o diagnóstico da atividade do LES, durante esse período.

Reconhecer e tratar adequadamente a atividade do LES e a pré-eclâmpsia é difícil, tanto pela dificuldade de diferenciação entre atividade renal da doença e a pré-eclâmpsia quanto pela
toxicidade dos fármacos que são utilizados.

Há maior risco de perda fetal, especialmente nas gestantes portadoras de anticorpos antifosfolípides, de prematuridade, de restrição de crescimento intrauterino (RCIU) (fetos pequenos
para a idade gestacional [PIG]) e de lúpus neonatal com alteração do ritmo cardíaco fetal. Para o sucesso da gestação é necessária uma avaliação multidisciplinar dessas pacientes e um
controle rigoroso no pré-natal. A detecção precoce da atividade do LES, o tratamento com fármacos permitidos nesse período e o diagnóstico das complicações fetais são fundamentais.

Diferentes publicações mostram que na gestação e no puerpério existe risco elevado de atividade do LES, podendo variar de 25 a 60%. Essa variação pode ser atribuída tanto pela
heterogeneidade dos estudos quanto pela diferença de definição de atividade da doença utilizada. Alguns fatores estão associados com a atividade da doença nos 6 meses prévios à
concepção, história de nefrite lúpica e suspensão da cloroquina no início da gestação.

■ OBJETIVOS
Ao final da leitura deste artigo, o leitor será capaz de
 

reconhecer a importância da orientação pré-concepcional de pacientes portadoras de LES;
revisar as condutas indicadas para acompanhamento, no pré-natal, de gestantes portadoras de LES;
identificar os fármacos permitidos na gestação para tratamento do LES;
reconhecer as complicações relacionadas à doença;
compreender as estratégias para acompanhamento da vitalidade fetal.

■ ESQUEMA CONCEITUAL

■ ORIENTAÇÃO PRÉ-CONCEPCIONAL
A orientação pré-concepcional objetiva aconselhar pacientes portadoras de LES que desejam engravidar, mulheres gestantes com a doença instalada ou aquelas que diagnosticam a
doença durante a gestação.
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A gestação nas pacientes com LES deve ser planejada, e a consulta pré-concepcional é o momento ideal para orientá-las. Na consulta, é preciso avaliar a atividade da doença,
quais são os órgãos acometidos e se há história de trombose prévia.

Na orientação pré-concepcional, devem ser analisados os seguintes aspectos:
 

história obstétrica da paciente;
comportamento do LES em outras gestações;
tempo de duração da doença;
data da última crise de LES;
medicações e suas doses em uso.

As medicações permitidas devem permanecer sendo administradas, pois não é o momento para suspendê-las.

Durante o aconselhamento pré-concepcional, a paciente deve ser orientada a engravidar em um período de no mínimo 6 meses da última atividade do LES. Sabe-se que a atividade da
doença no período da concepção é um preditor de resultados gestacionais adversos.

■ CARACTERÍSTICAS DO QUADRO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
São necessários quatro dos seguintes sinais e sintomas para confirmar o diagnóstico de LES:
 

rash malar;
doença neurológica;
rash discoide;
doença renal;
fotossensibilidade;
doença hematológica;
úlceras orais;
alterações imunológicas;
artrite;
fator antinuclear (FAN) positivo;
serosite.

A presença de resultado positivo do FAN não é diagnóstico de lúpus, são necessários mais critérios.

Os principais sinais e sintomas de atividade da doença durante a gestação são: lesão cutânea, artrite, anemia, trombocitopenia, febre e nefrite.

■ INFLUÊNCIA DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO NA GESTAÇÃO

A gestação em pacientes lúpicas está associada com maior risco de complicações comparadas às não lúpicas. Em estudo de 13.555 gestantes com LES, a mortalidade materna foi
20 vezes maior entre as lúpicas.  Essas pacientes têm risco maior de parto prematuro, parto por cesariana de urgência, RCIU, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Também possuem maior
incidência de trombose, infecção, plaquetopenia e necessidade de transfusão de sangue.

Alguns aspectos estão relacionados com o prognóstico da gestação, e entre eles estão:
 

atividade da doença na concepção;
uso de anti-hipertensivos;
passado de nefrite;
presença de anticorpo antifosfolípide;
plaquetopenia.

A pré-eclâmpsia é uma das mais frequentes complicações das gestantes com LES, ocorre em 16 a 30% dos casos. A nefrite lúpica diagnosticada previamente ou em atividade está
associada com essa complicação.

O parto pré-termo é outra complicação frequente nas pacientes com LES. O índice pode atingir de 15 a 50%, sendo maior nas gestantes com nefrite lúpica ou com a doença em
atividade.

O lúpus neonatal pode ocorrer em alguns recém-nascidos pela passagem de anticorpos da mãe para o feto. As manifestações podem ser cutâneas e cardíacas. O bloqueio cardíaco
congênito é característico (2:1) e está associado à presença do anticorpo anti-Ro/SSA e anti-La/SSB no sangue da mãe.

A lesão dos feixes envolve a deposição de complexo antígeno/anticorpo no sistema de condução do coração fetal. O risco de bloqueio cardíaco total fetal é de 2% nas gestantes com esses
anticorpos positivos. Aumenta para 16 a 18% após uma gestação com o recém-nascido acometido por bloqueio cardíaco e para 10 a 15% após acometimento prévio de recém-nascido com
lúpus cutâneo.

As pacientes com LES podem apresentar anticorpos antifosfolípides (anticoagulante lúpico, anticardiolipina e antibeta2-glicoproteina I) circulantes. Em análise de 29 séries de publicações
englobando mil pacientes com LES, 44% tinham anticorpos anticardiolipina positivos e 34% apresentavam anticoagulante lúpico.  A presença desses anticorpos aumenta o risco de
complicações durante a gestação. A trombose prévia, a associação com LES e a presença dos três anticorpos são fatores independentes associados com a falha do tratamento da síndrome
do anticorpo lipofosfolipídeo (SAF) na gestação.
 

1. Analise as afirmativas acerca da orientação pré-concepcional em mulheres com LES.

I — Nas pacientes com LES, no período pré-concepcional, deve-se apenas avaliar a história de trombose prévia e realizar o diagnóstico diferencial para pré-eclâmpsia.
II — Na orientação pré-concepcional, devem-se analisar a história obstétrica da paciente, o comportamento da doença em outras gestações, o tempo de duração da doença, a data

da última crise e as medicações e suas doses em uso.
III — No período pré-concepcional, deve-se, primeiramente, suspender as medicações, mesmo as que supostamente são permitidas na gestação, e avaliar os órgãos acometidos.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I e a II.
B) Apenas a I e a III.
C) Apenas a II.
D) Apenas a III.
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D) Apenas a III.
Confira aqui a resposta

 
2. Qual é o tempo ideal de ausência de atividade da doença lúpica que se deve aguardar para que uma paciente engravide, ou seja, para que se espere um resultado perinatal

favorável?

A) Doze meses.
B) Seis meses.
C) Vinte e quatro meses.
D) Trinta e seis meses.

Confira aqui a resposta

 
3. Em relação ao diagnóstico de LES, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) São critérios diagnósticos de LES: doença renal, rash malar, fotossensibilidade, úlceras orais.
(  ) A presença de fator antinuclear positivo é o principal fator diagnóstico de lúpus.
(  ) São critérios diagnósticos de LES: doença neurológica, rash discoide, alterações imunológicas, artrite.
(  ) Lesão cutânea, artrite, anemia, trombocitopenia, febre e nefrite podem cursar com outras patologias, por isso não constituem os principais sintomas da atividade do LES.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) V — V — V — F
B) F — F — V — F
C) V — F — F — F
D) V — F — V — F

Confira aqui a resposta

 
4. Analise as afirmativas acerca da influência de LES na gestação.

I — A gestação em pacientes lúpicas, quando bem orientada e acompanhada, não apresenta maiores complicações se comparada com a gestação de pacientes não lúpicas.
II — Entre as complicações comuns das gestantes com LES está a pré-eclâmpsia e o parto pré-termo.
III — São fatores relacionados ao prognóstico da gestação em pacientes com LES: atividade da doença na concepção, uso de anti-hipertensivos, passado de nefrite, plaquetopenia.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas a I e a II.
B) Apenas a II.
C) Apenas a II e a III.
D) A I, a II e a III.

Confira aqui a resposta

 
5. Quais são as duas complicações neonatais possíveis relacionadas ao LES?

A) Sepse neonatal e anoxia.
B) Lúpus neonatal cutâneo e eritema malar.
C) Bloqueio cardíaco congênito e lúpus neonatal cutâneo.
D) Bloqueio cardíaco congênito e sepse neonatal.

Confira aqui a resposta

 

■ PRÉ-NATAL

O pré-natal deve ser composto por uma equipe multidisciplinar que contemple não somente o obstetra, mas também o reumatologista, o nefrologista, a nutricionista, a psicóloga, a
assistente social e os enfermeiros, todos treinados em atendimento de gestação de alto risco.

Recomenda-se a introdução de ácido acetilsalicílico na dose de 100mg por dia durante o pré-natal de pacientes com acometimento renal do LES, mesmo com função renal normal,
pois sabe-se que ajuda na melhora do resultado perinatal.

A primeira consulta de pré-natal deve ser detalhada, com análise dos exames laboratoriais anteriores, das medicações utilizadas e de biópsias prévias. Nesse momento, deve-se realizar
pesquisa de anticorpos antifosfolípides — anticoagulante lúpico e anticardiolipina imunoglobulina G (IgG) e imunoglobulina M (IgM) e exames para avaliação das condições clínicas da
paciente e da atividade da doença:
 

hemograma completo com plaquetas;
albumina sérica;
coagulograma;
ureia;
creatinina;
ácido úrico;
vitamina D;
transaminase glutâmica oxalacética (TGO);
transaminase glutâmica pirúvica (TGP);
bilirrubinas;
hormônio estimulante da tireoide (TSH);
dosagem de complemento (C3 e C4);
os anticorpos antidesoxirribonucleicos (anti-DNAs), anti-RO e anti-LA;
reação em cadeia da polimerase (PCR).

No pré-natal, são importantes também os exames de urina tipo I, a cultura de urina e a dosagem de proteínas na urina de 24 horas.

Alguns exames devem ser repetidos a cada trimestre da gestação: hemograma completo com plaquetas, albumina sérica, coagulograma, ureia, creatinina, ácido úrico, TGO, TGP,
dosagem de complemento (C3 e C4), PCR, urina tipo I, proteinúria de 24 horas.

A avaliação fetal durante o pré-natal deve ser realizada por meio de
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ultrassonografia realizada no primeiro trimestre para datação e avaliação da morfologia;
ultrassonografia morfológica no segundo trimestre;
avaliação do crescimento fetal com ultrassonografia seriada mensal;
Dopplervelocimetria das artérias uterinas e umbilicais a partir de 20 semanas;
cardiotocografia e perfil biofísico fetal, que devem ser iniciados com 28 semanas e repetidos quinzenalmente até 32 semanas e, semanalmente, até o momento do parto;
ecocardiografia fetal precoce, preconizada nas pacientes portadoras dos anticorpos Anti-RO e/ou anti-LA.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO NA GESTAÇÃO
Os principais órgãos envolvidos na atividade da LES são: pele; articulações; rins.

Na atividade cutânea e articular da doença, o diagnóstico é clínico, associado com alterações dos exames laboratoriais, como: queda do nível sérico do complemento (C3 e C4), aumento
da PCR.

Nos casos em que se observam queda do complemento e aumento da PCR, a introdução do corticoide, ou a elevação da dose já utilizada, geralmente é suficiente. A prednisona é a
mais utilizada.

Na suspeita de atividade renal do LES, o diagnóstico é clinico e laboratorial, caracterizado por
 

ganho excessivo de peso;
edema generalizado;
elevação da pressão arterial;
queda do nível do complemento;
anemia;
hipoalbuminemia;
leucopenia;
plaquetopenia;
alteração das enzimas hepáticas;
surgimento de proteinúria ou elevação da pré-existente;
hematúria e aparecimento de cilindros hemáticos;
lipoides na urinálise e ácido úrico, que pode estar aumentado.

Nos casos de suspeita de atividade renal do LES, a paciente deve ser internada e avaliada pela equipe de nefrologia e reumatologia. Se confirmar a atividade, o uso de corticoide
para pulsoterapia é ministrado com metilprednisolona endovenosa durante 3 dias, seguida de prednisona na dose de 1mg/kg/dia até a melhora dos sintomas.

É muito importante diferenciar a nefrite lúpica do quadro de pré-eclâmpsia. Os exames (Quadro 1) devem ser repetidos e a avaliação da vitalidade e do crescimento fetal deve ser rigorosa.
Há maior risco de hipertensão, diabetes, RCIU e sofrimento fetal. Nesses casos, a prematuridade é muito frequente.

Os principais pontos para o diagnóstico diferencial entre nefrite lúpica e pré-eclâmpsia estão descritos no Quadro 1. Apesar das dificuldades, sua diferenciação é fundamental, uma vez que o
tratamento envolve medicações específicas.

Quadro 1

ALTERAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE NEFRITE LÚPICA E PRÉ-ECLÂMPSIA

Alterações laboratoriais/clínicas Pré-eclâmpsia Nefrite lúpica

C3, C4 Geralmente normal Baixo

Anti-DNA Normal ou estável Alto

Plaquetas Podem estar baixas Normais ou baixas

Enzimas hepáticas Podem aumentar Raramente anormais

Hiperuricemia Frequentemente alta Raramente anormal

Cilindros hemáticos na urina Infrequentes Frequentes

Proteinúria de 24 horas Diminui após parto Permanece elevada

Alterações clínicas de outros órgãos Ausentes Presentes

Fonte: Lateef e Petri (2013).

 

6. No que se refere ao pré-natal de pacientes com LES, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) No pré-natal de pacientes com LES, deve-se realizar pesquisa de anticorpos antifosfolípides — anticoagulante lúpico e anticardiolipina IgG e IgM. Também devem ser solicitados
exames para avaliação das condições clínicas da paciente e de atividade da doença.

(  ) No pré-natal, não mais se recomenda a introdução de 100mg de ácido acetilsalicílico para uso diário. Um estudo com 13.555 gestantes portadoras de LES comprovou a ineficácia
do fármaco no que diz respeito à melhora no resultado perinatal.

(  ) Na atividade cutânea e articular da doença, o diagnóstico é clínico e associado com alterações dos exames laboratoriais, como: queda do nível sérico do complemento, aumento
do PCR.

(  ) Na suspeita de atividade renal do LES, o diagnóstico é clínico e laboratorial, caracterizado por: ganho excessivo de peso; edema generalizado; elevação da pressão arterial;
queda do nível do complemento; anemia, entre outros aspectos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) F — F — V — V
B) V — F — V — V
C) V — V — F — V
D) V — V — V — F

Confira aqui a resposta

 
7. No atendimento de uma paciente portadora de LES que inicie o pré-natal, quais exames, além da rotina básica, podem ser solicitados para auxílio diagnóstico?

A) Vitamina D, PCR, plaquetas e teste laboratorial de pesquisa de doença venérea (VDRL).
B) Ureia, creatinina, ácido úrico e lipase.
C) Bilirrubinas totais e frações, TGO,TGP e amilase.
D) Dosagem de complemento (C3 e C4), anticorpo anticardiolipina e anticorpo anticoagulante lúpico.

Confira aqui a resposta
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Confira aqui a resposta

 
8. Qual é o cuidado que se deve ter com relação às pacientes portadoras de anticorpo anti-Ro?

A) Solicitação precoce de ecocardiografia fetal com Doppler colorido.
B) Solicitação precoce de ultrassonografia obstétrica morfológica de primeiro trimestre.
C) Solicitação de ecocardiografia fetal com Doppler colorido 1 semana antes do nascimento.
D) Solicitação precoce de ultrassonografia obstétrica morfológica de segundo trimestre.

Confira aqui a resposta

 
9. Quanto ao controle de vitalidade fetal em gestantes portadoras de LES, deve-se sempre iniciar a avaliação com

A) 34 semanas.
B) 20 semanas.
C) 32 semanas.
D) 28 semanas.

Confira aqui a resposta

 
10. Quais estratégias podem ser empregadas para avaliação fetal durante o período pré-natal?

Confira aqui a resposta

 
11. Em relação ao diagnóstico diferencial entre pré-eclâmpsia e nefrite lúpica, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Na pré-eclâmpsia, C3 e C4 são geralmente normais, enquanto na nefrite lúpica apresentam-se baixos.
(  ) Na nefrite lúpica, as enzimas hepáticas raramente são anormais; na pré-eclâmpsia, podem estar aumentadas.
(  ) Na pré-eclâmpsia, os cilindros hemáticos na urina são frequentes; na nefrite lúpica, são infrequentes.
(  ) Na nefrite lúpica, o anti-DNA pode apresentar-se normal ou estável; na pré-eclâmpsia, apresenta-se alto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) V — V — F — F
B) F — V — V — F
C) V — F — V — V
D) F — V — F — V

Confira aqui a resposta

 

■ TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO NA GESTAÇÃO
Os principais fármacos utilizados durante o período gestacional no tratamento do LES são cloroquina, prednisona, azatioprina e ciclosporina. O Quadro 2 apresenta as recomendações de
uso desses fármacos.

Quadro 2

PRINCIPAIS FÁRMACOS UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL NO TRATAMENTO DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E SUAS
RECOMENDAÇÕES

Fármaco Recomendação

Prednisona Pode ser utilizado na gestação e no período da amamentação; é metabolizado pelas aromatases placentárias, reduzindo assim sua passagem para o feto; está associado com maior
risco de diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia e rotura prematura das membranas ovulares.

Hidroxicloroquina É considerado seguro durante a gestação; sua interrupção aumenta o risco de atividade da doença e seu uso não parece elevar a taxa de perda fetal ou de malformações; também,
pela redução dos casos de lúpus neonatal em gestantes portadoras dos anticorpos anti-Ro e/ou anti-La positivos, o seu uso deve ser continuado; não é contraindicado na
amamentação.

Azatioprina É considerado relativamente seguro durante a gestação, mas a dose não deve exceder 2mg/kg/dia; é uma opção para os casos que utilizavam micofenolato de mofetila suspenso no
início da gestação.

Ciclosporina Parece ser seguro na gestação, mas somente deve ser utilizado se necessário.

 

Entre os fármacos contraindicados, constam:
 

Micofenolato de mofetila — é contraindicado na gestação e na lactação. Seu uso no primeiro trimestre está associado com malformações fetais; o risco de anomalias congênitas
está em torno de 25%. Recomenda-se aguardar no mínimo 6 semanas após a interrupção do medicamento para suspender a anticoncepção.
Ciclofosfamida — seu uso deve ser interrompido 3 meses antes da tentativa de concepção. O risco de malformações com o uso de ciclofosfamida tem sido estimado entre 16 e
22%; a taxa de teratogenicidade no segundo e terceiro trimestres são inferiores a do primeiro. Estudos em animais descrevem fenda palatina, lábio leporino e dismorfismo
craniofacial; estudos em humanos relatam anormalidades faciais, de pele, músculos, vísceras, e RCIU. Está contraindicado na amamentação em razão de relatos de
imunossupressão, RCIU e carcinogênese.
Metotrexato e leflunomida — são teratogênicos; devem ser suspensos 3 meses antes da concepção.
Rituximabe e belimumabe — não possuem estudos sobre o risco na gestação; devem ser suspensos nesse período.

 

12. Quais fármacos devem ser suspensos ou substituídos antes de se programar uma gestação?

A) Ciclofosfamina e prednisona.
B) Leflunomida e azatioprina.
C) Micofenolato de mofetila e metotrexato.
D) Hidroxicloroquina e rituximabe.

Confira aqui a resposta
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Confira aqui a resposta

 
13. Com relação ao uso de prednisona e hidroxicloroquina em pacientes portadoras de LES que iniciam o pré-natal, qual é a principal orientação?

A) Manter ambas as medicações.
B) Suspender as medicações no primeiro trimestre e reintroduzi-las no segundo trimestre.
C) Suspender ambas as medicações durante toda a gestação.
D) Manter a prednisona e suspender a hidroxicloroquina.

Confira aqui a resposta

 
14. Marque a alternativa que melhor descreve o uso de hidroxicloroquina na gestação.

A) A hidroxicloroquina tem como vantagem evitar a atividade da LES e proteger o recém-nascido do lúpus neonatal.
B) O uso da hidroxicloroquina não apresenta vantagem.
C) A hidroxicloroquina é indicada para evitar rash cutâneo, porém sem vantagens para o recém-nascido.
D) O uso de hidroxicloroquina não interfere na saúde da mãe, mas há proteção contra o lúpus neonatal para o recém-nascido.

Confira aqui a resposta

 

■ PARTO E PUERPÉRIO

Nos casos de gestantes portadoras de LES, orienta-se o término da gestação com 40 semanas. Na presença de atividade da doença, a resolução é definida pelo resultado da
avaliação da vitalidade fetal e das condições clínicas maternas, por isso são casos individualizados.

No puerpério, recomenda-se a anticoncepção por meio das seguintes estratégias:
 

progestágenos — as minipílulas de progesterona e os progestágenos injetáveis podem ser utilizados e não provocam crise de atividade da LES; normalmente são prescritos na consulta
de retorno, no final do puerpério, e as pacientes são encaminhadas para um serviço de planejamento familiar;
dispositivo intrauterino (DIU) — pode ser inserido a partir de 2 meses do pós-parto; deve-se verificar o estado imunológico da paciente e, de forma preferencial, aplicá-lo em casos de
LES que utilizam prednisona em dose inferior a 10mg por dia.

As pílulas combinadas não têm prescrição rotineira nas pacientes portadoras de LES.

■ CASOS CLÍNICOS
Para sistematizar os conhecimentos relacionados à conduta nos casos de LES, são propostos, a seguir, dois casos clínicos.

CASO CLÍNICO 1

Paciente de 29 anos de idade, comparece na primeira consulta de pré-natal com 19 semanas de gestação e relata ser portadora de LES há 6 anos. A doença apresenta
comprometimento articular e cutâneo. A paciente fazia uso de hidroxicloroquina, 400mg ao dia.
 
Na primeira consulta de pré-natal na unidade básica de saúde (UBS) com 8 semanas de gestação, o medicamento foi suspenso e introduzido ácido fólico. Os exames de rotina de
pré-natal estavam normais. A paciente foi encaminhada ao pré-natal de alto risco em unidade terciária de atendimento com 19 semanas, por apresentar vermelhidão na face e dores
em joelhos e cotovelos.
 
Ao exame físico, a gestante encontrava-se em bom estado geral (BEG), corada, hidratada, ausculta pulmonar e cardíaca normais. Presença de rash cutâneo em asa de borboleta e
articulações dolorosas à palpação. No exame obstétrico, a altura uterina era de 18cm e os batimentos cardíacos fetais estavam presentes e rítmicos.

 

15. O que o obstetra deve fazer, considerando a situação apresentada?

A) Reintroduzir a hidroxicloroquina, associar prednisona, orientar filtro solar e encaminhar ao reumatologista.
B) Reintroduzir a hidroxicloroquina, prescrever um anti-inflamatório, orientar filtro solar e encaminhar ao reumatologista.
C) Reintroduzir a hidroxicloroquina, orientar filtro solar e encaminhar ao reumatologista.
D) Introduzir prednisona, prescrever dipirona, orientar filtro solar e encaminhar ao reumatologista.

Confira aqui a resposta

 

CASO CLÍNICO 2

L.C.A., 26 anos de idade, casada, IIIG0PIIA, portadora de LES há 6 anos. A paciente apresenta comprometimento articular, cutâneo, hematológico e renal. Relata episódios prévios
de vasculite e nefrite lúpica.
 
A gestante realizou biópsia renal há 4 anos com diagnóstico de glomerulonefrite lúpica grau IV. Já fez uso prévio de azatioprina e de metrotrexato. Engravidou em uso de
micofenolato de mofetila, suspendeu com 6 semanas de gestação.
 
Refere ser portadora de hipertensão arterial crônica (HAC). No momento, está sem medicação para controle pressórico. Iniciou o pré-natal com 140x100mmHg e com 10 semanas
de gestação.

A paciente apresentou os seguintes exames:
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hemoglobina (Hb) — 9,9;
hematócrito (Ht) — 30,7;
plaquetas — 315;
ureia — 42;
creatinina1 — 27;
PCR — 3,0;
C3 — 106;
C4 — 12;
ácido úrico — 7,9;
proteinúria de 24h — 1,93;

Na primeira consulta, a paciente já estava em uso de vitaminas, hidroxicloroquina, prednisona e ácido acetilsalicílico. Foi introduzido pindolol.

Com 25 semanas de gestação, L.C.A. chegou ao pronto-socorro com pressão arterial (PA) de150x120mmHg, edema +++/4. Foi internada. Nesse período, já estava em dose máxima
de pindolol, optou-se por introduzir novo fármaco anti-hipertensivo. Houve necessidade de pulsoterapia com corticoide por piora da função renal, e com 28 semanas houve
necessidade de realização do parto por alteração da vitalidade fetal.

No dia anterior ao parto, os exames eram os seguintes:
 

Hb — 9,2;
Ht — 27,4;
plaquetas — 245;
ureia — 138;
creatinina — 3,59;
PCR — 4,1;
C3 — 100;
C4 — 15;
ácido úrico — 12,7;
proteinúria de 24h — 3,17.

Realizou-se parto por cesariana com recém-nascido de 860g, PIG, índice de Apgar 5/8/10. Um mês após o parto, a paciente apresentava os seguintes exames:
 

Hb — 8,9;
Ht — 28;
plaquetas — 342;
ureia — 48;
creatinina — 2,01;
VHS — 28;
PCR — 1,2;
C3 — 102;
C4 — 19;
ácido úrico — 8,6;
proteinúria de 24h — 1,60.

 

16. Assinale a opção que representa a melhor hipótese diagnóstica para o caso clínico 2.

A) Crise hipertensiva.
B) Pré-eclâmpsia.
C) Atividade lúpica.
D) Pré-eclâmpsia superajuntada.

Confira aqui a resposta

 

■ CONCLUSÃO
O LES é uma doença grave, que pode trazer sérias repercussões maternas e fetais. Portanto, o período ideal para se programar uma gestação em mulheres portadoras dessa condição é de
pelo menos 6 meses de ausência de qualquer manifestação clínica. Uma vez grávida, recomenda-se a manutenção das medicações que não tenham efeito teratogênico, por exemplo, a
hidroxicloroquina e a prednisona.

O acompanhamento pré-natal deve ser realizado por uma equipe de atendimento especializado em alto risco e com grupo multidisciplinar. Durante o pré-natal, devem ser realizados exames
trimestrais de controle clínico do LES, bem como rigoroso controle da vitalidade fetal. O parto pode ser no termo naqueles casos com controle adequado. A amamentação é permitida no
puerpério.

■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS
Atividade 1
Resposta: C
Comentário: A gestação nas pacientes com LES deve ser planejada, e a consulta pré-concepcional é o momento ideal para orientá-las. Nesse momento, é preciso avaliar a atividade da
doença, quais são os órgãos acometidos e se há história de trombose prévia. As medicações que são permitidas devem permanecer, não é o momento para suspender todas as
medicações.

Atividade 2
Resposta: B
Comentário: Durante o aconselhamento pré-concepcional, a paciente deve ser orientada a engravidar com um período de no mínimo 6 meses da última atividade da doença. Sabe-se que a
atividade do LES no período da concepção é um preditor de resultados gestacionais adversos.

Atividade 3
Resposta: D
Comentário: A presença de resultado positivo do FAN não é diagnóstico de LES, são necessários mais critérios. Ao contrário do que é afirmado na questão, os principais sinais e sintomas
de atividade da doença durante a gestação são lesão cutânea, artrite, anemia, trombocitopenia, febre e nefrite.

Atividade 4
Resposta: C
Comentário: A gestação em pacientes lúpicas está associada com maior risco de complicações comparadas às não lúpicas. Em estudo de 13.555 gestantes com LES, a mortalidade
materna foi 20 vezes maior entre as portadoras de LES.

Atividade 5
Resposta: C
Comentário: O lúpus neonatal pode ocorrer em alguns recém-nascidos pela passagem de anticorpos da mãe para o feto. As manifestações podem ser cutâneas e cardíacas. O bloqueio
cardíaco congênito é característico (2:1) e está associado à presença do anticorpo anti-Ro/SSA e anti-La/SSB no sangue da mãe.

ATIVIDADE
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Atividade 6
Resposta: B
Comentário: Ao contrário do que é afirmado, recomenda-se a introdução de ácido acetilsalicílico na dose de 100mg por dia durante o pré-natal de pacientes com acometimento renal do
lúpus, mesmo com função renal normal, pois se sabe que ajuda na melhora do resultado perinatal.

Atividade 7
Resposta: D
Comentário: Entre as possibilidades citadas, a melhor resposta é a dosagem de complemento (C3 e C4) para avaliação da possibilidade de atividade de doença lúpica e dosagens de
anticorpo anticardiolipina e anticorpo anticoagulante lúpico. Esses últimos possibilitam a pesquisa de associação com doença tromboembólica, bastante frequente em pacientes portadoras
de doença autoimune (cerca de 30% dos casos).

Atividade 8
Resposta: A
Comentário: O cuidado que se deve ter nesses casos é a solicitação precoce de ecocardiografia fetal com Doppler colorido, pois o risco de fetos com bloqueio cardíaco é de 2%, e de 16 a
18% quando já se teve um feto em gestação anterior comprometido.

Atividade 9
Resposta: B
Comentário: Em todas as pacientes lúpicas, é recomendado que se faça um controle inicial de Dopplervelocimetria das artérias uterinas e umbilicais a partir de 20 semanas. Caso haja
alteração, a repetição nessa fase pode ser semanal. Caso contrário, se estiver tudo normal, a partir de 28 semanas se inicia o controle da vitalidade com cardiotocografia e perfil biofísico
fetal, além de Dopplervelocimetria.

Atividade 10
Resposta: Ultrassonografia realizada no primeiro trimestre para datação e avaliação da morfologia; ultrassonografia morfológica no segundo trimestre; avaliação do crescimento fetal com
ultrassonografia seriada; Dopplervelocimetria das artérias uterinas e umbilicais a partir de 20 semanas. A cardiotocografia e o perfil biofísico fetal devem ser iniciados com 28 semanas e
repetidos quinzenalmente até 32 semanas, e semanalmente até o momento do parto. Nas pacientes portadoras dos anticorpos Anti-RO e/ou anti-LA, preconiza-se ecocardiografia fetal
precoce.

Atividade 11
Resposta: A
Comentário: Ao contrário, os cilindros hemáticos na urina são infrequentes na pré-eclâmpsia, mas frequentes na nefrite lúpica. Em relação ao anti-DNA, as informações estão invertidas.
Apresenta-se normal para pré-eclâmpsia, mas alto na nefrite lúpica.

Atividade 12
Resposta: C
Comentário: Micofenolato de mofetila e metotrexato são fármacos considerados teratogênicos e não devem ser usados durante a gestação.

Atividade 13
Resposta: A
Comentário: Como a gestação é um período de piora do quadro clínico da doença e também do aparecimento de diversas complicações, os medicamentos devem ser mantidos durante todo
o período gestacional e também puerperal. Sabe-se que a hidroxicloroquina e a prednisona são fármacos seguros na gestação. Apenas é importante ter o cuidado de se repetir um exame
de fundo de olho após 3 meses de uso da hidroxicloroquina para se certificar se não estar havendo impregnação macular.

Atividade 14
Resposta: A
Comentário: Há vantagem da hidroxicloroquina para a mulher gestante. Além disso, estudos mostram que há proteção fetal para se evitar o desenvolvimento de lúpus neonatal.

Atividade 15
Resposta: C
Comentário: Considera-se fundamental manter a hidroxicloroquina. Como obstetra, essa é a primeira orientação para controle do quadro clínico. Essa paciente deve ser reavaliada em 1
semana para se verificar a necessidade ou não de introdução da prednisona. Isso deve ser feito preferencialmente em avaliação multiprofissional, com a opinião do reumatologista. A
orientação de uso de filtro solar deve ser rotineira para as pacientes lúpicas, especialmente aquelas com manifestação cutânea.

Atividade 16
Resposta: D
Comentário: Pré-eclâmpsia superajuntada é a opção que apresenta a melhor hipótese. É importante lembrar que a paciente já é portadora de HAC. Também, apesar da piora da função
renal, não houve consumo de complemento e nem alteração importante de PCR. Por exemplo, nesse caso, houve melhora da proteinúria, do ácido úrico e da função renal após o parto,
fortalecendo a hipótese de pré-eclâmpsia superajuntada.
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