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“When somebody loves you 
It’s no good unless he loves you 
All the way 
 
Happy to be near you 
When you need someone to cheer you 
All the way 
 
Taller than the tallest tree is 
That’s how it’s got to feel 
Deeper than the deep blue sea is 
That’s how deep it goes if it’s real 
 
When somebody needs you 
It’s no good unless he needs you 
All the way 
 
Through the good or lean years 
And for all those in between years 
Come what may 
 
Who knows where the road will lead us 
Only a fool would say 
But if you let me love 
It’s for sure I’m gonna love you 
All the way…” 
(Sammy Cahn e Jimmy van Helsen) 
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RESUMO 

 

Introdução: A sobrevida dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 

(LES) em diálise ainda é assunto controverso. O presente estudo controlado e 

prospectivo tem como objetivo estudar a sobrevida dos pacientes com LES em diálise 

e os fatores relacionados com a mortalidade. 

Métodos: Vinte centros de diálise foram visitados entre maio de 2003 e 

fevereiro de 2004. A atividade da doença foi avaliada através do índice SLEDAI sem 

os parâmetros renais (SLEDAInr). Os dados foram coletados na entrada do estudo. O 

grupo controle foi composto por pacientes sem LES em diálise pareados por gênero, 

idade, tipo de diálise, tempo de diálise e infecção pelo vírus C da hepatite (VCH). 

Todos os pacientes foram acompanhados prospectivamente durante 60 meses. O 

método de Kaplan-Meier foi usado na estimativa de sobrevida e a associação de 

fatores de risco com mortalidade foi testada com o modelo de proporção de risco de 

Cox.  

Resultados: Cada grupo foi composto por 57 pacientes. Na análise 

multivariada, apenas o SLEDAInr >8 (HR 6.368, 95%CI 1.798-22.548, P=0.004) e o 

índice de redução de ureia, IRU, (HR 0.953, 95%CI 0.917-0.990, P=0.014) foram 

fatores independentes associados com mortalidade nos pacientes com LES. A taxa de 

sobrevida em 5 anos do grupo controle e dos pacientes com LES e SLEDAInr ≤8 

foram semelhantes (83% e 73%, respectivamente), mas significativamente superior à 

dos pacientes com LES e SLEDAInr >8 (17%), P <0,001. 

Conclusões: O IRU se mostrou um fator protetor contra a mortalidade. No 

entanto, a presença de um SLEDAInr >8 conferiu um risco extremamente elevado de 

mortalidade em cinco anos na população de pacientes com LES em diálise. 
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 ABSTRACT 

 

Background: Data about the survival rate of lupus patients on dialysis is 

controversial. The present controlled prospective study reports the survival of 

systemic lupus erythemathosus (SLE) patients undergoing dialysis and analyzes 

factors associated with mortality. 

Methods: Twenty dialysis centers were visited between May/2003 and 

February/2004. Disease activity was evaluated using the SLE disease activity index 

(SLEDAI) without the renal related parameters (nrSLEDAI); Data collection was 

performed at entrance in the study. The control group consisted of hemodialysis 

patients without SLE matched for gender, age, dialysis modality, time on dialysis, and 

dialysis associated hepatitis C virus (HCV) infection. Patients were prospectively 

followed for 60 months. Kaplan-Meier method was used to estimate survival. 

Associations of risk factors with mortality were tested using the Cox proportional 

hazards model. 

Results: Each group was composed of 57 patients. In the multivariate 

analysis, only nrSLEDAI>8 (HR 6.368, 95%CI 1.798-22.548, P=0.004), and urea 

reduction ratio (HR 0.953, 95%CI 0.917-0.990, P=0.014) were independently 

associated with mortality in lupus patients. The five year survival rate of the control 

group and the one from SLE patients with nrSLEDAI≤8 were similar (83% and 73%, 

respectively) but significantly better than the one of SLE patients with nrSLEDAI>8 

(17%), P<0.001. 

Conclusions: The IRU proved to be a protective factor against mortality. However, a 

high nrSLEDAI was strongly associated with five-year mortality in lupus patients on 

dialysis. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O LES é uma doença multissistêmica caracterizada por lesão tecidual 

resultante da deposição de imunocomplexos fixadores de complemento, com períodos 

de remissão e exacerbação. Em 1971, a Associação Americana de Reumatologia 

publicou critérios preliminares para a classificação da doença. Os critérios foram 

revisados em 1982 e, mais recentemente em 1997, pela mesma instituição, atualmente 

denominado Colégio Americano de Reumatologia 1,2. São eles: eritema malar; lesão 

discoide; fotossensibilidade; úlceras orais; artrite não erosiva; serosite; envolvimento 

renal; envolvimento neurológico; envolvimento hematológico; alterações 

imunológicas; e anticorpo antinuclear. 

Sua distribuição é mundial, sendo mais prevalente no sexo feminino, numa 

proporção de 9:1, com uma incidência maior na idade reprodutiva e na cor negra. O 

LES é o protótipo de uma doença causada por imunocomplexos, caracterizada por 

produção excessiva de autoanticorpos e lesão tecidual imunomediada. Apesar de sua 

etiologia ainda ser indefinida, as pesquisas têm enfocado três áreas: fatores genéticos, 

fatores ambientais e alterações endócrino-metabólicas.  

A predisposição genética fica clara com o exemplo das gêmeas russas 

separadas geograficamente aos 16 meses e que, com cerca de 14 anos de idade, 

desenvolveram sintomas do LES, com intervalo de um mês 3. A concordância da 

doença em gêmeos homozigóticos é alta, chegando a 70% 3. Genes determinantes de 

MHC (do inglês Major Histocompatibility Complex) das classes II e III aumentam o 

risco de desenvolver LES, tais como MHC DR2, presente em mais de 60% dos 

pacientes afetados, B8 (pertencente à classe B I), DR3 e alelos nulos para C4. A 

deficiência dos fatores de complemento também está associada a uma ocorrência 

maior de lúpus. Acredita-se que o déficit de complemento leve a uma remoção 
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inadequada dos imunocomplexos e persistência dos agentes infecciosos, permitindo 

estimulação imunológica prolongada4.   

Estudos epidemiológicos nos Estados Unidos encontraram, na cidade de São 

Francisco, uma incidência de um caso de LES em cada 245 mulheres negras entre 16 

e 64 anos, que é quase três vezes maior que a encontrada em mulheres brancas e 

chinesas da mesma faixa etária (um caso para cada 700). Naquela cidade, a relação 

entre negros e brancos é de 3:1. Na Jamaica, os dados são concordantes com os 

obtidos em São Francisco, mas na África, continente negro, observa-se uma baixa 

prevalência. A avaliação de prontuários médicos dos principais hospitais do Quênia, 

Nigéria, África do Sul, Uganda e Zimbabwe mostra que o LES nesses países é raro. 

Outro estudo, desta vez na África do Sul, aponta para um provável papel da 

miscigenação racial na fisiopatologia do lúpus: a frequência de admissões hospitalares 

na Cidade do Cabo entre a população bantu, negra, é de 1,3 casos de LES por 1000 

admissões, na população branca é de 1,2 por 1000, mas na população mestiça, essa 

relação sobe para 2,5 por 1000 admissões 3. Cabe ressaltar que esses números podem 

caracterizar um viés, já que, por não se dispor de censos populacionais, só houve a 

análise dos prontuários médicos. Um dos únicos estudos epidemiológicos realizados 

no Brasil foi publicado há 10 anos, mostrando uma incidência global de 8,7 

casos/100.000 habitantes na região de Natal, Rio Grande do Norte 5. 

Fatores ambientais também são alvo de especulação, visto que populações de 

indivíduos de mesma cor de pele podem apresentar incidências variáveis em 

diferentes áreas geográficas: o LES é comum em Beijing, mas em São Francisco a 

prevalência entre chineses respeita o percentual de chineses residentes nessa cidade da 

Califórnia. Esse quadro se repete na Malásia, onde relatórios hospitalares de Kuala 

Lumpur mostram percentual maior de chineses que nativos malei com lúpus, 
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compatível com a elevada representação de chineses naquele país 3. Os raios 

ultravioleta (UV) causam surtos agudos da doença, provavelmente por alterar a 

antigenicidade do DNA ou a composição da junção dermoepidérmica. A exposição à 

radiação UV induz à expressão de antígenos nucleares como o Ro, RNP 

(ribonucleoproteína) e Sm (Smith) na superfície do queratinócito, explicando a 

associação entre fotossensibilidade e o autoanticorpo anti-Ro. A radiação também 

poderia induzir a formação de citocinas a partir das células cutâneas, principalmente 

interleucina-1, e estimular a ativação de linfócitos T supressores e ainda provocar 

alteração na membrana fosfolipídica dos queratinócitos. Apesar das evidências, a 

fotossensibilidade não é suficiente para, sozinha, desencadear a doença. Evitar a 

exposição solar tampouco a previne, embora a piora a partir da radiação UV associe-

se ao aparecimento de manifestações extracutâneas 6.  

Os hormônios sexuais também contribuem para a patogênese do LES. A 

testosterona diminui e os estrógenos aumentam a resposta aos anticorpos. O efeito dos 

estrógenos sobre a imunidade celular, em contrapartida, é de depressão. Homens e 

mulheres afetados pela doença têm um aumento da hidroxilação de estrógenos e 

estrona para 16 α-OH-estrona, produzindo uma estimulação estrogênica prolongada. 

O modo pelo qual os hormônios interferem não é totalmente sabido, mas é fato a ação 

dos estrógenos e progesterona no aumento da eficácia das moléculas de adesão, 

tornando os granulócitos e monócitos mais predispostos a aderir ao endotélio. O 

resultado desta influência é a evidente preferência da doença em surgir nas fases 

reprodutivas da mulher, notadamente no período gravídico-puerperal, quando 

costuma exacerbar-se ou surgir nas outrora assintomáticas 7.  

A apoptose celular, forma de morte celular programada, é controlada por 

genes como o bcl-2 que a inibe, e o fas que a estimula. Portadores de LES e doenças 
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lúpus-símile têm expressão anormal destes genes, embora seu papel etiopatogênico 

não seja ainda muito claro.  

O resultado final de todas essas influências é a hiperatividade dos linfócitos B 

e desordens na imunorregulação, aumento da função das células T CD4+ e redução da 

capacidade das células T CD8+ de controlar a síntese de anti-DNA. A citotoxicidade 

direta ou mediada por anticorpos encontra-se anormal, a produção de interleucina-2 

pelas células T está suprimida e a de vários interferons está desregulada 8. O controle 

insuficiente da formação de anticorpos resulta de anormalidades da rede idiotipo-anti-

idiotipo. Os imunocomplexos resultantes têm sua remoção retardada às custas de 

deficiência inata ou adquirida de elementos do complemento e à deficiência de seus 

receptores na superfície celular. Além de todas essas alterações, fragmentos do 

complemento (C3a, C5a, complexo de ataque à membrana C5-C9) com propriedade 

quimiotática ativam as células endoteliais, formando verdadeiros trombos celulares 

que causariam isquemia e lesão tissular 4. Recentemente, o papel da NETose (do 

inglês NET, neutrophil extracelular traps) foi descrita como um terceiro tipo de 

morte celular. Através da mediação dos Toll-like receptors 9, ocorre a extrusão de 

DNA por neutrófilos ativados, funcionando como grande estímulo para a produção de 

interferon alfa (IFN) pelas células dendríticas. A expressão, nas células 

mononucleares periféricas, de genes regulados pelo IFN caracteriza a chamada 

“assinatura do interferon”. As evidências que pacientes com LES têm níveis séricos 

elevados de IFN, e que ele mantém relação com a atividade e com a glomerulonefrite 

ajudam a entender o comportamento desta complexa doença 9.   

O quadro clínico daí resultante é composto de numerosas manifestações, 

afetando todos os órgãos e sistemas, além de sintomas gerais, como febre, astenia, 

emagrecimento, anorexia. Na pele e nas mucosas, pode-se encontrar eritema malar 
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(também chamado vespertílio) ou generalizado, lesões subagudas, lúpus discoide, 

vasculite, livedo reticular, alopecia, aftas orais, entre outras lesões. No aparelho 

musculoesquelético pode haver artralgia, poliartrite não erosiva, reumatismo com 

deformidades reversíveis (reumatismo de Jaccoud), mialgias ou miosite. As 

manifestações neuropsiquiátricas mais frequentes consistem de crises convulsivas, 

déficit cognitivo, acidente vascular encefálico, cefaleia, neuropatia cranial ou 

periférica, mielite transversa e psicose. No aparelho cardiorrespiratório, encontra-se 

derrame pleural, pneumonia intersticial, hemorragia pulmonar, hipertensão arterial 

pulmonar, derrame pericárdico, miocardite, endocardite e doença arterial coronariana. 

O envolvimento gastrointestinal pode se apresentar como vasculite mesentérica, 

doença inflamatória intestinal, pancreatite e hepatite. No sistema linfático e 

hematopoiético, pode haver esplenomegalia, adenomegalias, neutropenia, linfopenia, 

anemia e trombocitopenia. As alterações laboratoriais constam de elevação da 

velocidade de hemossedimentação (VHS), consumo de elementos do sistema 

complemento e presença de autoanticorpos, entre eles anticorpos antinucleares, anti-

hemácias e antifosfolipídios.    

As decisões durante o manejo do LES, particularmente as que dizem respeito à 

terapia medicamentosa, são guiadas por conceitos de atividade lúpica, sua gravidade e 

dano tecidual. Essa abordagem é especialmente útil na avaliação dos riscos de dano 

irreversível causado pela doença ou por seu tratamento. Exemplos típicos incluem 

aqueles pacientes com nefrite associada à elevação da creatinina sérica, ou aqueles 

com sintomas neurológicos por lúpus neuropsiquiátrico. O conceito de atividade 

lúpica envolve a presença de novos sinais e/ou sintomas e/ou piora de envolvimento 

tecidual prévio 10. A habilidade em detectar a atividade lúpica pode se tornar uma 

dificuldade no manejo desses pacientes, uma vez que, para algumas manifestações 
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clínicas, a avaliação pode ser meramente subjetiva. Por outro lado, o significado das 

alterações sorológicas na ausência de doença clinicamente ativa ainda não é um 

consenso 11-15. Liang e col., em 1988, sugerem a busca por sistemas que associem 

sintomas frequentes, apesar de muitas vezes subjetivos, como fadiga, a outros cuja 

detecção pode ser feita por observação direta, como febre ou aftas 10. 

Nos últimos 30 anos, alguns sistemas de avaliação de atividade foram 

desenvolvidos e validados pelos centros de referência. Entre eles, destacam-se o 

BILAG (do inglês British Isles Lupus Assessment Group Scale), o LAI (do inglês 

Lupus Activity Index), o SLAM (do inglês Systemic Lupus Activity Measure) e o 

SLEDAI (do inglês Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index).  

O BILAG foi desenvolvido por investigadores clínicos de quatro centros do 

Reino Unido e mede a atividade em oito sistemas orgânicos. A pontuação em cada 

órgão baseia-se na intenção de tratar, seguindo os seguintes preceitos: a) doença que 

requer medicação urgente; b) doença que requer atenção ou modificação moderada da 

medicação em uso; c) doença estática ou inativa, requerendo apenas medicação 

sintomática; e d) ausência de sintomas ou alterações laboratoriais. Esse sistema foi 

atualizado em 2004, quando foi acrescentado um domínio para as manifestações 

oftalmológicas, além de revisões dos pré-existentes. Atualmente conta com nove 

domínios validados 16,17. 

O índice LAI é uma escala dividida em cinco partes, onde: a primeira é a 

avaliação de atividade global da doença pelo médico ou através da escala visual 

analógica; a segunda avalia quatro sintomas (fadiga, rash cutâneo, artrite e serosite); a 

terceira, a função de quatro órgãos; a quarta, o uso de medicação; e a quinta, algumas 

alterações laboratoriais. A pontuação final é uma média aritmética das médias obtidas 

em cada ítem 18.  
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O sistema SLAM, desenvolvido no Brigham and Women’s Hospital em 

Boston, lista 33 manifestações clínicas e laboratoriais, onde cada uma delas é 

classificada como ativa ou inativa 19.  

Finalmente, o SLEDAI foi desenvolvido na Universidade de Toronto e usa 24 

variáveis com diferentes pesos, de acordo com sua gravidade, apontadas como 

presentes ou não 20.  Este escore sofreu várias adaptações ao longo do tempo, com 

aplicabilidade validada na gestação (SLEPDAI), além de algumas atualizações, como 

o SLEDAI 2000 21,22. Atualmente, ele foi incorporado à maioria dos ensaios clínicos 

que envolvem o LES, mas na sua forma mesclada, O SELENA-SLEDAI. Este escore 

é a associação da avaliação global do paciente com o SLEDAI e permite uma melhor 

avaliação sobre a evolução do paciente durante o período de acomanhamento 23.  

Alguns autores, como Liang e col. e Petri e col., estudaram diferentes índices 

visando sua validação na detecção de atividade lúpica. No trabalho de Liang e col., 

que não avaliou o LAI, os índices BILAG, SLEDAI e SLAM demonstraram boa 

correlação clínica. Petri e col. aplicaram os questionários SLEDAI e LAI em uma 

coorte de pacientes com lúpus do Hospital Johns Hopkins e concluíram que ambos 

são eficazes em detectar atividade no curso da doença  10,18. 

Dentre todas as manifestações clínicas, a nefrite tem sido considerada uma das 

mais graves, com frequência estimada em 60 a 90%, principalmente nos primeiros 3 

anos de doença 24-26. A gravidade do envolvimento renal foi considerada rara até por 

volta de 1940, uma vez que os pacientes morriam precocemente de infecções. Os 

avanços na terapia mudaram o prognóstico da desordem: a longevidade foi alcançada 

através do advento dos corticosteroides, antibióticos e anti-hipertensivos. A partir de 

então, a nefrite e a doença renal crônica (DRC) passaram a ser os fatores dominantes 

na morbimortalidade destes pacientes. Em uma série de 1103 indivíduos 
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acompanhados entre 1965 e 1978 identificou-se a presença de envolvimento renal em 

grande parte dos pacientes e demonstrou-se que o óbito causado pela nefrite ocorria, 

com maior frequência, no primeiro ano após o seu diagnóstico 24.  

A nefrite lúpica é plurimórfica e pode mimetizar muitas doenças renais 

conhecidas. A principal estrutura afetada é o glomérulo, mantendo as alterações 

intersticiais, tubulares e vasculares relação estreita com a gravidade do dano 

glomerular 27. A doença não é uniforme e sua extensão reflete a quantidade e 

localização dos depósitos de imunocomplexos (os corpos hematoxilínicos, achados 

diagnósticos do LES encontrados em biópsias, são a contrapartida tecidual da célula 

LE) 28-30. Com base nessas observações, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estabeleceu uma classificação para a nefrite, que inclui seis padrões morfológicos 

distintos, que mantêm correlação clinico-patológica: I- normal; II- glomerulonefrite 

(GN) mesangial; III- GN proliferativa focal; IV- GN proliferativa difusa; V- GN 

membranosa; e VI- GN esclerosante 31. Biópsias repetidas mostraram que as classes 

não são entidades rígidas, podendo haver mudanças no padrão histológico 32. Esta 

classificação ajuda no manejo clínico dos pacientes. Entretanto, seu valor prognóstico 

é limitado, já que não diferencia lesões francamente inflamatórias das que apresentam 

sinais de irreversibilidade, como fibrose e atrofia. A avaliação da chance de 

reversibilidade é baseada na escala semiquantitativa de atividade e cronicidade 

introduzida por Pirani 33, usada como complemento à classificação da OMS. Em 

2003, após consenso reunindo reumatologistas, nefrologistas e patologistas na 

International Society of Nephrology e a Renal Pathology Society Working Group 

(ISN/RPS), foi proposta uma nova classificação que foi amplamente aceita desde sua 

publicação. Com exceção da classe I, as demais foram mantidas, mas os critérios 

diagnósticos foram aprimorados 34.  
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A evolução para a DRC ainda é uma preocupação durante o curso do 

tratamento no LES. Cerca de 10 a 20% dos pacientes desenvolvem doença renal 

crônica terminal (DRCt), necessitando de terapia renal substitutiva (TRS). A evolução 

natural da nefrite lúpica é de difícil previsão, dadas a heterogeneidade das 

características clínicas, a possibilidade de transformação histológica e a complexidade 

da patogênese. De maneira similar, o prognóstico depende de um grande número de 

variáveis, como idade, sexo, raça, aspectos clínicos e achados histológicos 35-38. Para a 

maioria dos autores, pacientes mais jovens, do sexo masculino, com elevação da 

creatinina sérica e proteinúria no momento do diagnóstico da nefrite e com GN 

proliferativa difusa têm pior prognóstico 24,39,40. Dados da United States Renal Data 

System (USRDS) mostram um aumento da prevalência de nefrite lúpica como causa 

de DRCt de 1,13 para 3,2 na faixa etária de 20 a 44 anos, o que pode refletir a 

melhoria no diagnóstico precoce da afecção. No último censo realizado em 2011, a 

idade média dos pacientes com LES no início da TRS era de 38 anos, mostrando que 

esta população é mais jovem que a dos pacientes com hipertensão arterial (idade 

média 70 anos), abuso de analgésicos (66 anos), diabetes mellitus tipo 1 (51 anos) e 

tipo 2 (64 anos) 41. 

As opções terapêuticas incluem hemodiálise, diálise peritoneal e transplante 

renal. Os estudos realizados nessa população mostram que a terapia dialítica é uma 

boa opção de tratamento, com índices de complicações comparáveis às demais causas 

de DRCt, além da possibilidade de recuperação espontânea da função renal, que 

tradicionalmente ocorre nos primeiros meses após o início da diálise em até 28% dos 

pacientes 42-44. A explicação para este fenômeno se baseia na associação entre 

inflamação e alterações funcionais vasculares, que pode ser reversível, como especula 

Kimberly e col. 45,46. Os números obtidos de pacientes submetidos ao transplante 
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também são favoráveis, com boa sobrevida do enxerto, possivelmente decorrente da 

medicação imunossupressora prescrita rotineiramente na profilaxia da rejeição do 

órgão 47.  

Na década de 80, a maioria dos estudos a respeito relatava uma diminuição da 

atividade da doença sistêmica após o início da TRS 48-50. Cheigh, em seus relatos de 

1983 e 1990, estudando pacientes em TRS há pelo menos três meses, notou atividade 

clínica do LES em 38,9% dos pacientes ao longo do primeiro ano de hemodiálise, 

mas este percentual diminuiu de modo que ao fim de 5 anos de tratamento nenhum 

paciente apresentava sinais de atividade 51,52. Em uma análise retrospectiva, Coplon e 

col. avaliaram 28 pacientes em TRS prolongada, entre 1969 e 1980, e encontraram 

apenas 3 pacientes com persistência de atividade lúpica, mesmo assim, manifestada 

por artralgia requerendo doses baixas de prednisona 49.  

Os mecanismos para a indução da remissão nesses pacientes, também 

denominada na literatura como “burn out”, nunca foram bem esclarecidos, mas 

algumas teorias foram levantadas. Uma delas atribui à uremia e a sua suposta 

imunossupressão, a indução de remissão. Na DRCt é descrita a disfunção das células 

polimorfonucleares, a redução do número de linfócitos T CD4+ e da ativação 

linfocitária de uma maneira geral, de modo que o LES, doença que depende da ação 

linfocitária, teria sua fisiopatogênese interrompida53. Outra explicação seria a ativação 

intravascular do complemento e/ou a remoção dos imunocomplexos pelas membranas 

dialíticas, o que produziria um efeito anti-inflamatório 49. É bem conhecida a chamada 

“síndrome do primeiro uso”, caracterizada por sintomas de hipersensibilidade 

decorrentes da ativação de proteínas do complemento principalmente por membranas 

à base de celulose 54. O advento de membranas dialíticas mais biocompatíveis, que 

não consomem complemento, vem minimizando esses efeitos. Finalmente, a remissão 
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clínica e laboratorial representaria tão somente a história natural da doença, ou seja, 

para que houvesse atividade lúpica, se faria necessário um rim viável, que, uma vez 

ausente, associado ao aumento do número de linfócitos T supressores decorrentes da 

hemodiálise prolongada, permitiria a quiescência da doença 49,52,55.  

Entre 1998 e 2001, quatro séries relataram a persistência de atividade em 

pacientes lúpicos submetidos à terapia dialítica há pelo menos seis meses 50, 56-58. 

Alguns achados clínicos nos pacientes supostamente em atividade poderiam ser 

explicados pelos fenômenos decorrentes da diálise simplesmente, mas a necessidade 

de maiores doses de prednisona e as evidências sorológicas apontam para um 

distúrbio imunológico ligado à doença de base. A persistência de atividade lúpica na 

população dialisada foi bem demonstrada em estudo realizado com uma coorte 

brasileira. Neste estudo, ao contrário dos anteriores, havia um grupo controle, que foi 

pareado por idade, gênero, raça, tempo e modalidade de diálise, e positividade na 

sorologia da hepatite por vírus C. Outrossim, o estabelecimento de um ponto de corte 

para o diagnóstico de atividade evitou que alterações presentes nos pacientes em 

diálise atuassem como um fator confundidor 59,60. 

Uma possível explicação para essa mudança de paradigma é o fato de que, nas 

últimas décadas, o tratamento oferecido aos pacientes em DRCt submetidos à diálise 

melhorou substancialmente. A anemia vista anteriormente tem sido melhor 

controlada, assim como os efeitos colaterais das drogas anti-hipertensivas, que são 

menos intensos. Atualmente, outros compostos substituíram os quelantes de fósforo à 

base de alumínio e o uso do calcitriol na supressão da secreção de paratormônio 

tornou-se uma rotina, cuidados que diminuem a doença osteomuscular e 

cardiovascular na uremia 61.  
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Progressos também foram alcançados no que concerne aos filtros de HD. Os 

dialisadores consistem de dois compartimentos divididos por uma membrana 

semipermeável, através da qual ocorrem as trocas entre o sangue e o banho de diálise. 

Eles diferenciam-se quanto à conformação geométrica e às características de suas 

membranas. A grande maioria dos dialisadores usados atualmente é de fibras ocas, 

formadas por milhares de fibras capilares dispostas paralelamente e separadas entre si, 

para que haja espaço onde flui o banho de diálise, em contracorrente ao sangue. As 

membranas são classificadas em relação ao seu constituinte principal e à sua 

permeabilidade. Inicialmente, as membranas dos dialisadores eram constituídas de 

celulose regenerada, que tinham pouca biocompatibilidade, ou baixa capacidade de 

ser biologicamente inerte, devido aos radicais hidroxila na sua superfície. A 

hemodiálise realizada com dialisadores desse tipo resulta em náuseas, dispnéia, dor 

torácica e hipotensão, todas relacionadas ao primeiro uso de um dialisador. Na 

primeira hora de diálise, pode ocorrer uma neutropenia transitória, mas grave. Estudos 

in vitro e in vivo mostram que esse efeito é dependente do consumo de complemento 

através da sua via alternativa. Os neutrófilos ativados migram para os pulmões, 

causando disfunção pulmonar durante a sessão. Há forte correlação entre a leucopenia 

da hemodiálise e a ativação do complemento, comprovada por elevação dos níveis de 

C3a durante os primeiros 30 minutos de diálise, medidos na linha venosa do circuito. 

Em longo prazo, produzir-se-á um estado de inflamação crônica, aumentando o risco 

de morbidade e mortalidade. Com o desenvolvimento de membranas sintéticas (como 

a polissulfona e a poliacrilonitrila) e as de celulose modificada (acetato de celulose, 

diacetato de celulose e dietilaminoetil, por exemplo), classificadas como 

biocompatíveis, os efeitos sobre o sistema imunológico, apesar de longe do ideal, 

diminuíram acentuadamente 61-63. A ativação de complemento pelas membranas não é 
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o único indutor da inflamação sistêmica, podendo também ser desencadeada pela 

possível permeação de contaminantes bacterianos a partir do dialisado 64. Essas 

alterações foram acompanhadas por uma crescente preocupação com a prescrição da 

diálise e busca do prolongamento da vida associado à melhoria na sua qualidade. A 

subsequente redução da morbidade e mortalidade beneficiou os pacientes dialisados 

de uma maneira geral 65.  

As interações entre tireoide e rim são bem conhecidas. Como está envolvido 

no metabolismo e eliminação dos hormônios tireoidianos, a partir da progressão para 

DRCt, muitas alterações passam a ocorrer 66. Embora a maioria dos pacientes em 

diálise seja eutireoideo, o hipotireoidismo é muito frequente nesta população, 

fazendo-se necessário para o seu diagnóstico uma elevação substancial do TSH 

(hormônio tireoestimulante, do inglês thyroid-stimulating hormone) aliada à redução 

dos níveis de T4 livre. O tratamento hemodialítico está associado à redução dos níveis 

de T3 total e livre,  geralmente relacionada à acidose sistêmica, tempo em diálise e 

com alguns marcadores de inflamação e injúria endotelial 66,67. Os baixos níveis de T3 

livre por meio da reduzida conversão periférica como meio de poupar energia 

caracterizam a DRC como uma das principais causas da síndrome do eutireoideo 

doente 68. Coincidentemente ou não, os níveis de IL-6 e TNF são inversamente 

proporcionais aos de T3 livre, como demonstrado em alguns estudos 69-71. À luz deste 

conhecimento, surgiu a hipótese de que baixos níveis de T3 livre na DRCt seriam a 

expressão de um estado inflamatório 68 . O desequilíbrio destes hormônios vêm sendo 

estudados como marcadores de maior mortalidade em diversas situações clínicas 

68,72,73.  

Até a década de 50, as formas proliferativas da nefrite lúpica tinham uma 

evolução quase sempre fatal. O advento dos corticosteroides possibilitou um 
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tratamento das formas graves da doença, especialmente nos primeiros anos após o 

aparecimento dos sintomas 74,75. O primeiro estudo de mortalidade em uma coorte 

com LES foi publicada em 1955, pela equipe da Johns Hopkins 75. Nesta publicação, a 

sobrevida em 1 e 5 anos era de 78% e 50%, respectivamente, o que reflete a falta de 

opção terapêutica até aquela década. Kellum e Haserick publicaram em 1964 uma 

série de 299 pacientes acompanhados na Cleveland Clinic Foundation por 11 anos. 

Os autores mostraram que a expectativa de vida entre pacientes com LES era apenas 

de 53,7%, especialmente levando-se em consideração que a expectativa da população 

geral pareada por idade, sexo e raça no mesmo período chegava a 96,7% 76. Nos anos 

subsequentes a mortalidade no LES aumentou a ponto de surgirem estudos com 

seguimento de até 15 anos e que mostravam sobrevida cumulativa em 5 e 10 anos 

variando de 70 a 75% e 59 e 63%, respectivamente 75,76. A persistência de índices 

elevados de mortalidade foi explicada pela transformação de uma entidade 

inflamatória rapidamente progressiva em uma doença crônica caracterizada por 

injúria tissular definitiva, notadamente a insuficiência renal e doença cardiovascular. 

Este postulado foi publicado em 1976 por Urowitz e col. em um artigo que, a partir 

deste momento, tornou-se o principal paradigma nos estudos de longo prazo no LES 

75. Nesta coorte canadense de 81 pacientes caucasianos, foi demonstrado o padrão 

bimodal de mortalidade em LES: um pico de mortalidade precoce, ocorrendo nos 

primeiros anos após o diagnóstico, causada por doença ativa e infecções, e outro de 

mortalidade tardia, secundária à doença cardiovascular. 

Desde então, os estudos vêm mostrando uma tendência de percentuais 

crescentes de sobrevida cumulativa ao longo do tempo nos pacientes com LES. 

Alguns desses estudos estão dispostos na tabela 1.  
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Tabela 1: Principais publicações sobre a sobrevida nos pacientes com LES em 5 e 10 anos 

Referência N Local 5 anos (%) 10 anos (%) 

Merrell e Shulman, 1955 75 99 EUA 50 - * 

Kellum e Haserick, 1964 76 299 EUA 69 54 

Urowitz e col., 1976 75 81 Canadá 75 63 

Wallace e col., 198177 609 EUA 88 79 

Ginzler e col., 1982 78 1103 EUA 77 71 

Swaak e col. 1989 79 110 Holanda - 87 

Nossent, 1992 80 94 Curaçao 60,1 45,7 

Abu-Shakra e col., 1995 81 665 Canadá 93 85 

Ward e col., 1995 82 408 EUA 82 71 

Jacobsen e col., 1999 83 513 Dinamarca 91 76 

Peschken e col., 2000 84 179 Canadá 97 92 

Manger e col., 2002 85 338 Alemanha 96,6 89,9 

Cervera e col., 2003 86 908 Europa 95 92 

Pons-Estel e col., 2004 87 1214 América Latina 95 - 

Mok e col., 2005 88 285 China 92 83 

Kasitanon e col., 2006 89 349 Tailândia 84 74,9 

Doria e col., 2006 90 207 Itália 96 93 

Funauchi e col., 2007 91 306 Japão 94 92 

Yap e col., 2012 92 230 China 98,6 98,2 

* não disponível 
 

No LES, em um estudo multicêntrico retrospectivo abrangendo mais de 1000 

pacientes, a taxa de mortalidade após o diagnóstico era de 10% em um ano e 29% em 

10 anos 24. O advento da medicação anti-hipertensiva, da diálise e do transplante 

permitiram uma redução da mortalidade por doença renal ativa. Na década de 50, a 

taxa de óbito era de 100% para os pacientes com GN tipo IV, com uma sobrevida 

média de apenas 14 meses. A sobrevida em 5 anos aumentou de 50%, antes de 1970 

93, para mais de 90% nos últimos 25 anos 39,92,94,95. Se até os anos 80 as maiores 

causas de morte eram doença renal ativa e insuficiência renal 96, mais recentemente as 
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causas de morte passaram a ter predomínio da atividade de doença e infecção nos 

primeiros dois anos, e complicações cardiovasculares após esse período 24,75,97-101. Em 

várias séries, até 20% dos óbitos no LES ocorrem por doença cardiovascular, 

incluindo doença coronariana, acidente vascular encefálico e doença tromboembólica, 

quadros esses agravados pelo estado de inflamação persistente e corticoterapia, entre 

outros 85,102-104. Além da doença cardiovascular precoce e acelerada, as lesões 

definitivas dos órgãos-alvo desencadeadas pela doença de base ou de seu tratamento 

são bem caracterizadas como causa importante de morbimortalidade no LES. Com o 

objetivo de normatizar o dano cumulativo irreversível, foi criado um escore (SLICC, 

do inglês The Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ American College 

of Rheumatology Damage Index for Systemic Lupus Erythematosus) que atualmente é 

validado internacionalmente e mantém boa correlação com morbimortalidade 105.  

Embora a literatura esteja repleta de artigos abordando a mortalidade dos 

pacientes com LES em geral, muito pouco pode ser encontrado quando estes 

pacientes estão sob TRS. É bem conhecido o fato de que a mortalidade geral em 

diálise é extremamente alta e se dá principalmente por causas cardiovasculares 106-108. 

Os fatores de risco tradicionais, como tabagismo e dislipidemia, associados a uma 

forma rapidamente progressiva de doença arterial que tem sido relatada em pacientes 

em TRS há mais de 30 anos, contribuem para a alta mortalidade 109. Entretanto, outros 

fatores não tradicionais não podem ser desprezados, como desordens do metabolismo 

mineral, estresse oxidativo, anemia e inflamação crônica 110-113.  

Neste contexto multifatorial, os números divergem. Várias publicações ao 

longo dos últimos 35 anos abordam a sobrevida dos pacientes com LES em TRS. 

Entretanto, a falta de trabalhos prospectivos ou  de um grupo controle pareado torna 

esses dados extremamente conflitantes, com dados que mostram sobrevida em 5 anos 
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variando de 50 a 89% 43,44,48,49,52,53,58,95,110,114-117. É importante ressaltar que todos os 

trabalhos publicados foram baseados em populações predominantemente caucasianas 

ou asiáticas. Não há estudos que demonstrem o comportamento da população com 

LES brasileira, altamente miscigenada, durante a TRS. Pelo exposto, decidimos 

desenhar o presente estudo procurando preencher algumas das lacunas previamente 

discutidas. 
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OBJETIVOS 

  

- GERAL 

Identificar a mortalidade dos pacientes com LES em diálise. 

 

- ESPECÍFICOS 

1- Comparar a mortalidade encontrada com a observada no grupo de 

pacientes sem LES; e 

2- Analisar possíveis associações entre marcadores clínico-

laboratoriais e mortalidade dos pacientes com LES. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

- SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 

Os pacientes foram selecionados de vinte clínicas de diálise localizadas nos 

municípios integrantes do Grande Rio, a saber: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de 

Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu e São Gonçalo. As clínicas visitadas foram 

selecionadas pela quantidade de pacientes em tratamento regular e por concordar em 

participar do estudo. Foram selecionados os pacientes portadores de DRCt causada 

por LES que estavam em hemodiálise há pelo menos seis meses, para evitar a 

inclusão de casos que pudessem recuperar espontaneamente a função renal ou que 

viessem a falecer nos primeiros meses em diálise. Todos os pacientes preenchiam os 

critérios para LES estabelecidos pelo ACR. Os participantes consentiram livremente 

em participar da pesquisa, assinando um termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), testemunhado por duas pessoas (Anexo 1). O projeto e seu TCLE foram 

submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

(CEP número 258) e aceitos sob o protocolo 12/03. 

 

- SELEÇÃO DO GRUPO CONTROLE 

 

Para este grupo, foram selecionados para análise pacientes equiparados por 

gênero, idade, tempo de diálise e presença de infecção pelo HCV, recrutados nas 

mesmas clínicas. A seleção ocorreu nas mesmas clínicas onde os pacientes do grupo 

de pacientes com LES foram visitados. Os pacientes foram selecionados 

sequencialmente até que o número total fosse atingido. Os indivíduos deste grupo 
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eram portadores de DRCt de etiologia outra que não o LES e que também deveriam 

estar há pelo menos seis meses em diálise. Foram excluídos aqueles pacientes 

portadores de diabetes mellitus, infecção pelo vírus HIV, doenças difusas do tecido 

conjuntivo ou vasculites sistêmicas. 

  

- AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

EXAME CLÍNICO 

Os pacientes eleitos foram visitados nos seus centros de diálise, durante o 

turno em que realizavam seu tratamento. A visita, após a concordância do paciente em 

participar da pesquisa, constou da aplicação de um questionário (Anexo 2)  e de um 

exame físico objetivo, além da análise de seu prontuário médico.   

Durante a aplicação do questionário foram considerados tabagistas os 

pacientes que estivessem fumando no período em que ocorreu a entrevista; o consumo 

de tabaco foi expresso em maços/ano. A presença ou não de complicações decorrentes 

da doença ou de seu tratamento foi detectada através de informações obtidas com os 

pacientes ou no prontuário médico. Com as informações obtidas, o índice de dano 

SLICC (do inglês, Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American 

College of Rheumatology Damage Index for Systemic Lupus Erythematosus) foi 

calculado 105 (Anexo 3).   

Na avaliação da diálise, foram computados os seguintes dados: tipo de diálise, 

membrana dialisadora, tipo de acesso vascular usado no período da entrevista, 

presença ou não de trombose de acesso vascular, sendo que não foi considerada a 

utilização prévia de acesso vascular temporário (cateter de duplo-lúmen, CDL), e o 

número total de tromboses em cada paciente. As tromboses de acesso definitivo foram 
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divididas em trombose idiopática, quando não havia qualquer evento desencadeador 

precedendo a perda do acesso, falha primária, definida como a perda do acesso 

imediatamente após sua realização, e secundária a hipotensão, quando havia um relato 

preciso de queda da pressão arterial precedendo a sua perda.  

Considerou-se em atividade os pacientes que estivessem recebendo, no 

período da visita, pelo menos 20mg/dia de prednisona e/ou o uso de qualquer outra 

droga imunomoduladora associada, como metotrexate, talidomida, dapsona, 

azatioprina e ciclofosfamida. A dose de 20 mg foi escolhida,  arbritariamente, por ser 

a mínima dose que usualmente é usada para tratamento de manifestações leves a 

moderadas do LES (rotineiramente 0,5mg/kg/dia). Em contrapartida, nunca é usada 

como dose de manutenção por períodos maiores que 4 semanas. Quando um paciente 

se encontra em uso da mesma, comumente foi introduzida recentemente para 

tratamento de manifestações leves ou está em redução no caso de manifestações mais 

graves. Em todas essas situações, a mudança na dose dos esteroides caracterizaria um 

flare atual ou recente da doença. Durante o preenchimento do questionário os 

pacientes usuários de drogas adjuvantes ao esteroide foram considerados, de um 

modo genérico, como usuários de imunomoduladores. 

Os surtos de atividade do LES foram definidos como o envolvimento de um 

órgão ou sistema diferente do rim durante a visita ou nos 10 dias que a precederam. 

Os critérios para detecção de atividade basearam-se no questionário SLEDAInr  

(SLEDAI não renal), que é uma adaptação do questionário SLEDAI original (Quadro 

1), omitindo-se os itens relativos à avaliação do envolvimento renal. O envolvimento 

de múltiplos órgãos ao mesmo tempo foi definido como um surto.  
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Quadro 1: Índice de Atividade de Doença do Lúpus Eritematoso Sistêmico original (SLEDAI) 

Ficha no: _____  Data da visita: ______  Nome do paciente: _______________________________________________ 

Escreva a pontuação se a alteração estiver presente no momento da visita ou nos 10 dias que a antecederam 
Peso Pontos Descrição Definição 

8 __ Convulsão Início recente; excluir causas metabólicas, infecciosas, drogas. 

8 __ Psicose Habilidade alterada nas atividades usuais por distúrbio grave na percepção da 
realidade. Inclui alucinações, incoerência, acentuada perda de associações, 
conteúdo pobre de pensamento, raciocínio ilógico, comportamento bizarro, 
desorganizado ou catatônico. Excluir uremia e drogas 

8 __ Síndrome mental-orgânica Função mental alterada com redução da orientação, memória ou outras funções 
intelectuais, com início rápido e quadro clínico flutuante. Inclui alteração da 
consciência com redução da capacidade de atenção e inabilidade em sustentar 
a atenção ao ambiente, além de pelo menos 2 dos seguintes: distúrbio de 
percepção, fala incoerente, insônia ou sonolência diurna, ou aumento ou 
redução da atividade psicomotora. Excluir causa metabólica, infecciosa ou 
drogas. 

8 __ Distúrbios Visuais Alterações retinianas do LES. Inclui corpos citóides, hemorragias retinianas, 
exsudato seroso ou hemorragia da coróide ou nervo óptico. Excluir 
hipertensão, infecção ou drogas. 

8 __ Alteração de nervo craniano Início recente de neuropatia sensitiva ou motora dos nervos cranianos. 

8 __ Cefaléia lúpica Cefaléia grave, persistente e refratária aos narcóticos; pode ter características 
de enxaqueca. 

8 __ AVE Início recente de AVE. Excluir aterosclerose. 

8 __ Vasculite Úlceras, gangrena, nódulos digitais dolorosos, infarto periungueal, hemorragia 
linear ou confirmação por biópsia ou arteriografia. 

4 __ Artrite Mais de 2 articulações com dor e inflamação. 

4 __ Miosite Fraqueza ou dor muscular proximal, associada com elevação da CPK/aldolase, 
ou ENMG alterada ou biópsia mostrando miosite. 

4 __ Cilindros urinários hemáticos ou granulares. 

4 __ Hematúria >5 hemácias por campo. Excluir cálculos, infecção ou outras. 

4 __ Proteinúria >0,5 g/24h. Início recente ou aumento recente de >0,5g/24h. 

4 __ Piúria >5 leucócitos por campo. Excluir infecção. 

2 __ Novo rash Início recente ou recorrência de rash inflamatório. 

2 __ Alopecia Início recente ou recorrência de alopecia difusa ou localizada. 

2 __ Úlceras mucosas Início recente ou recorrência de úlceras nasais ou orais. 

2 __ Pleurite Dor pleurítica com atrito, derrame ou espessamento pleural. 

2 __ Pericardite Dor precordial com pelo menos 1 dos seguintes: atrito, derrame, ECG alterado 
ou ecocardiograma confirmatório. 

2 __ Complemento baixo Redução no CH50, C3 ou C4 abaixo do limite normal. 

2 __ Elevação do DNA Aumento > 25% no ensaio de Farr ou acima do limite normal do laboratório. 

1 __ Trombocitopenia <100.000/mm3. 

1 __ Leucopenia <3000/mm3. Excluir drogas. 

1 __ Febre >38°C. Excluir infecção. 

Total de pontos do SLEDAI:______ 
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   A presença ou não das alterações que compõem os critérios do SLEDAInr foi 

definida a partir do exame clínico e informações contidas no prontuário médico da 

unidade de diálise. O acometimento orgânico do sistema nervoso central secundário 

ao LES foi definido pela presença de crise convulsiva, alterações dos nervos 

cranianos, acidente vascular encefálico, síndrome mental-orgânica não relacionadas 

às alterações hemodinâmicas durante a diálise, crises hipertensivas, malformações 

congênitas, infecções ou drogas; a psicose, pela alteração psiquiátrica de início 

recente em paciente em boas condições de diálise e que não estivesse ligada ao uso de 

drogas; os distúrbios visuais, pelas informações clínicas, relatos do prontuário e 

fundoscopia; a cefaléia, por um quadro de enxaqueca surgido no início dos sintomas 

de LES e que persistisse mesmo no intervalo das diálises ou após controle pressórico 

adequado; a vasculite, por lesões cutâneas sugestivas (púrpura palpável e úlceras 

arteriais) ou dados obtidos no prontuário; a artrite como dor e sinais flogísticos em 

duas ou mais articulações acompanhadas de rigidez matinal, na ausência de 

complicações metabólicas da DRCt identificadas pelos exames de rotina; a miosite, 

como fraqueza muscular proximal e/ou dor à palpação dos grupos musculares 

proximais, na ausência de anemia grave e distúrbios metabólicos; o eritema malar, 

como uma lesão eritematosa facial, poupando o sulco nasolabial; a alopecia, como 

queda dos fios sem trauma acometendo principalmente as regiões frontotemporais; as 

aftas, como úlceras mucosas surgidas com o diagnóstico do LES e que afetassem 

também o palato; a serosite, como os derrames pleural e/ou pericárdico refratários à 

intensificação do tratamento dialítico; e a febre, como a elevação da temperatura 

axilar notada pela equipe da unidade ou pelo paciente, na ausência de infecção. O 

envolvimento hematológico, caracterizado por plaquetopenia ou leucopenia, e as 

alterações sorológicas, definidos por consumo das proteínas do complemento e a 
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presença do anticorpo anti-DNAds, foram identificados através da análise laboratorial 

isolada.  

 

ACOMPANHAMENTO 

A partir da entrevista inicial, todos os pacientes de ambos os grupos foram 

acompanhados, através de contato telefônico anual com sua clínica de diálise, para 

verificação de desfechos, como morte e transplante renal. As datas dos eventos foram 

computadas, bem como o local de ocorrência e, no caso de óbito, sua causa primária. 

Nos casos em que houve dúvida acerca das informações, a Central do Rio Transplante 

foi contatada para confirmação das informações.  

 

- AVALIAÇÃO LABORATORIAL 

 

As amostras de sangue foram colhidas por aspiração com seringa descartável, 

através da fístula arteriovenosa imediatamente antes do início da sessão de diálise, no 

dia da entrevista.  

A análise laboratorial constou de hemograma completo, VHS (velocidade de 

hemossedimentação), contagem de reticulócitos, teste de Coombs, pesquisa de célula 

LE, tempo e atividade da protrombina (TAP), tempo de tromboplastina (TTP), fator 

antinuclear (FAN), anticorpo anti-DNA dupla-hélice (anti-DNAds) e dosagem sérica 

de bilirrubinas, desidrogenase láctica (DHL), proteína C reativa ultra-sensível (PCR), 

C3, C4, VDRL, anticorpo anticardiolipina dos tipos IgG e IgM.  

Dos exames realizados de rotina nos centros de diálise (obedecendo à portaria 

82, de 03 de janeiro de 2000, do Ministério da Saúde), foram analisados a creatinina, 

ureia pré e pós-diálise, albumina, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, paratormônio 
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molécula intacta (PTHi), alanino-aminotransferase (ALT) e sorologias para HIV 

(vírus da imunodeficiência humana), HBV e HCV (vírus da hepatite B e C, 

respectivamente). A qualidade da diálise foi documentada através do IRU (índice de 

redução de ureia), usado nos pacientes submetidos à hemodiálise, e Kt/V, para 

aqueles em CAPD (do inglês continuous ambulatory peritoneal dialysis). Os dados 

também foram coletados dos prontuários dos respectivos centros de diálise. 

As amostras coletadas em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA), na proporção padronizada internacionalmente, foram homogeneizadas e 

aspiradas automaticamente pelo aparelho Cell-Dyn 3200 de parâmetros múltiplos, 

onde foram medidas hemoglobina e contagem total de leucócitos e plaquetas. As 

contagens de leucócitos, hemoglobina e plaquetas foram realizadas através de 

dispersão de luz da óptica de laser (valores de referência, VR, 4000 a 10.000/mm3, 13 

a 17g/dl em homens e 12 a 15 em mulheres e 150.000 a 400.000/mm3, 

respectivamente). O hematócrito foi calculado a partir da contagem de hemácias e da 

medição do volume corpuscular médio (VCM) (VR, 40 a 50% em homens e 36 a 44% 

em mulheres). A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada sempre pelo 

mesmo profissional, pela análise de esfregaço corado na lâmina pelo método de May 

Grunwald GIEMSA. Os reticulócitos foram contados em lâmina corada com azul de 

Crezil brilhante. No teste da VHS, o método utilizado foi o Westergren (VR, de zero a 

10 mm/1ª hora para mulheres e de zero a 20 mm/1ª hora para homens). As amostras 

coletadas em tubos de ensaio citratado foram, após homogeneização, aspiradas 

automaticamente pelo aparelho ACL 900, que possui autodiluição, onde foram 

verificados os TAP e TTP (VR, 8 a 10seg com INR 0,9 a 1,13 e 21 a 32seg, 

respectivamente). Um dos tubos continha heparina, e após agitação com pérolas de 

cristal e centrifugação, o sobrenadante foi retirado, disposto numa lâmina e corado 
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com May Grunwald GIEMSA, para pesquisa das células LE. O sangue coletado nos 

demais tubos de ensaio sem reagente foi centrifugado e o soro foi utilizado para os 

seguintes exames: bilirrubinas, DHL, VDRL, Coombs indireto, anti-DNAds, FAN, 

PCR, C3, C4 e anticardiolipina. A determinação sérica de bilirrubinas foi feita no 

analisador automático Targa 3000 através do método colorimétrico (VR de zero a 1,0 

mg/dl para a bilirrubina total e de zero a 0,2 mg/dl a bilirrubina indireta); a DHL por 

método ultravioleta otimizado (VR de 180 a 450U/l). O cálcio total e a albumina 

foram dosados por método colorimétrico (VR de 8,5 a 10,5 mg/dl e 3,5 a 5,0 g/dl, 

respectivamente); o fósforo e a ureia pelo método enzimático UV (VR de 2,5 a 4,5 

mg/dl e 15 a 40 mg/dl, respectivamente); e a creatinina e a fosfatase alcalina por 

método cinético-colorimétrico (VR de 0,8 a 1,4 mg/dl e de zero a 240 U/l, 

respectivamente). O PTH molécula intacta foi realizada pelo método de 

imunoquimioluminescência (VR de 10 a 65 pg/dl). O VDRL (Venereal Disease 

Research Laboratory Test) foi realizado por teste de floculação contra antígeno não-

treponêmico (VR, não reagente), a sorologia para o HIV e HCV por ELISA (do inglês 

enzyme-linked immunosorbent assay) e a sorologia para o HBV por imunoensaio 

enzimático (EIA, do inglês enzyme immunoassay). No Coombs indireto, o método 

empregado foi a hemaglutinação (VN, negativo); a identificação sérica do anticorpo 

anti-DNAds e do FAN foi feita por imunofluorescência indireta, sendo que no último 

foi empregado o substrato Hep-2, que utiliza células de câncer de laringe humana 

(VR, negativos). A PCR ultra-sensível e as frações C3 e C4 do sistema complemento 

foram dosadas por nefelometria (VR, de zero a 0,3 mg/dl, 90 a 180 mg/dl e 10 a 40 

mg/dl respectivamente). Os anticorpos anticardiolipina dos tipos IgG e IgM foram 

detectados por enzimaimunoensaio (VR, negativo até 10, título fraco de 10 a 20, 

moderado de 20 a 80 e forte acima de 80 GPL e MPL respectivamente).  
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O soro restante foi dividido, após aspiração manual, em quatro alíquotas, que 

foram identificadas numericamente e condicionadas em bandejas, de acordo com a 

ordem de coleta, em um refrigerador onde foram conservados a -20ºC. Com ele, 

foram realizadas dosagens de albumina, TSH, T4 livre, T3 total, livre e reverso, 

troponina I quantitativa e β2-microglobulina. A troponina I quantitativa e a β2-

microglobulina foram detectadas pelo método imunoenzimático (VR, negativo até 

0,04 ηg/ml e 0,4 a 2,4 mg/L, respectivamente) e a albumina pelo colorimétrico (VR, 

3,5 a 5,0g/dL). As dosagens dos TSH, T4 livre, T3 total, livre e reverso foram 

realizadas através da eletroquimioluminescência (VR, 0,3 a 5µUI/ml, 0,8 a 1,9 ηg/dL, 

70 a 210 ηg/dL, 200 a 420 ρg/dL e 9,0 a 35,0 ηg/dL, respectivamente). 

 

- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Comparações entre os dois grupos (pacientes com e sem LES) foram feitas 

usando o teste T para amostras não pareadas, ou seu equivalente não-paramétrico (em 

caso de distribuição não Gaussiana dos dados) quando as variáveis eram contínuas. 

Comparações entre frequências foram feitas através do teste exato de Fisher. A 

prevalência do lúpus como causa de DRCt foi estimada através da fórmula: (No. de 

pacientes com LES em diálise / No. total de pacientes em diálise nos centros 

visitados) x 100. A estimativa de prevalência de LES no Estado foi calculada 

adotando-se a prevalência de DRCt por milhão de habitantes nos Estados Unidos da 

América, admitindo-se uma taxa de progressão para DRCt entre 10-20%. 

O método de Kaplan-Meier foi usado para estimar a mortalidade dos pacientes 

com e sem LES, comparadas pelo método de log rank. A curva ROC (acrônimo do 

inglês Receiver Operating Characteristic) foi usada para determinar valores de corte 
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para as variáveis contínuas associadas com mortalidade através do cálculo do índice 

de Youden (maior valor da soma da sensibilidade com especificidade -1). 

Associações entre dados laboratoriais e mortalidade dos pacientes com LES foram 

avaliadas pelo modelo de risco proporcional de Cox, através do método forward 

stepwise. Valores de P inferiores a 0,05 foram considerados significantes. 



 44 

RESULTADOS 
 

No período entre maio de 2003 e abril de 2004, foram visitadas 20 clínicas de 

diálise na região do Grande Rio: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de 

Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Nessas clínicas encontravam-se em 

tratamento dialítico 3535 pacientes, estando 3268 (92,4%) em hemodiálise e 267 

(7,6%) em CAPD. Foram identificados 63 pacientes cuja causa da DRCt era nefrite 

lúpica (prevalência de 1,8%), dentre os quais seis foram excluídos (duas por 

internação hospitalar durante o período da entrevista, uma por infecção pelo HIV, 

uma por tempo de diálise menor que seis meses, uma por recusa e uma por óbito antes 

da entrevista). 

As características gerais dos pacientes estão dispostas na tabela 2. Dos 114 

pacientes entrevistados, 57 eram portadores de LES e 57 formaram o grupo controle, 

sendo, todos, pareados por gênero, idade e sorologia positiva para VHC. Em ambos os 

grupos, 54 eram do sexo feminino e 3 do masculino, resultando numa proporção F:M 

de 18:1. A idade variou de 22 a 62 anos (média de 38 ± 10 anos) no grupo com LES, 

e de 19 a 62 anos (39 ± 10 anos) no grupo controle (P=0,5308). A distribuição da cor 

da pele nos dois grupos foi comparável, levando-se em conta o alto grau de 

miscigenação da população brasileira, com 29 brancos, 13 pardos e 15 negros no 

grupo com LES, e 18 brancos, 22 pardos e 17 negros no grupo controle (P= 0,0815). 

Cinquenta e seis pacientes em cada grupo estavam em esquema de hemodiálise 

convencional, com frequência de três vezes por semana e duração média de 4 horas 

por sessão; uma paciente de cada grupo se encontrava em CAPD. O tempo de diálise 

no grupo com LES variou de 6 a 200 meses (média de 54 ± 50 meses) e no grupo 

controle, de 9 a 204 meses (71 ± 53 meses), diferença também sem significado 

estatístico (P= 0,0829). 
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O tempo entre o diagnóstico de LES e o início da TRS variou de 0 a 25 anos 

(média 5 ± 5,5 anos), sendo que em dois pacientes, o diagnóstico de LES foi feito 1 e 

2 anos após o início da terapia dialítica. O tempo total de evolução do LES desde o 

diagnóstico variou de 0 a 26 anos (11 ± 7 anos). O tempo entre a identificação clínica 

da nefrite e o início da TRS não foi coletado, uma vez que os dados dos prontuários 

foram insuficientes e os pacientes muitas vezes desconheciam detalhes de sua história 

clínica. 

Trinta e dois pacientes tiveram sua doença renal confirmada com biópsia, 

todos no grupo com LES, mas as informações estavam disponíveis nos prontuários 

das unidades de diálise em apenas 12. A GN proliferativa focal ou difusa foi o tipo 

histológico encontrado em 8 pacientes, GN membranoproliferativa em 1, GN 

membranosa em 1, GN crescêntica em 1 e GN esclerosante em 1. Nos demais, o 

diagnóstico foi baseado em achados clínicos e laboratoriais. As doenças renais 

primárias no grupo controle foram nefrosclerose hipertensiva em 32 pacientes, 

glomerulonefrite crônica1 em 14, pielonefrite crônica em 6, doença policística do 

adulto em 4 e doença hipertensiva específica da gravidez em 1. No grupo com LES, 

foi identificada a presença de hipertensão arterial sistêmica em 32 e de tabagismo em 

12 pacientes (carga tabágica média 2,4 ± 10 maços/ano); e no grupo controle, em 34 e 

9 (1,4 ± 5 maços/ano) (P= 0,32 para tabagismo e P=0,511 para carga tabágica). Havia 

12 pacientes positivos para VHC em cada grupo e um paciente com LES era positivo 

para HBsAg. O SLICC médio dos pacientes com LES era 4,5 ± 1,6. 

                                                
1 O termo glomerulonefrite crônica é utilizado para os casos de glomerulopatia confirmada por biópsia que 
evoluem para DRCt, mas também para casos com DRCt que se apresentam com rins contraídos que não tiveram 
seu diagnóstico esclarecido préviamente. Trata-se, portanto, de um termo que, apesar de amplamente utilizada na 
especialidade, carece de precisão. 
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Tabela 2: Características gerais dos grupos 

 LES controles P 

Número 57 57 n.a. 

Gênero (F/M) 54 / 3 54 / 3 n.a. 

Relação F:M 18:1 18:1 n.a. 

Idade (anos) 38 ± 10a 39 ± 10 0,5308 

Cor da pele (branco / pardo / preto) 29 / 13 / 15 18 / 22 /17 0,0815 

Idade no diagnóstico de LES (anos) 26 ± 9 n.a. n.a. 

Tempo de LES pré-diálise (anos) 5,0 ± 5,5 n.a. n.a. 

Tempo total de LES (anos) 11 ± 7 n.a. n.a. 

Tempo médio de diálise (meses) 54 ± 50 71 ± 53 0,0829 

Tipo de diálise (HD/CAPD) 56 / 1 56 / 1 n.a. 

Anti-VHC positivo (f) 12 12 n.a. 

HbsAg positivo (f) 1 - n.a. 

SLICC 4,5 ± 1,6 n.a. n.a. 
aMédia ± D.P.; n.a.= não aplicável; VHC: hepatite por vírus C; HbsAg: antígeno de superfície do vírus B da 

hepatite; SLICC: do inglês Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of 

Rheumatology Damage Index for Systemic Lupus Erythematosus 

 

Trinta pacientes com LES encontravam-se em uso de medicação para sua 

doença de base: 29 deles estavam em uso de prednisona. Dez pacientes encontravam-

se em uso de doses ≥ 20mg/dia, dentre os quais 5 pacientes faziam uso de uma 

segunda droga associada à prednisona: antimaláricos em 4 e talidomida em 1 

paciente. Entre os pacientes usuários de doses ≤ 10mg/dia de prednisona, 4 deles 

estavam em uso concomitante de antimaláricos e 2 de azatioprina. Um paciente 

encontrava-se em uso de tripla terapia, com prednisona, azatioprina e cloroquina. 

Nenhum paciente estava em uso de prednisona com dose diária entre 10 e 20mg. A 
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cloroquina foi a única medicação usada em um paciente. Entre os pacientes com LES, 

33 (58%) usaram antimaláricos em algum momento da sua doença. Os que pararam 

esta medicação antes ou após a entrada em TRS, não souberam a razão da suspensão. 

Não foi possível obter a dose cumulativa dos corticosteroides ou dos 

imunomoduladores em nenhum paciente. Nenhum dos pacientes positivos para VHC 

encontrava-se sob tratamento, recente ou durante a avaliação, com interferon e/ou 

ribavirina. 

Catorze pacientes com LES e onze no grupo controle haviam apresentado 

complicações crônicas, entre elas, doença coronariana (2 casos vs. 1, 

respectivamente), doença vascular periférica (4 vs. 1), insuficiência cardíaca 

congestiva (4 vs. 6), fratura patológica (3 vs. 5) e déficit cognitivo (3 vs. 0). Foi 

identificada a presença de três pacientes no grupo com LES que desenvolveram 

neoplasia maligna após o início da TRS: uma paciente apresentou dois tumores, um 

de colo uterino e outro de pele não-melanoma e outras duas pacientes tinham o 

diagnóstico de carcinoma de células renais, sendo que ambas foram submetidas à 

terapia imunossupressora com ciclofosfamida no passado, na forma de pulsoterapia 

mensal, antes do estabelecimento da DRCt. A dose cumulativa de ciclofosfamida 

também não pode ser obtida. No grupo controle, apenas uma paciente apresentou 

neoplasia renal (carcinoma de células renais) sem antecedente de uso de drogas 

citotóxicas.  

A figura 1 mostra os tipos de dialisadores utilizados nos pacientes 

pertencentes aos grupos com LES e controle que se encontravam sob hemodiálise, ou 

seja, 56 indivíduos de cada grupo. Em todos os casos, a membrana dos dialisadores 

utilizados era biocompatível, consistindo de acetato de celulose, usado em 23 

pacientes com LES (41%) e em 27 controles (48%); polissulfona de baixo fluxo, 
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usado em 33 pacientes com LES (59%) e em 24 controles (43%); polissulfona de alto 

fluxo, utilizado em apenas 5 pacientes do grupo controle (9%). 

 

 

Figura 1: Tipos de dialisadores usados nos pacientes com LES e controles 

 

A tabela 3 apresenta a avaliação laboratorial de rotina dos pacientes dos dois 

grupos e inclui ureia, creatinina, hemoglobina, cálcio, fósforo, produto cálcio X 

fósforo, albumina, PTHi (paratormônio, molécula intacta), índice de redução de ureia 

(IRU) e o Kt/V semanal (o IRU aplicado aos pacientes em hemodiálise e o Kt/V, aos 

dois pacientes submetidos à CAPD), PCR, TSH, T4 livre, T3 total, T3 livre, T3 

reverso, troponina I e β2-microglobulina.  

Os grupos mostraram-se bastante semelhantes no que diz respeito à média dos 

parâmetros estudados, não havendo diferença estatisticamente significante. Os grupos 

com LES e controles apresentaram, respectivamente, os seguintes resultados: ureia, 

143 ± 43 vs. 134 ± 39 mg/dl (P=0,248); creatinina, 8,5 ± 2,2 vs 9,2 ± 2,4 mg/dl 

(P=0,127); hemoglobina, 10 ± 2 vs. 11 ± 2 g/dl (P=0,0582); cálcio, 7,9 ± 2,5 vs. 7,5 ± 
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2,5 mg/dl (P=0,38); fósforo, 5,8 ± 1,9 vs. 5,5 ± 2,0 mg/dl (P=0,41); produto cálcio vs. 

fósforo, 45 ± 21 vs. 40 ± 18 mg2/dl2 (P=0,146); albumina, 3,5 ± 0,4 vs. 3,6 ± 0,5 g/dl 

(P=0,23); PTHi, 411 ± 501 vs. 508 ± 550 pg/dl (P= 0,3422); IRU, 75 ± 9 vs. 74 ± 13% 

(P=0,248); e o Kt/V semanal, 2,18 e 2,23. 

As médias dos resultados dos exames realizados posteriormente, quando 

analisadas, também se mostraram comparáveis entre os grupos, sem evidenciar 

diferença estatisticamente significante. Os resultados dos exames realizados nos 

grupos de pacientes com LES e controles foram, respectivamente, os que se seguem: 

PCR, 0,9 ± 0,9 vs. 0,7 ± 0,8mg/dl (P= 0,183); T4 livre, 1,1 ± 0,6 vs. 0,9 ± 0,4µUI/ml 

(P= 0,189); T3 total, 98,7 ± 45,2 vs. 93,8 ± 44,0ηg/dl (P=0,641); T3 livre, 255,7 ± 

127,5 vs. 243,6 ± 122,3ηg/dl (P=0,689); T3 reverso, 27,7 ± 22,8 vs. 35,2 ± 18,4ρg/dl 

(P= 0,139); troponina I quantitativa, 0,1 ± 0,7 vs. 0,1 ± 0,1ηg/ml (P= 0,665); e β2-

microglobulina, 19,3 ± 2,2 vs. 19,4 ± 4,3mg/l (P=0,809). As medianas e as faixas 

interquartis do TSH nos pacientes com LES e controles foram 1,85 (1,03-3,11) vs.  

1,94 (1,08-3,13) µUI/ml (P= 0,478), respectivamente. 
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Tabela 3: Avaliação laboratorial dos pacientes com LES e controles 

 LES Controles P 

Ureia (mg/dl) 143 ± 43a 134 ± 39 0,248 

Creatinina (mg/dl) 8,5 ± 2,2 9,2 ± 2,4 0,127 

Hemoglobina (g/dl) 10 ± 2 11 ± 2 0,058 

Cálcio (mg/dl) 7,9 ± 2,5 7,5 ± 2,5 0,38 

Fósforo (mg/dl) 5,8 ± 1,9 5,5 ± 2,0 0,41 

Ca x P (mg2/dl2) 45 ± 21 40 ± 18 0,146 

Albumina (g/dl) 3,5 ± 0,4 3,6 ± 0,5 0,23 

PTHi (pg/ml) 411 ± 501 508 ± 550 0,342 

Índice de redução da Ureia (%)b 75 ± 9 74 ± 13 0,248 

Kt/V semanalc 2,18 2,23 n.a. 

PCR (mg/dl) 0,9 ± 0,9 0,7 ± 0,8 0,183 

TSH (µUI/ml)d 1,85 (1,03-3,11) 1,94 (1,08-3,13) 0,478 

T4 livre (µUI/ml) 1,1 ± 0,6 0,9 ± 0,4 0,189 

T3 total (ηg/dl) 98,7 ± 45,2 93,8 ± 44,0 0,641 

T3 livre (ηg/dl) 255,7 ± 127,5 243,6 ± 122,3 0,689 

T3 reverso (ρg/dl) 27,7 ± 22,8 35,2 ± 18,4 0,139 

Troponina I (ηg/ml) 0,1 ±0,7 0,1 ± 0,1 0,665 

β2-microglobulina (mg/l) 19,3 ± 2,2 19,4 ± 4,3 0,809 
aMédia ± D.P.; b Refere-se aos pacientes em hemodiálise; Kt/V: medida de qualidade da diálise nos pacientes 
em CAPD; PCR: proteína C reativa ultra-sensível; c Refere-se às duas pacientes em CAPD; d Mediana (faixa 
interquartis); n.a.=não aplicável. 
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Os dados concernentes ao tipo de acesso vascular utilizado para a realização 

da TRS nos grupos de pacientes com LES e controles estão explicitados na tabela 4. 

Por ocasião da entrevista, 49 pacientes com LES (86%) utilizavam fístula 

arteriovenosa (FAV) como acesso para hemodiálise, 4 (7%) utilizavam prótese e 3 

(5%) cateter de duplo-lúmen (CDL). Das 3 pacientes com CDL, duas encontravam-se 

há 20 meses em HD regular e apresentaram trombose recente da FAV. A terceira 

paciente confeccionara sua FAV recentemente e esta estava funcionante, mas ainda 

não havia sido cateterizada. No grupo controle, 53 (93%) utilizavam FAV e 3 (5%) 

prótese. Neste grupo não havia pacientes utilizando CDL. As duas pacientes que se 

encontravam em CAPD, sendo uma em cada grupo, tinham como acesso o cateter de 

Tenckhoff.  

 

Tabela 4: Acessos para diálise por ocasião da entrevista, nos pacientes 

com LES e controles 

 LES controles 

 f (f%) f (f%) 

FAV 49 (86%) 53 (93%) 

Prótese 4 (7%) 3 (5%) 

Cateter duplo-lúmen 3 (5%) -  (0%) 

Cateter de Tenckhoff 1 (2%) 1 (2%) 

Total  57 (100%) 57 (100%) 

FAV: fístula arteriovenosa 

 

 

A tabela 5 mostra a frequência de trombose no acesso definitivo para 

hemodiálise em pacientes com LES e no grupo controle. De um total de 155 FAV no 

grupo com LES observou-se 100 tromboses (65%), dentre os quais 63 (41%) foram 
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tromboses idiopáticas e 37 (24%) foram tromboses por falha primária ou hipotensão 

arterial. Das 123 FAV do grupo controle houve 74 tromboses (60%), com números 

iguais de trombose idiopática e falha primária ou hipotensão (37 casos de cada, 30%). 

Comparando-se os dados, o LES foi um fator de risco para trombose idiopática 

(P=0,044 unicaudal e 0,079 bicaudal; odds ratio, OR=1,59; IC 0,94-2,71), mas não o 

foi para falha primária ou hipotensão (P=0,15 unicaudal e 0,28 bicaudal; OR=0,73; 

IC=0,41-1,29). Somando-se as duas causas o LES não aumentou o risco de trombose 

(P=0,27 unicaudal e 0,53 bicaudal; OR=1,20; IC=0,72-2,02). Os níveis médios de 

anticorpo anticardiolipina (aCL) do tipo IgG e IgM para os pacientes com LES sem 

trombose de FAV foram 52,6 ± 30 GPL e 6,4 ± 9,4 MPL, respectivamente. Entre os 

pacientes com LES com pelo menos um episódio de trombose de FAV, os mesmos 

níveis médios foram, respectivamente, 46,5 ± 33 GPL e 4,6 ± 7,9 MPL (P= 0,425 para 

o aCL IgG e P= 0,467 para o aCL IgM). 

 

Tabela 5: Frequência de trombose em acesso vascular definitivo para hemodiálise 

nos pacientes com LES (155 acessos) e controles (123 acessos) 

 f f% 

LES   

Trombose idiopática 63 41%* 

Falha primária / hipotensão 37 24% 

Total 100 65% 

Controles   

Trombose idiopática 37 30% 

Falha primária / hipotensão 37 30% 

Total 74 60% 

* P(unicaudal)<0,05 vs. f de trombose idiopática nos controles 
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Os dados obtidos após a análise da presença ou não de atividade lúpica nos 

grupos com LES e controle estão dispostos na tabela 6. A pontuação do SLEDAInr 

foi estratificada em doença inativa com pontuação nula, atividade leve com pontuação 

entre 1 e 3, atividade moderada, entre 4 e 7, e atividade intensa, igual ou maior que 8.  

Os pacientes com LES foram divididos em dois subgrupos: os sob e os sem 

corticosteroides e/ou drogas associadas, aqui consideradas genericamente de 

imunomoduladores (IM) (n=18 e 39, respectivamente). Dois pacientes sob IM (11%) 

não apresentavam pontuação no SLEDAInr, enquanto 9 pacientes sem IM (3%) 

estavam com a doença inativa pelo índice estudado. Nos pacientes sob IM, 5 (28%) 

apresentavam atividade leve, 5 (28%) apresentavam atividade moderada e 6 (33%) 

atividade intensa, a despeito da medicação utilizada. Entre os pacientes sem IM, 20 

(51%) apresentavam atividade leve, 6 (15%) atividade moderada, e 4 (10%) atividade 

intensa. Apesar da terapia imunomoduladora, 87% dos pacientes mantinham 

pontuação positiva no SLEDAInr. Como um todo, no grupo de pacientes com LES, 

havia 11 pacientes com doença inativa (19%), 25 com atividade leve (44%), 11 com 

atividade moderada (19%) e 10 com atividade intensa (18%). No grupo controle, 36 

(63%) indivíduos não preenchiam os critérios do questionário de atividade, 19 (33%) 

apresentavam alterações compatíveis com atividade leve, 2 (4%) com atividade 

moderada e nenhum paciente apresentava pontuação compatível com atividade 

intensa.  

Quando se utiliza apenas a atividade moderada a grave (SLEDAInr ≥ 4) como 

ponto de corte para critério de atividade, somada aos sete pacientes que apresentavam 

atividade nula ou leve apenas pela pontuação, mas que estavam sob imunomodulação 

medicamentosa, o número de pacientes em atividade chega a 28 (49%). A 

comparação desse grupo com os pacientes “inativos”, ou seja, com SLEDAInr <4 e 
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sem IM, mostrou que eles tinham idade menor (35 ± 9 vs 41 ± 10, P=0,013) e 

estavam há menos tempo em diálise (40 ± 39 vs 68 ± 55, P=0,032). A idade à época 

do diagnóstico do LES e ao início da HD (tempo entre o diagnóstico de LES e o início 

da TRS) foi similar em ambos os grupos (26 ± 8 vs 28 ± 11, P= 0,413 e 32 ± 8 vs 35 ± 

13, P=0,292, respectivamente). 

 

Tabela 6: Avaliação da atividade de doença entre os grupos com LES e controles, 

baseada no questionário SLEDAInr e/ou uso de drogas imunomoduladoras 

pontuação do 
SLEDAInr 

LES  
Sob IM 
(n=18) 

Sem IM 
(n=39) 

Todos (n=57) Controles (n=57) 

0  2 (11%) 9 (23%) 11 (19%) 36 (63%) 

1-3 5 (28%) 20 (51%) 25 (44%) 19 (33%) 

4-7 5 (28%) 6 (15%) 11 (19%) 2 (4%) 

≥ 8 6 (33%) 4 (10%) 10 (18%) - (0%) 

SLEDAInr: Índice de atividade de doença do lúpus eritematosos sistêmico não renal; IM: 

imunomoduladores (corticosteroides e/ou outras drogas associadas) 

 
 

A tabela 7 mostra as alterações clínicas e sorológicas do SLEDAInr presentes 

nos pacientes com LES e nos controles durante a entrevista, ou nos 10 dias que a 

precederam. As manifestações clínicas mais frequentes nos pacientes com LES em 

atividade foram as alterações mucocutâneas e musculoesqueléticas, presentes, 

respectivamente, em 19 (33,3%) e 10 (17,5%) pacientes; no grupo controle, os 

mesmos parâmetros estavam presentes em 2 (3,5%) e 1 (1,9%) pacientes. Os dois 

pacientes do grupo controle que “pontuaram o SLEDAInr” o fizeram às custas de 

alopecia difusa, de início recente, não explicada por fatores endócrinos ou 

metabólicos. Não houve casos de eritema malar entre os pacientes do grupo controle. 
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O envolvimento do sistema nervoso central (SNC), vasculite, serosite e febre 

estiveram presentes, respectivamente, em 3 (5,3%), 2 (3,5%), 4 (7%) e 2 (3,5%) 

pacientes com LES e em nenhum paciente do grupo controle. Foi encontrada 

leucopenia e plaquetopenia respectivamente, em 4 (7%) e 2 (3,5%) dos pacientes com 

LES e em 2 (3,5%) e 1 (1,9%) dos controles. Em ambos os grupos, as alterações 

sorológicas (redução de C3 e C4 e presença de anti-DNAds) foram, de todos os 

parâmetros do SLEDAI, os mais prevalentes, presentes em 40 pacientes com LES 

(87%) e em 18 controles (32%). No grupo de pacientes com LES havia 37 pacientes 

(65%) com redução dos níveis de C3 e 7 pacientes (12,2%) com redução de C4; no 

grupo controle, os 31,6% dos pacientes que apresentavam alterações sorológicas o 

fizeram às custas da redução de C3, não havendo anormalidades nos níveis de C4 ou 

positividade do anticorpo anti-DNAds, presente em 6 pacientes com LES (10,5%). 
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Tabela 7: Alterações clínicas e sorológicas do SLEDAInr presentes nos pacientes com 

LES e no grupo controle durante o estudo 

 LES 

f (f%) 

controles 

f (f%) 

Envolvimento do SNC§ 3 (5,3) - 

Vasculite 2 (3,5) - 

Alteração musculoesquelética ¥ 10 (17,5) 1 (1,9) 

Alteração mucocutânea Ω 19 (33,3) 2 (3,5) 

Serosite θ 4 (7) - 

Sintomas constitucionais ¶ 2 (3,5) - 

Leucopenia 4 (7) 2 (3,5) 

Trombocitopenia 2 (3,5) 1 (1,9) 

Complemento baixo 37 (65) 18 (31,6) 

Anti-DNAds 6 (10,5) - 

SNC: sistema nervoso central; §convulsão, psicose, síndrome mental-orgânica, distúrbios visuais, alteração 

de nervos cranianos, cefaléia, acidente vascular cerebral; ¥miosite, artrite; Ωnovo rash, alopecia, úlceras 

mucosas; θpleurite, pericardite; e ¶febre.  

 

Para avaliar se o tempo em diálise influenciaria a atividade do LES, 

comparou-se a presença de atividade em pacientes com até um ano, entre um e dois, 

entre dois e cinco e acima de cinco anos em diálise, conforme mostra a figura 2. 

Entre os 6 pacientes com tempo de diálise de até 12 meses, 5 encontravam-se com 

SLEDAInr ≥ 4 (83%); entre os 13 pacientes com tempo de diálise entre  12 e 24 

meses, 8 tinham SLEDAInr ≥ 4 (62%); dos 20 pacientes com tempo de diálise entre 

24 e 60 meses, 8 tinham SLEDAInr ≥ 4  (40%) e entre os 18 pacientes que se 

encontravam há mais de 5 anos em diálise, 7 (39%) apresentavam SLEDAInr ≥ 4.  
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Figura 2: Influência do tempo em diálise sobre a atividade do LES na DRCt  

 

Catorze pacientes apresentavam quadro de infecção no período da entrevista. 

Desse total, um encontrava-se em tratamento tríplice para tuberculose pulmonar e os 

demais estavam em uso de antibióticos. Os sítios de infecção foram: infecção 

respiratória alta ou baixa em 6, infecção de partes moles em 2 pacientes, infecção 

urinária em 2, infecção da fístula arteriovenosa em 1, infecção relacionada ao cateter 

de duplo-lúmen em 1 e periodontite em 1. O SLEDAInr médio desses pacientes foi 4 

± 3, sendo que três estavam em uso regular de antimaláricos. Onze pacientes 

infectados estavam em uso de corticosteroides, mas apenas dois encontravam-se 

usando doses ≥20mg/dia. Nenhum paciente infectado se encontrava sob outras drogas 

imunomoduladoras, como a azatioprina. 

Em doze pacientes, o diagnóstico do LES antecedeu o início da TRS em mais 

do que 10 anos; em 16, entre 5 e 10 anos; e em 29, em menos do que 5 anos. Deve ser 

ressaltado que em 7 pacientes o diagnóstico de LES foi simultâneo ao da DRCt. 

 A tabela 8 mostra os resultados (média ou mediana) dos exames laboratoriais 

nos diferentes grupos. Os pacientes com LES foram divididos em dois grupos: os que 

estavam ativos (com SLEDAInr ≥4 e sem o uso de imunomoduladores, n=10, e sob 
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imunomodulação, n=18) e os inativos (n=29). Os grupos foram comparados entre si e 

com o grupo controle (n=57). Para esses parâmetros foi utilizada a análise de 

variância de Kruskall-Wallis complementada pelo teste de Duncan. 

 Não houve diferença entre os vários grupos para o índice de redução de ureia: 

72% ± 16% para os pacientes sem IM, 74% ± 6% para o grupo sob IM, 74% ± 10% 

para todos os ativos, 76% ± 7% para os pacientes com LES inativo, 75% ± 9% para 

todos os LES, e 74% ± 13% para os controles.  

O FAN, expresso pela mediana da diluição, foi de 1/500 no grupo sem IM, 

1/200 no grupo sob IM, 1/200 no conjunto de pacientes ativos, 1/100 nos pacientes 

inativos (P<0,05 vs. os demais grupos), 1/100 no grupo de todos os pacientes com 

LES, e negativo no grupo controle (P<0,05 vs. todos os demais grupos).  

Os resultados das frações do complemento, C3 e C4, foram, respectivamente: 

87 ± 41 e 26 ± 18mg/dl no grupo sem IM, 71 ± 29 e 20 ± 10 mg/dl (P<0,05 

comparado com os demais grupos) no grupo sob IM, 77 ± 34 (P<0,05 vs. o grupo de 

LES ativo sem IM) e 22 ± 13 mg/dl em todos os ativos, 87 ± 26 e 24 ± 10 mg/dl no 

grupo dos inativos, 82 ± 30 e 23 ± 12 mg/dl em todos os LES, e 103 ± 28 (P<0,05 vs 

os demais grupos) e 28 ± 9 mg/dl (P<0,05 vs o conjunto de pacientes com LES) no 

grupo controle.  

Os títulos dos anticorpos anticardiolipina do tipo IgG e IgM foram, 

respectivamente, 54 ± 36 GPL e 9 ± 13 MPL no grupo ativo sem IM, 39 ± 28 GPL e 5 

± 9 MPL (P<0,05 vs. o grupo de LES ativo sem IM) no grupo sob IM, 44 ± 31 GPL e 

6 ± 10 MPL (P<0,05 vs. o grupo de LES ativo sem IM) no conjunto de LES ativos, 57 

± 31 GPL (P<0,05 vs. o grupo de LES sob IM e o conjunto de LES ativos) e 4 ± 6 

MPL (P<0,05 vs. LES ativos sem IM) no grupo de pacientes com LES inativo, 51 ± 

31 GPL (P<0,05 vs. LES sob IM e conjunto de LES ativos) e 5 ± 9 MPL (P<0,05 vs. 
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LES ativos sem IM) no conjunto de pacientes com LES, e 36 ± 26 GPL (P<0,05 vs. 

LES ativos sem IM, LES inativos e conjunto de pacientes com LES) e 3 ± 4 MPL 

(P<0,05 vs. todos os demais grupos) no grupo controle.  

A mediana da PCR foi 0,6mg/dl (variando de 0 a 2,7) no grupo sem IM, 

0,5mg/dl (0 a 3,1) no grupo sob IM, 0,5mg/dl (0 a 3,1) no total de ativos, 0,9mg/dl (0 

a 4,9) no grupo com LES inativo, 0,8mg/dl (0 a 4,9) no conjunto de pacientes com 

LES, e 0,3mg/dl (0 a 4,7) no grupo controle (P<0,05 vs. todos os demais grupos).  

A VHS média nos diferentes grupos foi de 70 ± 32 mm/1ªhora no grupo sem 

IM, 50 ± 31 mm/1ªhora no grupo sob IM, 57 ± 32 mm/1ªhora no conjunto de 

pacientes ativos, 64 ± 36 mm/1ªhora no grupo de LES inativo, 61 ± 34 mm/1ªhora no 

conjunto de todos os LES, e 51 ± 32 mm/1ªhora, sem significado estatístico entre os 

grupos.  

Tampouco houve diferença significativa na avaliação da albumina entre os 

diferentes grupos: 3,3 ± 0,2g/dl no grupo sem IM, 3,5 ± 0,4g/dl no grupo ativo sob 

IM, 3,4 ± 0,4g/dl no conjunto de LES ativos, 3,5 ± 0,5g/dl no grupo de LES inativo, 

3,5 ± 0,4g/dl no conjunto de pacientes com LES, e 3,6 ± 0,5g/dl no grupo controle.  

A relação do TTP foi de 1,29 ± 0,55 no grupo ativo sem IM, 1,24 ± 0,53 no 

grupo sob IM, 1,26 ± 0,53 no conjunto de LES ativos, 1,36 ± 0,69 no grupo inativo 

(P<0,05 vs. os demais grupos), 1,31 ± 0,61 no conjunto de LES e 1,07 ± 0,58 no 

grupo controle (P<0,05 vs. os demais grupos).  

Apenas dois pacientes com LES e um paciente do grupo controle tiveram teste 

de Coombs positivo, embora nenhum deles apresentasse alterações compatíveis com 

anemia hemolítica, pesquisados através do hemograma, contagem de reticulócitos e 

dosagem de DHL e bilirrubinas (dados não incluídos na tabela).  



 60 

A pesquisa de células LE foi positiva em 20% dos pacientes ativos sem IM, 

16,7% dos pacientes ativos sob IM, em 17,9% do total de pacientes ativos e em 8,8% 

do total de LES. A presença de célula LE em 17,9% do conjunto de pacientes ativos 

teve significado estatístico, quando comparado ao grupo inativo (P=0,023), que assim 

como o grupo controle, não apresentou positividade para este exame. Com esses 

dados, a pesquisa de célula LE, apesar de baixa sensibilidade (19%), teve uma alta 

especificidade para detecção de atividade da doença (98%), com valor preditivo 

positivo de 92% e valor preditivo negativo de 56%.  

O VDRL foi negativo no grupo ativo sem IM, ativo sob IM e no conjunto de 

ativos, mas foi positivo em 3,4% dos pacientes inativos, 1,8% do total de pacientes 

com LES e 1,8% dos pacientes do grupo controle.  
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Tabela 8: Resultados dos exames laboratoriais nos pacientes com LES e nos controles 

 LES  
Controles 

 Ativos  Inativos Todos  

 Sem IM Sob IM Todos  

N 10 18 28  29 57  57 

IRU (%) 72 ± 16 74 ± 6 74 ± 10  76 ± 7 75 ± 9  74 ± 13 

FANa 1/500 1/200 1/200  1/100* 1/100  0* 

C3 (g/dl) 87 ± 41 71 ± 29* 77 ± 34φ  87 ± 26 82 ± 30  103 ± 28* 

C4 (g/dl) 26 ± 18 20 ± 10* 22 ± 13  24 ± 10 23 ± 12  28 ± 9θ 

ACL IgG b 54 ± 36 39 ± 28φ 44 ± 31φ  57 ± 31π
 
δ 51 ± 31π

 
δ  36 ± 26φ

 
ψ
 
θ 

ACL IgM c 9 ± 13 5 ± 9φ 6 ± 10φ  4 ± 6φ 5 ± 9φ  3 ± 4* 

PCR d 0,6 (0-2,7) 0,5 (0-3,1) 0,5 (0-3,1)  0,9 (0-4,9) 0,8 (0-4,9)  0,3 (0-4,7)* 

VHS (mm/1a. h) 
 

70 ± 32 
 

50 ± 31 
 

57 ± 32   
64 ± 36 

 
61 ± 34   

51 ± 32 

Albumina (g/dl) 
 

3,3 ± 0,2 
 

3,5 ± 0,4 
 

3,4 ± 0,4   
3,5 ± 0,5 

 
3,5 ± 0,4   

3,6 ± 0,5 

TTP (relação) 
 

1,29 ± 0,55 
 

1,24 ± 0,53 
 

1,26 ± 0,53   
1,36 ± 0,69* 

 
1,31 ± 0,61   

1,07 ± 0,58* 

célula LE (f%) 20% 16,7% 17,9%  - 8,8%  - 

VDRL (f%) - - -  3,4% 1,8%  1,8% 

IM: imunomoduladores; a mediana da diluição; b aCL: anticorpo anticardiolipina expresso em GPL; 
c: anticorpo anticardiolipina expresso em MPL; d mediana e faixa de variação; P<0,05: *vs. demais grupos; φ

 vs. LES ativo  
sem IM; θ vs. conjunto dos pacientes com LES; πvs. LES sob IM;  δ vs. conjunto dos LES ativo; 

ψvs. LES inativo. 
 

 

A avaliação da influência da infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) sobre a 

atividade dos pacientes com LES e controles, está disposta na tabela 9. A pontuação 

média pelo SLEDAInr foi semelhante entre os pacientes infectados (VHC +) e os não 

infectados (VHC -), tanto no grupo com LES (4,3 ± 3,7 e 3,6 ± 3,4) quanto no grupo 

controle (0,3 ± 0,8 e 1,0 ± 1,3). Nos pacientes com LES com SLEDAInr ≥ 4 havia 4 

pacientes VHC + (33%) e 17 VHC – (38%); ao contrário, no grupo controle 

supostamente “em atividade”, havia 2 pacientes VHC – (4%) e nenhum paciente VHC 
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+. Esses dois pacientes apresentavam, respectivamente, alopecia e consumo de C3, e 

artrite e consumo de C3. Dentre os pacientes com LES com SLEDAInr <4 havia 8 

pacientes VHC + (67%) e 28 VHC – (62%), contra 12 pacientes VHC + (100%) e 43 

VHC – (96%) no grupo controle. A análise estatística através do teste de Fisher 

retrospectivo mostra que não houve influência da infecção pelo VHC sobre a 

positividade do SLEDAInr (P=1,0 para os grupos de LES e controle), dadas a alta 

prevalência de pacientes com SLEDAInr ≥ 4  não infectados e a ausência de pacientes 

infectados no grupo controle com alterações clínico-laboratoriais consideradas como 

“atividade”.  

 

Tabela 9: Avaliação da influência da infecção pelo VHC sobre atividade dos 

pacientes nos grupos com LES e nos controles 

 LES  Controles 

 VHC + VHC -  VHC + VHC - 

SLEDAInr médio 4,3 ± 3,7 3,6 ± 3,4  0,3 ± 0,8 1,0 ± 1,3 

Ativos  f (f%) 4 (33%) 17 (38%)  - (0%) 2 (4%) 

Inativos  f (f%) 8 (67%) 28 (62%)  12 (100%) 43 (96%) 

SLEDAInr: índice de atividade de doença do lúpus eritematoso sistêmico não renal 
 

Durante os sessenta meses de acompanhamento houve apenas uma perda de 

seguimento no grupo controle, por transferência para clínica de diálise em outra 

região do país. Oito pacientes em cada grupo foram submetidos a um transplante renal 

e tiveram seus dados censurados à época da cirurgia. As informações concernentes à 

sobrevida dos pacientes transplantados após a data da cirurgia não puderam ser 

obtidas com exatidão, motivo pelo qual não são mostradas no presente estudo. As 

taxas de sobrevida bruta em 1 e 5 anos no grupo de pacientes com LES foram 88 e 
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70%, respectivamente. No grupo controle as taxas correspondentes foram 93 e 84%, 

respectivamente. Desse modo, a mortalidade anual bruta nos pacientes com LES e 

controles foi 6,0 e 3,2%, respectivamente. O tempo médio de acompanhamento para 

os dois grupos foi 44,4 ± 20,4 e 46,9 ± 20,9 meses, respectivamente.  

Ao final do tempo de acompanhamento de todos os pacientes houve 17 óbitos 

no grupo de pacientes com LES e 9 no grupo controle, com taxa de mortalidade bruta 

de 30 e 16%, respectivamente. No grupo de pacientes com LES a doença 

cardiovascular (DCV) foi a principal causa dos óbitos, contribuindo diretamente para 

8 mortes. A segunda causa mais comum de óbitos foi infecção, em 3 casos. Em 2 

desses 3 casos, os pacientes apresentavam atividade clínica franca precedendo a 

infecção. Dos 6 casos restantes houve uma morte acidental (trauma), uma por 

neoplasia metastática de ovário e quatro de causa indeterminada.  No grupo controle 

as mortes deveram-se a DCV em 6 pacientes, e em 3 casos a causa não pode ser 

identificada.  

 As curvas de Kaplan-Meier para sobrevida cumulativa dos grupos de 

pacientes com LES (linha tracejada) e controles (linha contínua) são mostradas na 

Figura 3.  
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 Meses 
0 12 24 36 48 60 

Controles 57a 50 44 42 40 39 
Pacientes com LES 57 50 45 41 33 32 

 

Figura 3: Curva de Kaplan-Meier da sobrevida cumulativa comparando os 

pacientes com LES (linha tracejada) e controles (linha continua), durante o período de 

60 meses (P= 0,096). a Número de expostos em cada intervalo.  

 

 

 

 

 Na análise das curvas, houve uma clara tendência à maior mortalidade no 

grupo de pacientes com LES, quando comparados aos controles. Entretanto, 

significância estatística não foi alcançada (P=0,096).  O segundo passo foi analisar as 

curvas de sobrevida cumulativa em sessenta meses, comparando, desta vez, os 
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pacientes com LES com SLEDAInr ≥ 4  (linha tracejada) com os que tinham 

SLEDAInr <4  (linha contínua). Esta curva de Kaplan-Meier é representada na 

Figura 4.  

 

 
 

Figura 4: Curva de Kaplan-Meier da sobrevida cumulativa comparando os 

pacientes com LES com SLEDAInr ≥ 4  (linha tracejada) e SLEDAInr <4 (linha 

contínua), durante o período de 60 meses (P= 0,073). 

 

Assim como na figura anterior, há uma tendência a maior mortalidade no 

grupo de pacientes com LES com SLEDAInr ≥ 4, quando comparados aos pacientes 

com LES com SLEDAInr <4, mas novamente não foi observada significância 

estatística (P= 0,073). Na terceira análise, foram avaliadas as curvas de sobrevida 

cumulativa dos pacientes com LES com SLEDAInr ≥ 4  (linha tracejada) e dos 
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controles (linha contínua). Estas curvas de Kaplan-Meier estão representadas na 

Figura 5. Ao contrário das análises anteriores, esta comparação evidenciou maior 

mortalidade no grupo de pacientes com LES com SLEDAInr ≥ 4, com valores 

estatisticamente significantes (P=0,013).  

 

 
Figura 5: Curva de Kaplan-Meier da sobrevida cumulativa comparando os 

pacientes com LES ativos (linha tracejada) e controles (linha contínua), durante o 

período de 60 meses (P= 0,013). 

 

Os fatores associados à mortalidade nos pacientes com LES foram analisados 

utilizando-se o modelo de risco proporcional de Cox. Na análise univariada as 

seguintes variáveis foram testadas: idade no início do estudo, gênero, cor da pele, 

idade no diagnóstico de LES, duração do LES, duração do LES antes da diálise, tipo 
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de diálise, tabagismo, SLICC, uso de imunomoduladores, uso de antimaláricos em 

qualquer momento da doença, SLEDAInr (como variável continua), níveis séricos de 

creatinina, cálcio, fósforo, PCRu, albumina, ß2- microglobulina, PTHi, PTT, aCL IgG 

(como variável continua ou como categórica, considerando títulos acima de 40 GPL), 

aCL IgM (como variável contínua), produto cálcio X fósforo, IRU, VHS, positividade 

para VHC e relação entre número de FAV e tempo de diálise em anos, expressa pela 

abreviatura FAV/ano (Tabela 10). Nessa análise não estiveram relacionadas à maior 

mortalidade as seguintes variáveis: idade no início do estudo (HR, do inglês hazard 

ratio, 0,999, IC 95% 0,953-1,047, P= 0,973), gênero (HR 1,234, IC 95% 0,163-9,318, 

P= 0,839), cor da pele (HR 1,053, IC 95% 0,406-2,733, P=0,915), idade no 

diagnóstico de LES (HR 0,988, IC 95% 0,941-1,038, P=0,628), duração do LES (HR 

1,020, IC 95% 0,958-1,085, P=0,536), duração do LES antes da diálise (HR 1,034, IC 

95% 0,973-1,099, P= 0536), tipo de diálise (HR 0,996, IC 95% 0,985-1,007, P= 

0,485), tabagismo (HR 0,987, IC 95% 0,322-3,030, P= 0,982), SLICC (HR 1,038, IC 

95% 0,786-1,371, P= 0,792), uso de antimaláricos (HR 1,818, IC 95% 0,640-5,161, 

P= 0,262), níveis séricos de creatinina (HR 0,891, IC 95% 0,722-1,100, P= 0,285), 

albumina (HR 0,830, IC 95% 0,460-1,498, P= 0,537), T3 reverso (HR 1,010, IC 95% 

0,987-1,033, P=0,408), cálcio (HR 0,911, IC 95% 0,753-1,102, P=0,336), fósforo 

(HR 1,027, IC 95% 0,799-1,320, P=0,837), produto cálcio X fósforo (HR 0,994, IC 

95% 0,970-1,020, P= 0,662), PTHi (HR 1,000, IC 95%, 0,998-1,001, P=0,396), ß2- 

microglobulina (HR 1,406, IC 95% 0,773-2,556, P= 0,264), PCR (HR 1,319, IC 95% 

0,825-2,109, P= 0,248), VHS (HR 1,008, IC 95% 0,995-1,021, P= 0,252), PTT (HR 

0,669, IC 95% 0,196-2,280, P=0,520), aCL IgG como variável continua (HR 0,989, 

IC 95% 0,974-1,005, P= 0,172) ou como categórica (HR 0,737, IC 95% 0,280-1,936, 

P=0,535), aCL IgM (HR 1,000, IC 95% 0,941-1,062, P= 0,995) e positividade para 
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VHC (HR 1,576, IC 95% 0,555-4,475, P= 0,393). No entanto, as variáveis 

SLEDAInr, (HR 1,176, IC 95% 1,043-1,326, P= 0,008),  IRU (HR 0,967, IC 95% 

0,930-1,005, P= 0,086), uso de imunomoduladores (HR 2,713, IC 95% 1,032-7,133, 

P= 0,043) e FAV/ano (HR 1,628, IC 95% 1,105-2,399, P= 0,014) mostraram-se 

fortemente associadas com a mortalidade entre os pacientes com LES em diálise. 
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Tabela 10: Análise univariada para determinantes de mortalidade em pacientes com LES em diálise pelo 

método de risco proporcional de Cox. 

Variável HR ajustado  IC 95%  P 

Idade na entrada (anos) 0,999 0,953-1,047 0,973 

Gênero (F/M) 1,234 0,163-9,318 0,839 

Cor da pele (B/N) 1,053 0,406-2,733 0,915 

Idade no diagnóstico de LES (anos) 0,988 0,941-1,038 0,628 

Duração do LES (anos) 1,020 0,958-1,085 0,536 

Duração do LES antes da diálise (anos) 1,034 0,973-1,099 0,536 

Tempo de diálise (meses) 0,996 0,985-1,007 0,485 

Tabagismo (sim/não) 0,987 0,322-3,030 0,982 

SLICC 1,038 0,786-1,371 0,792 

Uso de IM (sim/não) 2,713 1,032-7,133 0,043 

Uso de antimaláricos (sim/não) 1,818 0,640-5,161 0,262 

SLEDAInr 1,176 1,043-1,326 0,008 

IRU, % 0,967 0,930-1,005 0,086 

T3 reverso 1,010 0,987-1,033 0,408 

Cálcio (mg/dL) 0,911 0,753-1,102 0,336 

Fósforo (mg/dL) 1,027 0,799-1,320 0,837 

Ca x P (mg2/dL2) 0,994 0,970-1,020 0,662 

PTHi (pg/mL) 1,000 0,998-1,001 0,396 

Creatinina (mg/dL) 0,891 0,722-1,100 0,285 

Albumina (g/dL) 0,830 0,460-1,498 0,537 

β2-microglobulina (mg/L) 1,406 0,773-2,556 0,264 

Proteína C-reativa (mg/dL) 1,319 0,825-2,109 0,248 

VHS (mm/1st h) 1,008 0,995-1,021 0,252 

PTT (segundos) 0,669 0,196-2,280 0,520 

aCL IgG (GPL) 0,989 0,974-1,005 0,172 

aCL IgG >40 (sim/não) 0,737 0,280-1,936 0,535 

aCL IgM (MPL) 1,000 0,941-1,062 0,995 

Positividade para anti-VHC (sim/não) 1,576 0,555-4,475 0,393 

FAV/ano 1,628 1,105-2,399 0,014 

SLICC: Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ American College of Rheumatology Damage 
Index; IM: drogas imunomoduladoras; SLEDAInr: Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 
não renal; IRU: índice de redução de ureia; PTHi: paratormônio, molécula intacta; VHS: velocidade de 
hemossedimentação; PTT: tempo de tromboplastina ativado; aCL: anticorpo anticardiolipina; FAV; fístulas 
arteriovenosas. 
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Após a observação, através das curvas de Kaplan-Meier e da análise 

univariada, da associação entre a presença de atividade lúpica e mortalidade, foi 

realizada uma curva ROC para identificar o melhor ponto de corte do SLEDAInr que 

tivesse correlação com a mortalidade. Figura 6. A área sob a curva (AUC) foi de 

0,693 e o índice Youden calculado sugeriu que valores do SLEDAInr maiores que 8 

estariam fortemente associados à maior mortalidade.  

 

 

 

Figura 6: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para valores de 
SLEDAInr relacionados à mortalidade 
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Este novo ponto de corte foi utilizado em uma nova análise multivariada que 

incluiu as variáveis não colineares com elevada probabilidade de associação com 

mortalidade (P<0,10).  Foram elas: SLEDAInr >8, uso de imunossupressores, 

FAV/ano e IRU (Tabela 11).  O uso prévio de imunomoduladores (HR 1,645, IC 

95% 0,545-4,970, P=0,378) e o número de fístulas por tempo de diálise ou FAV/ano 

(HR 1,376, IC 95% 0,867-2,183, P= 0,176) não confirmaram sua associação com 

mortalidade. Entretanto o SLEDAInr >8 surgiu como fator independente de maior 

mortalidade (HR 6,368, IC 95% 1,798-22,548, P=0,004). O IRU mostrou-se um fator 

protetor na população estudada (HR 0,953, IC 95% 0,917-0,990, P=0,014). 

 

Tabela 11: Proporção de risco em uma análise multivariada para determinantes de mortalidade em 

pacientes com LES em diálise. 

Variável HR ajustado IC 95%  P 

SLEDAInr > 8 6,368 1,798-22,548 0,004 

Uso de IM na entrada (sim/não) 1,645 0,545-4,970 0,378 

Índice de redução de ureia, % 0,953 0,917-0,990 0,014 

FAV/ano 1,376 0,867-2,183 0,176 

SLEDAInr: Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index não renal; IM; drogas imunomoduladoras. 

 
 

Finalmente, novas curvas de Kaplan-Meier foram traçadas comparando a 

sobrevida dos pacientes com LES e o grupo controle (Figura 7), desta vez usando 

como elemento de fatoração o SLEDAInr > 8 para estratificar os pacientes com LES. 

Observa-se uma nítida diferença entre as curvas, com significância estatística (P< 

0,0001). Quando cada par de curvas é analisado separadamente, observa-se uma 

sobrevida cumulativa acentuadamente inferior entre os pacientes com LES com 
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SLEDAInr >8, em comparação com o grupo controle (P< 0,0001). De modo similar, a 

sobrevida dos pacientes com LES e SLEDAInr >8 é menor quando comparada com os 

pacientes com LES e SLEDAInr  ≤8 (P< 0,0001). No entanto, as sobrevidas 

cumulativas dos pacientes com LES e SLEDAInr ≤8 em comparação com o grupo 

controle não mostraram diferença estatisticamente significante (P= 0,351). 

 

 

 Meses 
0 12 24 36 48 60 

Controles 57a 50 44 42 40 39 
SLEDAI nr≤8 51 45 42 39 32 31 
SLEDAInr >8 6 5 3 2 1 1 

 

 

Figura 7: Curvas de Kaplan-Meier comparando a sobrevida cumulativa dos 

pacientes com LES, estratificados por SLEDAInr >8 (linha tracejada fina) e 

SLEDAInr  ≤8  (linha tracejada grosseira), e controles (linha contínua) ao longo de 60 

meses (P< 0,0001). a Número de expostos em cada intervalo.  
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DISCUSSÃO 

 

Com o curso clínico caracterizado por recidivas e remissões, o LES é o 

protótipo de doença causada por imunocomplexos. Suas manifestações clínicas 

incluem desde lesões reversíveis a disfunções orgânicas graves, como pneumonia 

intersticial, miocardite, vasculite cerebral e glomerulonefrite, muitas delas causando 

injúria definitiva. Dentre as manifestações ditas “maiores”, a nefrite é a mais 

frequente. Algumas séries, incluindo protocolos de pesquisa com biópsia em 

pacientes muitas vezes assintomáticos, mostram a presença de LN em até 90% dos 

casos, podendo constituir a manifestação inicial da doença em cerca de 5% dos casos 

24-26,118-120.   

A evolução muitas vezes fatal diminuiu acentuadamente com o advento dos 

corticosteroides na década de 50, e posteriormente, das drogas anti-hipertensivas e de 

novos antibióticos de espectros mais largos, capazes de debelar infecções tão comuns 

nesses pacientes. O uso menos tímido de imunossupressores, como o micofenolato 

mofetil e a ciclofosfamida, veio auxiliar no controle da atividade da doença. Os casos 

com acometimento renal grave passaram a dispor de terapia renal substitutiva, o que 

permitiu, definitivamente, melhorar o prognóstico desses indivíduos. A despeito dos 

progressos, grande parte dos pacientes que apresentam lesões graves à biópsia renal 

evoluem para DRCt. Em outras palavras, apesar do tratamento disponível, cerca de 10 

a 20% de todos os pacientes ainda evoluem com perda irreversível da função renal, 

necessitando de TRS regular. Dados obtidos de populações distintas estimam em 1 a 

1,8% a prevalência do LES entre todas as causas de doença renal terminal 

41,51,60,121,122.  
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Acreditava-se que o LES, após a instalação da DRCt, tornava-se 

assintomático, o que permitia a redução ou suspensão da terapia com corticosteroides. 

Algumas teorias surgiram, a partir dessas observações, para justificar o que se passou 

a chamar de “burn out”. Para alguns, a imunossupressão provocada pela uremia seria 

responsável pela remissão do LES, já que os efeitos da DRCt sobre o sistema 

imunológico encontravam-se bem estabelecidos: disfunção dos leucócitos 

polimorfonucleares, redução da ativação linfocitária e do número de células T CD4+ 

53. Já em diálise, a retirada dos imunocomplexos pela membrana dos dialisadores seria 

uma explicação adicional para a quiescência da doença 49,123,124. Alternativamente, 

outra linha de pesquisa sugeriu que o comportamento do LES após a TRS faria parte 

da sua história natural 42,51. Essa postulação vinha sendo seguida pela maior parte dos 

profissionais que lidavam com esses pacientes. Assim que iniciavam a diálise, fosse 

ela peritoneal ou hemodiálise, os pacientes tinham suas doses de imunossupressores 

progressivamente reduzidas, culminando na sua suspensão, já que os pacientes 

seguiam assintomáticos do ponto de vista da doença de base.  

Nos últimos anos vêm sendo publicados estudos que traduzem a impressão de 

nefrologistas e reumatologistas de que, apesar do conceito que vigora há anos, o LES 

pode cursar com surtos de atividade, mesmo após a DRCt. Relatos como os de Lee e 

col. e Goo e col. somaram-se aos poucos trabalhos publicados no final do século 

passado. Neles, a doença manifesta-se tanto laboratorial como clinicamente, 

requerendo observação rigorosa e tratamento imunossupressor 116,117. Apesar de 

contar com grupo controle, ambos os estudos foram retrospectivos e avaliaram um 

número pequeno de pacientes de origem asiática. A lacuna de informações sobre o 

comportamento da população lúpica brasileira em diálise foi preenchida por um 

estudo publicado em 2005. Neste estudo caso-controle transversal, os autores 
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comprovaram a presença de atividade clínica e/ou laboratorial em 49% dos pacientes 

em diálise, usando um escore validado e comparando os pacientes portadores de LES 

com um grupo controle bem pareado 60. 

Acompanhando os progressos dos métodos diagnósticos laboratoriais e de 

imagem que, cada vez mais, detectam precocemente complicações cardiovasculares e 

infecciosas, surgiram outros avanços no tratamento oferecido aos indivíduos com 

lesão renal terminal. A anemia passou a ser tratada com eritropoietina e derivados 

intravenosos de ferro; os níveis de cálcio e fósforo puderam ser melhor controlados 

com o advento de novos quelantes de fosfato; e a melhor compreensão da 

epidemiologia dos vírus da hepatite B e C permitiu reduzir acentuadamente a 

prevalência dessas viroses entre a população hemodialisada. Na verdade, os principais 

avanços referem-se ao procedimento dialítico propriamente dito. Membranas 

biocompatíveis substituíram aquelas de cuprofano 125. Os cuidados cada vez maiores 

com a prescrição da diálise e o tratamento agressivo das complicações culminaram 

com um melhor controle sobre o estado urêmico, exercendo, provavelmente, efeitos 

benéficos sobre o estado imune destes pacientes 62,126. 

Essas alterações foram acompanhadas por uma crescente preocupação com a 

prescrição da diálise e busca do prolongamento da vida associado à melhoria na sua 

qualidade. A subsequente redução da morbidade e mortalidade beneficiou os 

pacientes dialisados de uma maneira geral. O último censo do USRDS mostra redução 

de mais de 10% na taxa da mortalidade de 1 e de 2-5 anos em diálise, no período entre 

2004 e 2008 65.  

Considerando tanto os progressos concernentes à terapia renal substitutiva 

quanto os avanços no tratamento do lúpus, consideramos de interesse revisitar o 

problema no presente. 
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O presente estudo foi desenhado em 2002 para, prospectivamente, responder a 

algumas questões: 1- conhecer a prevalência de nefrite lúpica como causa de doença 

renal terminal entre os indivíduos que se encontram em tratamento dialítico no 

Grande Rio; 2- avaliar a presença de atividade lúpica entre estes pacientes; 3- relatar a 

mortalidade dos pacientes com LES em diálise; e 4- analisar possíveis associações 

entre marcadores clínico-laboratoriais e mortalidade dos pacientes com LES. 

Para a primeira e a segunda pergunta optamos por realizar um corte 

transversal, em contraste com grande parte dos trabalhos publicados até o momento, 

que consistiam de estudos retrospectivos, fosse por revisão de prontuários 

45,46,48,49,53,58,115,127, ou por análise de bancos nacionais de dados estatísticos 43,44. A 

opção pela avaliação clínica direta dos pacientes teve como objetivo principal evitar 

possíveis erros comumente associados à obtenção de dados dos prontuários, que nem 

sempre são preenchidos adequadamente. Um estudo longitudinal, observacional, foi 

realizado em uma segunda etapa para responder às demais questões.  

Os vinte centros de diálise visitados foram escolhidos por fazer parte das 

principais unidades dialisadoras do Estado do Rio de Janeiro, com os maiores 

números de pacientes sob tratamento regular. A amostra representa quase a metade de 

todos os pacientes em diálise no Estado do Rio de Janeiro. Todos os centros foram 

visitados pela mesma profissional, reumatologista familiarizada com o escore de 

atividade aplicado. Essa estratégia contribuiu para a uniformidade da avaliação clínica 

dos pacientes.  

De um total de 3535 pacientes em tratamento nesses centros, foram 

identificados 63 pacientes que preenchiam pelo menos quatro critérios do ACR para o 

diagnóstico de LES e tinham a nefrite lúpica como causa primária de sua DRCt. A 

utilização destes critérios permitiu a padronização dos casos, de modo que pacientes 
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com diagnóstico possível ou provável fossem excluídos, o que diminuiu a chance de 

erros de classificação. Esta exigência também excluiu indivíduos portadores de LES 

sem glomerulonefrite, mas que evoluíram para DRCt por outras causas, como a 

concomitância de HAS ou diabetes mellitus associado. Indivíduos com suspeita 

diagnóstica e exames inconclusivos não preenchiam os critérios e, portanto, foram 

excluídos da abordagem.  

Dos 63 iniciais, 57 foram incluídos no protocolo. A infecção pelo HIV foi 

considerada como critério de exclusão pelo quadro clínico complexo que muitas vezes 

se assemelha às doenças difusas do tecido conjuntivo (especialmente o LES), 

dificultando o diagnóstico diferencial. O mesmo critério não se aplicou à infecção 

pelo VHC, uma vez que, além de ser altamente prevalente na população dialisada na 

ocasião, mantém relação entre taxa de infecção e tempo de diálise. Isso possibilitou a 

análise da influência desta infecção na avaliação de atividade de nossos pacientes, 

informação não disponível até a publicação do primeiro estudo 60. Cabe ressaltar que 

à época da coleta dos dados, nos anos de 2003 e 2004, a eritropoietina humana 

recombinante constava há poucos anos da lista de medicações padronizadas para 

todos os pacientes em TRS. A anemia grave, comum nesta população, era tratada com 

hemotransfusões repetidas, o que explica a elevada prevalência de infecção pelo VHC 

na população brasileira em diálise no período do estudo (21%), comparada com a de 

países desenvolvidos 128.  

Os pacientes hospitalizados também foram excluídos, uma vez que a indicação 

da internação foi uma infecção grave requerendo medicação parenteral. A presença de 

infecção não só pode deflagrar um surto de atividade, como também pode confundir 

as duas situações, razão pela qual optamos por não analisar as duas pacientes que 

estavam nesta situação. O tempo de diálise também foi levado em conta na seleção 
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dos pacientes. Na literatura, o tempo mínimo em diálise requerido para inclusão dos 

pacientes em estudos de atividade lúpica tem variado entre três e seis meses 48,50-

53,56,57,117. Optamos pelo maior tempo da literatura, para assegurar a não inclusão de 

pacientes com reais perspectivas de recuperação espontânea da função renal e 

daqueles com mínima tolerância à TRS e que assim falecem nos primeiros meses após 

a instalação da DRCt. 

Uma vez identificados os indivíduos que seriam examinados, selecionamos 

mais cinquenta e sete indivíduos em diálise e que foram pareados por gênero, idade, 

tipo e tempo em diálise e infecção pelo VHC para constituir o grupo controle. Foram 

excluídos os pacientes portadores de diabetes mellitus, infecção pelo HIV e outras 

doenças sistêmicas autoimunes. O diabetes, como doença primária, foi motivo de 

exclusão por apresentar envolvimento sistêmico, com manifestações que simulam 

distúrbios imunológicos, como neuropatia periférica, mio e artropatia, a despeito de 

constituir-se em uma doença metabólica. Outras doenças difusas do tecido conjuntivo 

e as vasculites sistêmicas também foram eliminadas da avaliação pela similaridade 

dos quadros clínicos e alterações laboratoriais. 

Todos os pacientes foram visitados em seus centros de diálise, onde, além do 

questionário acompanhado de exame físico, tiveram seu sangue venoso colhido 

momentos antes do início da sessão de diálise. Deste modo, eliminamos a influência 

das membranas dos dialisadores sobre o sistema de complemento que, uma vez 

ativado, poderia resultar em baixos níveis de C3 e/ou C4 dando uma falsa ideia de que 

sua doença de base, e não uma situação artificial, tivesse provocado tais alterações. 

Na avaliação de atividade foi utilizado o índice SLEDAI. Apesar da existência 

de inúmeros índices de avaliação de atividade, não existe, até o momento, 

concordância sobre o melhor critério. Isso pode ocorrer em grande parte pelo caráter 
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multifacetado da doença, que afeta diferentes órgãos e sistemas em diferentes 

indivíduos. Baseando-nos na literatura, optamos por usar tal sistema de aferição pela 

facilidade de compreensão, de preenchimento e por sua prévia utilização nos 

trabalhos que avaliavam especificamente os pacientes dialisados 105,129-131. Outrossim, 

sua versão na língua portuguesa é um instrumento validado. Nessa população, os 

parâmetros referentes ao envolvimento renal (cilindrúria, hematúria, piúria e 

proteinúria) foram excluídos, o que facilita a sua aplicação também no grupo controle. 

Esta adaptação do sistema, aqui chamada SLEDAI não renal (SLEDAInr), já foi 

empregada em estudos anteriores 53,56. 

O sistema escolhido tem grande valor durante acompanhamento dos pacientes 

com LES que se encontram em tratamento, uma vez que variações evolutivas de 

pontuação costumam manter boa correlação com atividade da doença e permitem, 

mesmo na ausência de sintomas, um tratamento precoce e agressivo. No entanto, o 

SLEDAInr foi aplicado apenas na entrada do presente estudo. Cabe ressaltar que 

todos os pacientes que concordaram em participar já encontravam-se em 

acompanhamento médico em suas unidades de saúde de origem, o que impossibilitou 

a intervenção medicamentosa e o acompanhamento clínico seriado.  

Na escolha de quais exames laboratoriais seriam analisados, incluímos aqueles 

colhidos rotineiramente nos centros, como cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, PTHi, 

ALT e sorologias virais, além daqueles necessários para a avaliação da qualidade de 

diálise. A avaliação do metabolismo ósseo nos permitiu diferenciar os pacientes que 

estavam realmente com sintomas musculoesqueléticos relativos ao LES daqueles com 

osteodistrofia renal. Os demais exames estudados foram os relativos à atividade 

lúpica propriamente dita, acrescidos da dosagem dos anticorpos anticardiolipina IgG e 

IgM. Estes últimos não mantêm relação com a atividade lúpica, pelo fato de seus 
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níveis séricos não variarem em resposta a tentativas de tratamento com 

imunossupressores. Pela falta de informações sobre o assunto e pela sua elevada 

importância clínica no LES e no impacto que suas manifestações acarretam, optamos 

por incluí-los no protocolo. Deve ser mencionado que uma alta prevalência foi 

relatada nos pacientes dialisados de uma maneira geral 132-134. A acuidade diagnóstica 

da presença da síndrome antifosfolipídio (SAF) secundária seria maior se também 

fosse realizada a pesquisa do anticoagulante lúpico, teste onde são verificadas três 

provas de coagulação. Sua ausência neste estudo, devido às dificuldades operacionais, 

diminui a chance de um diagnóstico correto, mas a verificação do TTP, uma das três 

provas, em parte compensa a ausência das demais provas. Outros anticorpos (anti-ß2 

glicoproteína I IgG e IgM), atualmente usados como critérios de classificação para a 

SAF 135, tampouco foram realizados, visto que eles ainda não haviam sido 

padronizados para uso rotineiro à época da coleta do sangue. 

 Na análise dos nossos resultados encontramos uma prevalência de 1,8% de 

pacientes lúpicos em diálise, que coincide com a impressão dos profissionais que 

lidam com esses pacientes de que a doença é mais frequente na nossa região do que 

em outros países. Nas séries de Cheigh e col. em Nova York 51, e Pollock e col. na 

Oceania 44, a prevalência foi de 1 e 1,1%, respectivamente. A prevalência encontrada 

em estudo anterior 60 é a mesma da descrita no último censo do USRDS, nos Estados 

Unidos, estimada em 1,8% 41. Possivelmente encontraríamos um número ainda maior, 

já que muitos pacientes que entram nos programas de diálise com a hipótese 

diagnóstica de glomerulonefrite crônica poderiam ter uma forma de LES com 

acometimento exclusivamente renal como causa de sua DRCt. Para exemplificar, em 

um dos centros de diálise, uma paciente encontrava-se em HD por glomerulonefrite 

crônica e apresentava poliartrite e FAN positivo em títulos elevados, mas como não 
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preenchera os critérios do ACR não foi incluída no estudo. Mesmo assim, os 

profissionais do centro foram orientados a encaminhar a mesma para investigação 

diagnóstica. 

 Segundo o Censo do IBGE de 2002, a população brasileira era de 169,59 

milhões de habitantes. No mesmo censo a população do Estado do Rio de Janeiro foi 

estimada em de 14.367.083 habitantes 136. Neste mesmo período, no estado havia 69 

unidades de diálise, onde eram atendidos 7379 pacientes (média de 107 pacientes por 

unidade) distribuídos da seguinte maneira: 6746 em hemodiálise (91,4%) e 633 em 

diálise peritoneal (6% em CAPD 1,9% em DPA, diálise peritoneal automática, e 0,7% 

em DPI, diálise peritoneal intermitente) 128. A relação de pacientes dialisados por 

milhão de habitantes era de 501/milhão. Comparando-se estes dados do Censo aos 

obtidos do USRDS 41, onde a prevalência média é de 1738 pacientes em diálise por 

milhão de habitantes, podemos supor que a baixa abrangência do sistema de saúde no 

Brasil exerce uma influência negativa nestes números. A prevalência de LES varia de 

125 por milhão de habitantes, como na Inglaterra, a 500 por milhão, como em 

Curaçao 137. Se tivéssemos, aqui no Brasil, um sistema de saúde semelhante ao norte-

americano, através de extrapolação matemática, chegaríamos a 315 pacientes em 

diálise por nefrite lúpica e uma prevalência de 100 a 200 casos de LES por milhão de 

habitantes. Este número se baseia na hipótese que cerca de 10 a 20% dos pacientes 

evoluem para DRCt em 5 anos e são tratados por métodos dialíticos. Há uma grande 

chance deste número estar subestimado, especialmente se levarmos em conta que um 

número razoável de pacientes lúpicos com nefrite falece sem acesso à TRS em 

decorrência da baixa eficácia do sistema saúde de nosso país. 

 Outro achado distinto dos demais trabalhos publicados foi a proporção 

encontrada entre os gêneros. A relação de 18 mulheres para cada homem encontrada 
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aqui pode representar a maior agressividade do LES entre os pacientes do sexo 

masculino, com mortalidade possivelmente maior e mais precoce, ou uma maior 

prevalência da doença no sexo feminino. Entre as publicações com casuísticas 

maiores a relação entre sexo feminino e masculino variava de 2,6:1, na série de 

Kimberly, a 6,4:1, na de Cheigh, ambas realizadas no mesmo Serviço 45,52. A também 

conhecida maior frequência da doença nos pacientes com cor negra não pôde ser 

comprovada: a proporção entre as raças foi de 50,8% de brancos, 22,8% de pardos e 

26,3% de negros. Nossos achados foram concordantes com os demais autores que 

também notaram predomínio de caucasianos entre os pacientes lúpicos em diálise: 

Kimberly encontrou 51% nos seus dois estudos, de 1981 e 1983 e Nissenson, 54% 

43,45,46. A única série que mostra um predomínio de negros é a de Nova Orleans, onde 

foram encontrados 84% em um total de 19 pacientes estudados, achados facilmente 

explicados pelas características da população do estado americano de Louisiana, 

predominantemente negra 58. A suposta baixa prevalência de pacientes lúpicos negros 

em diálise pode ser explicada pela intensa miscigenação no Brasil, o que dificulta a 

análise das informações, e pelo fato dessa informação ser obtida por autodeclaração, o 

que leva muitos pacientes mestiços a se descreverem como brancos. Outra explicação 

cabível é o coincidente baixo nível sociocultural das populações de cor negra e sua 

dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Talvez muitos pacientes tenham, de fato, 

morrido antes de sua chegada ao tratamento dialítico. A idade no diagnóstico de LES 

e no início da TRS também se mostrou semelhante aos achados dos demais autores, 

com a maioria dos pacientes recebendo o diagnóstico de sua doença antes dos 30 anos 

52,53,57,58,115 e entrando no programa de diálise regular antes dos 40 anos 43,44. 

 A quase totalidade dos nossos pacientes encontrava-se em hemodiálise. Em 

contraste com estudos anteriores, que não abordaram especificamente a questão da 
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influência do tipo de membrana dos dialisadores sobre os exames sorológicos, na 

nossa amostra todos os sujeitos entrevistados eram tratados com dialisadores 

biocompatíveis. Deste modo, a interferência do tipo de dialisador sobre os resultados 

dos exames foi reduzida, minimizando o risco de viés na interpretação dos valores de 

C3 e C4 e da contagem de leucócitos. Além do material empregado durante a 

hemodiálise, outros fatores poderiam interferir no estudo. Podemos citar o estado 

nutricional dos pacientes, presença de anemia com maior gravidade, distúrbios do 

metabolismo ósseo e a qualidade da diálise prescrita. No que concerne à qualidade da 

diálise, metabolismo ósseo e estado nutricional, os grupos de LES e controle não 

diferiram entre si, tendo apresentado índice de redução de ureia, níveis de PTHi, 

fosfatase alcalina, creatinina e albumina muito semelhantes.  

A análise dos acessos definitivos também foi condizente com a literatura, com 

a observação de maioria utilizando fístulas arteriovenosas (FAV) nos dois grupos. A 

presença de tromboses nos acessos definitivos também foi elevada em ambos os 

grupos: 65% no grupo com LES e 60% no controle. A classificação da trombose em 

primária e secundária, permitiu-nos observar um risco maior para trombose primária 

no grupo com LES, o que poderia traduzir uma possível influência dos anticorpos 

anticardiolipina na sua fisiopatologia. Nos exames laboratoriais encontramos níveis 

mais elevados de anticardiolipina do tipo IgG e IgM em pacientes com LES do que 

nos hemodialisados sem LES, nos quais já foi relatada alta prevalência destes 

anticorpos 132-134. Os tempos de tromboplastina também mostraram-se mais alargados 

nos pacientes com LES, mas cabe ressaltar que este teste isoladamente tem menor 

valor que a pesquisa do anticoagulante lúpico, não realizada neste trabalho.  A 

população estudada era submetida a anticoagulação plena durante cada sessão de HD, 

através de heparina. Essa intervenção de rotina pode ter interferido com o número de 
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eventos trombóticos nos acessos definitivos. Devido à sua complexidade, a síndrome 

antifosfolipídio em hemodialisados merece um estudo mais aprofundado e não 

caberia aqui uma avaliação de todas as suas variáveis 138-141. 

A presença de um grupo controle, pareado por variáveis múltiplas, tornou as 

amostras bem semelhantes, facilitando a comparação entre elas. A importância do 

grupo controle fica bem evidente com a análise dos resultados encontrados. É 

importante ressaltar que a aplicação nos controles, do SLEDAI (índice validado 

apenas para os pacientes com LES), foi um mero exercício para avaliar o quanto as 

manifestações provocadas pela diálise per se poderiam “contaminar” os sintomas que 

caracterizam este escore. Nos controles encontramos 37% de pacientes supostamente 

em atividade, dentre os quais a maioria apresentava pontuação baixa, ou “atividade 

leve”. Levando em conta que os ítens responsáveis por pontuação menor que 3 dentro 

do sistema utilizado são justamente aqueles que, ao lado de manifestações cutâneas e 

serosite, compõem as alterações sorológicas, a análise isolada de pacientes com LES 

iria resultar numa falsa estimativa de atividade. Quando se considera ativo o paciente 

com pontuação no SLEDAInr maior que 3, os 37% de controles “ativos” foram 

reduzidos para apenas 4%, eliminando os falso-positivos cujas alterações podem ser 

explicadas simplesmente pela terapia dialítica. A utilização de um ponto de corte no 

SLEDAInr para definir atividade evitou que o complemento, muitas vezes consumido 

durante a diálise, fosse o responsável pela pontuação desse escore. Os outros dois 

pacientes positivos ao SLEDAInr apresentavam quadro de miopatia proximal e 

poliartrite que não puderam ser explicadas apenas pelas complicações da diálise ou 

por outras comorbidades previamente conhecidas. Os centros de diálise foram 

informados desses achados e os pacientes em questão foram encaminhados para 

investigação diagnóstica. 
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 Na nossa casuística encontramos uma alta prevalência de atividade nos 

pacientes com LES. Se fossemos avaliar apenas os dezoito pacientes que se 

encontravam sob o uso de corticosteroides e/ou outras drogas imunomoduladoras e, 

portanto, preenchiam um dos critérios de atividade, já teríamos uma alta prevalência 

de ativos, de 32%. Apesar desse critério também ter sido usado anteriormente em 

outros trabalhos 58,115,127, não se encontrou menção de um percentual comparável ao 

nosso. A maioria desses pacientes, apesar de estar sob o efeito de drogas, apresentava 

manifestações clínicas da doença de base, sugerindo que a indicação de tratamento 

pelo médico assistente era adequada. Dentre os 39 pacientes com LES sem 

imunossupressão e empregando-se o critério de pontuação superior a 3 para 

diagnóstico de atividade, obtivemos um número também elevado de ativos (25%). 

Fries e col. em 1974 observaram, através de análise retrospectiva, que a 

atividade do lúpus declinou após o início da hemodiálise 142. Estes autores 

encontraram cinco pacientes (num total de treze) com necessidade de 

imunossupressão, sendo que suas manifestações clínicas constaram apenas de 

sintomas constitucionais, cutâneos e serosite. Nessa série os níveis de complemento 

aumentaram após o início da TRS, traduzindo inatividade clínica e sorológica. 

Posteriormente Coplon e col., através da revisão de prontuário de 28 pacientes, 

notaram diminuição da atividade, fato já notado em seu estudo anterior 49. Além de 

retrospectivo, seu estudo contemplou os pacientes desde o diagnóstico, o que o levou 

a incluir num mesmo grupo os pacientes com DRCt “reversível” e os sem perspectiva 

de recuperação da função renal.  

Kimberly e col., em 1981, foram os primeiros autores a incluir controles, no 

caso constituídos por lúpicos fora de diálise, na avaliação de LES em TRS. Trinta e 

nove pacientes com LES em diálise foram comparados, retrospectivamente, com 
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outros 36 pacientes com LES fora de HD, na Universidade de Cornell, NY, com o 

objetivo de avaliar a evolução e prognóstico da nefrite. Houve redução da atividade 

também às custas de sintomas clínicos leves e alterações sorológicas 45. Dois anos 

depois Jarrett e col. estudaram retrospectivamente 14 mulheres com LES e as 

compararam com 62 pacientes portadores de DRCt sem LES 48. No entanto, a revisão 

de prontuários sempre traz muitas dúvidas com relação à origem dos sintomas 

apresentados, tornando maior a margem de erro. Outros autores repetiram esses 

achados, mas além de serem também retrospectivos e de incluírem os pacientes a 

partir do início da TRS, tinham um número reduzido de pacientes e não dispunham de 

um grupo controle 49,110,114,143,144.  

No estudo coreano mais recente, de Goo e col. com 45 pacientes, porém sem 

grupo controle, a atividade dos pacientes em hemodiálise medida pelo SLEDAI, não 

diminuiu ao longo do acompanhamento médio que foi de 53 meses. Infelizmente, a 

ausência de um grupo controle implica na inclusão de pacientes inativos considerados 

como ativos, resultando em uma prevalência de atividade superestimada (84%)117. 

Como mencionado, se usássemos os critérios usados por Goo, teríamos o mesmo 

percentual de ativos (84%). Outro estudo recente foi realizado com uma população 

chinesa, que também guarda pouca proximidade étnica com os brasileiros. Apesar de 

controlado, este estudo avaliou 26 pacientes desde antes do início da TRS, concluindo 

que a atividade clínica tende a se reduzir ao longo da TRS. A sobrevida aos 5 e 10 

anos foi menor do que a população controle, sugerindo que intervenções possam ser 

necessárias para mudar tal panorama 116. 

 Há apenas um estudo prospectivo sobre o tema. Nele Cheigh e col. analisaram 

59 pacientes e relataram quase total desaparecimento da atividade após cinco anos em 

diálise e sobrevida normal em comparação com controle histórico 52. Ao contrário 
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destes autores, notamos que, embora haja uma redução com o tempo, havia 

persistência de atividade em 39% dos pacientes em diálise há mais de 5 anos. 

 Encontramos na nossa série dois pacientes que iniciaram os sintomas e 

tiveram seu diagnóstico de LES, um e dois anos, respectivamente, após o começo da 

hemodiálise. Esse achado também foi encontrado na literatura, com o relato de casos 

de pacientes cujos sintomas de LES manifestaram-se anos após o início da 

hemodiálise. Em todos os casos da literatura, assim como nos nossos, não houve a 

utilização de medicações relacionadas ao lúpus induzido por drogas 145,146. 

 Quando avaliamos as características clínicas e sorológicas notamos o que a 

literatura já registrara, ou seja, um elevado percentual de atividade sorológica mesmo 

na ausência de sintomas clínicos, como registrado na maioria das séries. As 

manifestações clínicas mais prevalentes na nossa casuística foram alterações 

mucocutâneas e musculoesqueléticas (41% e 21,7%, respectivamente), dados que 

coincidem com a literatura 56. Cabe ressaltar que sintomas constitucionais, como a 

fadiga, extremamente frequente em todos os pacientes com LES em atividade, não 

são adequadamente contemplados pelo sistema SLEDAI. Outro dado que deve ser 

ressaltado é a baixa frequência de manifestações neurológicas na nossa série (6,5%), 

ao contrário do encontrado por outros autores como Bruce, que detectou 27% de 

alterações do sistema nervoso central, especialmente a presença de convulsões, 

manifestação não encontrada aqui 56. Os motivos para tal discrepância não são 

conhecidos por nós, mas a gravidade dessas manifestações aliada a um sistema de 

saúde deficiente pode ser responsável por uma alta mortalidade, o que evitaria que 

pacientes com essas manifestações entrassem para a amostra. A leucopenia e a 

trombocitopenia também foram frequentes e compatíveis com a literatura, conforme 
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os estudos de Nossent, que encontrou percentual semelhante ao verificado no nosso 

trabalho (12,8% vs. 13%) 53. 

Estudamos a presença de infecção nos nossos pacientes, uma vez que é bem 

estabelecida a relação entre infecção principalmente bacteriana, e o desencadeamento 

de surto de atividade, além da superposição de sintomas. A presença de infecção 

intercorrente é responsável por 30 a 50% de morbidade e mortalidade nos pacientes 

lúpicos. Essas infecções decorrem usualmente de microorganismos aeróbicos comuns, 

embora infecções oportunistas ocorram e sejam causa de morte naqueles pacientes 

submetidos à corticoterapia 147-149. Em países em desenvolvimento a infecção é uma 

importante causa primária e secundária de morte no LES 98,102. Essas altas taxas 

representam o uso mais agressivo de medicação imunossupressora na tentativa de 

controlar a atividade concomitante da doença. No presente estudo oito pacientes 

apresentavam quadro de infecção bacteriana com necessidade de antibioticoterapia, 

mas apenas três encontravam-se em corticoterapia associada com antimaláricos. 

Nenhum deles se encontrava sob o efeito de drogas citotóxicas, como a 

ciclofosfamida, sabidamente associada ao desenvolvimento de infecções graves. O 

SLEDAInr médio desses pacientes foi de 4 ± 3, o que nos leva a acreditar que, de um 

modo geral, a presença de infecção não influenciou diretamente o resultado final da 

avaliação de atividade. 

Infecções por micobactérias, principalmente Mycobacterium tuberculosis, são 

um problema frequente no manejo dos pacientes com doenças difusas do tecido 

conjuntivo, em especial no LES. As infecções tuberculosas afetam preferencialmente 

o pulmão e, na sua maioria, precedem o diagnóstico da doença autoimune. A 

associação entre elas é especialmente intrigante, uma vez que a infecção 

micobacteriana pode cursar com reativação do lúpus. Postula-se que o agente possa 
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atuar como desencadeador da autoimunidade, já que compartilha com o ser humano 

alguns antígenos, e os pacientes infectados comumente apresentam elevação de vários 

autoanticorpos 150-152. Uma de nossas pacientes apresentava-se em tratamento inicial 

para tuberculose pulmonar no momento da inclusão no estudo, mas não mostrava 

evidência clínica de atividade do LES. Isso pôde ser comprovado pelo SLEDAI, cujo 

valor baixo (2) traduz somente uma redução do complemento.  

A análise dos exames complementares também trouxe resultados de certa 

forma surpreendentes. O fator antinuclear (FAN), citado na literatura como um dos 

elementos a se normalizar no curso da TRS 49,142, mostrou-se positivo na grande 

maioria dos pacientes com LES. Os títulos desses pacientes foram estatisticamente 

mais elevados que os pacientes do grupo controle. Entretanto, o FAN não é um 

marcador de atividade de doença. Outros exames analisados, como o VHS e a PCR, 

também não se mostraram bons preditores de atividade. O primeiro mostrou-se 

elevado nos pacientes em ambos os grupos, além de encontrar-se elevado na DRCt 

independentemente de sua causa 153; e o segundo teve níveis mais baixos no grupo 

controle, mas concordando com a literatura, não podem ser usados na detecção 

precoce de um surto de atividade lúpica 154,155.   

Na nossa amostra encontramos níveis mais elevados de C3 nos controles que 

nos demais, quando comparados com os pacientes ativos com e sem IM, e também 

com os lúpicos inativos, mas não se mostrou um bom marcador de surto de atividade. 

Os pacientes em atividade sob IM apresentaram os níveis mais baixos de C4. 

Curiosamente seus níveis se encontravam mais baixos que os ativos sem IM. Uma 

explicação para esse achado seria que a atividade clínica ter sido evidente o suficiente 

para justificar a introdução ou o aumento das drogas controladoras da doença. A 

importância do uso isolado da dosagem das frações do sistema complemento como 
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marcadores de atividade ainda gera resultados contraditórios, o que justificaria um 

estudo mais aprofundado 12,156. Pelas características do presente estudo, o 

detalhamento da análise do complemento nessa população tornar-se-ia de difícil 

execução. 

A presença persistente de níveis baixos de componentes de complemento tem 

sido historicamente associada aos surtos de atividade da nefrite e ao desenvolvimento 

de DRCt nos pacientes com LES 12. Contudo, sua importância na doença quiescente 

ainda não está bem estabelecida. Os trabalhos anteriores notaram números 

conflitantes a respeito da dosagem de C3 e C4 em pacientes dialisados. Os estudos 

iniciais de Fries e Coplon mostraram doença inativa com níveis pré-diálise das 

frações do complemento menores que os encontrados durante a TRS 49,142. 

Posteriormente Cheigh e col. demonstraram que apesar de clinicamente inativa, a 

doença podia seguir com níveis baixos de complemento sérico até 5 anos após início 

da TRS 51. Outros autores, como Szeto e col. e Okano e col., encontraram consumo de 

complemento em todos os pacientes em diálise, mesmo naqueles sem critérios de 

atividade clínica 50,57.  

A pesquisa de células LE, apesar de considerada um exame ultrapassado e em 

desuso, trouxe informações saudosistas: sua baixa sensibilidade (apenas 19%) foi 

compensada com uma elevada especificidade para atividade da doença (98%), com 

um valor preditivo positivo para detecção de atividade de 92%. Esse achado coincide 

com os relatos de Schett e col., que associam sua positividade com a presença de 

doença clinicamente ativa e envolvimento orgânico grave 157,158. Apesar de ter sido o 

primeiro exame laboratorial desenvolvido para identificar as alterações imunológicas 

no LES, não foi avaliado por grande parte das séries de pacientes em diálise. Essa 

análise sustenta que o ponto de partida para a avaliação de atividade lúpica deve estar 
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baseado em uma análise integrada de diversos parâmetros, como foi o caso do 

presente trabalho. 

Também estudamos a influência da infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) 

sobre a determinação da atividade. Além de muito prevalente entre os 

hemodialisados, o VHC desencadeia manifestações imunológicas com sintomas 

clínicos comuns ao LES, como miosite, envolvimento articular e vasculite 159. Os 

estudos anteriores sobre LES em diálise, mesmo os mais recentes, não se referem à 

infecção pelo VHC. A nossa preocupação inicial não foi confirmada e a presença da 

infecção pelo VHC aparentemente não interfere na avaliação de atividade em 

pacientes com LES. 

A sobrevida da população estudada ao fim de 60 meses de acompanhamento 

foi 67% nos pacientes com LES e 83% nos controles. Apesar da falta de significância 

estatística, observa-se uma clara tendência para maior mortalidade no grupo de 

pacientes com LES (P=0,096). Como o grupo controle foi obrigatoriamente pareado 

com o grupo LES por múltiplas variáveis, incluindo a idade, a amostra resultante não 

representa a população geral em diálise. Nos últimos censos em diálise realizados pela 

Sociedade Brasileira de Nefrologia, por exemplo, a idade média da população geral 

vem se mantendo estável em torno dos 54 ± 14 anos, muito acima da presente 

amostra160. Por se tratar de uma amostra mais jovem, a mortalidade anual bruta no 

grupo controle (3,4%) não espelha a mortalidade brasileira em diálise que, de acordo 

com os últimos censos, encontra-se ao redor de 17%. Outro ponto que merece 

comentário é a diferença, embora sem significância estatística, do tempo de diálise 

entre os grupos de pacientes com LES e controles (54 ± 50 e 71 ± 53 meses, 

respectivamente). Como espera-se que maior duração da diálise acarrete maior 
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mortalidade, a comprovação que houve tendência de maior mortalidade nos pacientes 

com LES reforça esse achado. 

Entre os pacientes com LES a literatura é escassa no que diz respeito à 

sobrevida em diálise. O primeiro estudo sobre mortalidade de pacientes com LES em 

diálise foi de Fries e col. em 1974, que fez um estudo observacional com 13 pacientes 

e idade média de 30 anos, muito semelhante à nossa população, mas com sobrevida 

superior (76,9% em 5 anos) à observada no presente estudo 142. Seguiram-se outros 

relatos, todos retrospectivos, na sua maioria não controlados, com amostras pequenas. 

As taxas de sobrevida estiveram entre 50% e 89% 44,45,48,49,52,53,96,110,144. Nissenson e 

col. descreveram, também de forma retrospectiva, uma análise do banco americano de 

dados com 1029 pacientes com LES em diálise e mostraram sobrevida de 73% em 60 

meses, maior que a encontrada em diabéticos dentro de uma amostra de 3078 

controles (65%). É importante ressaltar que a população de pacientes com LES, 

embora jovem como a do presente estudo (57% entre 20 e 39 anos), foi comparada 

com controles não pareados por idade e, portanto, mais velhos 43. Publicações mais 

recentes ainda de natureza retrospectiva e com amostras pequenas mostram sobrevida 

entre 72 e 75% 58,116,117. Embora a idade média dos pacientes fosse semelhante à nossa 

população, apenas um deles usou um grupo controle pareado por idade 116. O único 

estudo prospectivo nos últimos 20 anos foi o conduzido por Bruce e col. Nele, 21 

pacientes canadenses com LES em diálise foram comparados a 50 pacientes com LES 

e GN sem diálise, pareados por idade e gênero. Os autores encontraram sobrevida de 

67% em 1 ano. Seu período de acompanhamento foi muito curto e os pacientes não 

foram avaliados ao final de 60 meses, o que dificulta comparações. De qualquer 

forma, a taxa de mortalidade anual bruta relatada foi bem superior à do presente 

estudo 56. 
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Com o objetivo de avaliar o impacto da atividade do LES sobre a mortalidade, 

desenhamos curvas de sobrevida usando o SLEDAInr como parâmetro de fatoração 

nos pacientes com LES. Na comparação entre pacientes com LES considerados 

“ativos” (SLEDAInr ≥ 4) com “inativos” (SLEDAI < 4) não observamos diferença 

significativa, porém houve uma tendência de maior mortalidade entre os pacientes 

com atividade (P=0,073). Essa tendência transformou-se em diferença significativa 

quando comparamos os pacientes ativos  com os controles (P=0,013).  

Apenas duas publicações relacionam o SLEDAI com mortalidade em 

pacientes com LES em diálise. Nossent e col. avaliaram, retrospectivamente, 55 

pacientes e relataram sobrevida de 89% em cinco anos. Alta atividade, definida pelos 

autores como SLEDAInr >10, estava presente em 16% dos pacientes 53. Não podemos 

explicar com certeza a razão da dissimilaridade de seus resultados com os do presente 

estudo, mas diferenças no padrão social das populações podem ter tido impacto sobre 

os desfechos. Goo e col., em outro estudo retrospectivo, com uma população na qual 

o percentual com SLEDAInr >10 era 4%, observaram sobrevida bruta de 72% em 

cinco anos 117. No entanto, esse estudo não avaliou exclusivamente pacientes em 

hemodiálise, tendo incluído 11 casos em diálise peritoneal e 13 transplantados renais 

entre os 45 indivíduos estudados.  

Procurando investigar outros fatores associados com a maior mortalidade dos 

pacientes com LES realizamos, inicialmente, uma análise univariada, na qual fatores 

de risco potenciais foram arrolados como variáveis independentes.  

Na população de LES em geral, um dos fatores implicados com a maior 

mortalidade é o gênero. Kellum e col. observaram mortalidade maior em homens após 

acompanhamento de 299 pacientes durante 11 anos 76, resultado reproduzido em 

outras casuísticas85,161-163. Ward e col. em uma publicação de 1995 observaram que o 
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sexo masculino conferia uma proporção de risco de 1,55 82. Esse risco aumentado no 

sexo masculino poderia explicar a elevada proporção de mulheres na nossa coorte na 

qual logramos incluir apenas três homens. O papel do gênero como determinante de 

mau prognóstico, entretanto, tem sido motivo de controvérsia 164-166. 

Outro fator que confere maior gravidade e maior mortalidade ao LES é a cor 

negra. Studenski e col., após observarem elevado risco de DRCt e óbito em homens e 

negros entre 411 pacientes avaliados retrospectivamente, cogitaram que o baixo status 

socioeconômico poderia estar relacionado ao pior prognóstico nesses casos 163. Em 

uma análise retrospectiva de um banco de dados com registros de óbitos de uma 

população americana, os autores observaram um aumento de 30% na mortalidade 

entre a população negra com LES e comentaram a influência de dificuldade de acesso 

ao sistema de saúde como fator contribuinte 165. Um estudo multicêntrico também 

relatou maior mortalidade entre a população negra, que apresentava níveis mais 

elevados de creatinina sérica, níveis mais baixos de hematócrito e mais envolvimento 

neuropsiquiátrico, além de maior frequência de uso da medicina pública 78. Apesar do 

prognóstico pior associado à cor negra ter sido demonstrado por outros autores 76,164, a 

evolução desfavorável nesta população pode dever-se não à cor da pele per se, mas 

sobretudo por particularidades na apresentação clínica, status socioeconômico, adesão 

ao tratamento e acesso ao sistema de saúde. No presente estudo, entretanto, a cor da 

pele não teve impacto sobre a mortalidade possivelmente devido à grande 

miscigenação do povo brasileiro167. 

Na avaliação do SLICC como fator de risco, observamos que esse índice não 

esteve relacionado à maior mortalidade (HR 1,038, IC 95% 0,786-1,371, P=0,792). O 

SLICC, um índice de dano irreversível, foi criado por uma comissão multicêntrica e 

validado internacionalmente, tendo como objetivo principal, quantificar a morbidade 
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cumulativa decorrente da doença ou do seu tratamento105. Desde sua criação, o 

SLICC vem sendo alvo de várias publicações tentando relacioná-lo com a sobrevida 

dos pacientes com LES em geral 87,103,168-170.  

Uma das primeiras publicações a respeito foi realizada na University College 

of London e conduzida por Stoll e col 171. Nela os autores mostram, de forma 

retrospectiva em uma coorte de incidentes, que o escore médio de dano pulmonar no 

primeiro ano foi preditor de mortalidade, bem como o escore renal esteve relacionado 

com desenvolvimento de DRCt ao fim de 5 e 10 anos de acompanhamento. Nesse 

estudo, realizado com uma população predominantemente caucasiana (66%), o 

SLICC médio renal em 5 e 10 anos foi maior entre asiáticos e afrocaribenhos 

comparados aos brancos. Desde então várias publicações vem correlacionando o 

SLICC com maior mortalidade no LES 83,85,103,113,169,172-175. Lopez e col. avaliaram 

prospectivamente 350 pacientes da mesma coorte inglesa,  durante um tempo médio 

de seguimento de 9 anos. Foi observada uma forte associação entre atividade 

inflamatória, aqui expressa pelo escore BILAG, e mortalidade (HR 1,15, P= 0,008). A 

idade, atividade renal, uso de imunossupressores e dano orgânico prévio se mostraram 

fatores independentes relacionados à mortalidade176. Outra publicação com a mesma 

população determinou uma relação direta entre SLICC e morte: para cada ponto no 

escore de dano, foi demonstrado de forma retrospectiva, um HR 1,32 (IC 95%: 1,09-

1,6, P= 0,005) 175. Em populações latino-americanas a coorte LUMINA (do inglês 

lupus in minority population, nature versus nurture) demonstrou um menor escore de 

dano permanente no início da doença entre os brancos comparados aos hispânicos e 

negros (1,09, 1,65 e 1,39, respectivamente, P=0,0023) 173. Outros estudos observaram 

que o domínio renal do SLICC foi o principal preditor de morte nos pacientes (HR 

1,65, IC 95% 1,03-2,66) 177 e que o SLICC ponderado seria um fator preditor 
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independente de mortalidade 178.  Esses dados foram semelhantes a um estudo 

mexicano, que avaliou pacientes com LES grave e indicação de internação hospitalar. 

Nele a maior mortalidade teve relação com SLEDAI elevado (P=0,004) e SLICC 

(P=0,03) 179. Uma explicação para a falta de impacto desse índice no presente estudo 

seria o fato de todos os pacientes encontrarem-se na mesma condição de dano 

orgânico irreversível na ocasião do recrutamento, com riscos equiparados, ao 

contrário de outras publicações. 

Buscando conhecer o papel da função tireoidiana sobre a mortalidade na nossa 

população, estudamos seus principais marcadores, mas não houve diferença 

significativa entre os grupos de pacientes com LES e controles. Tampouco 

observamos correlação, na análise univariada, dos níveis de T3 reverso e mortalidade 

nos pacientes com LES em diálise (HR 1,010, IC 95% 0,987-1,033, P= 0,408). Estes 

achados sugerem que os postulados sobre níveis de hormônio tireoidiano, estado 

inflamatório e mortalidade 68,72,73 não se aplicam no cenário de nosso estudo. 

No presente estudo também avaliamos o impacto dos níveis isolados do PTHi 

sobre a mortalidade dos pacientes com LES. Não observamos qualquer efeito do 

metabolismo cálcio e fósforo sobre a mortalidade dos pacientes com LES, seja pelos 

níveis isolados do cálcio (HR 0,911, P = 0,336), fósforo (HR 1,027, P= 0,837) e PTHi 

(HR 1,000, P=0,396), seja com o produto cálcio x fósforo (HR 0,994, P=0,662).  

O hormônio da paratireoide modula a homeostase do cálcio e fósforo e 

distúrbios da sua secreção acarretam os bem conhecidos defeitos do metabolismo 

ósseo e em fases avançadas, calcificação vascular. Na população geral níveis elevados 

do PTHi já foram relacionados a um maior risco de doença cardiovascular e 

mortalidade 180,181. Sendo o hiperparatireoidismo uma consequência da evolução 

natural da DRC, seria natural esperar um papel de destaque dos níveis de PTHi sobre 
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a mortalidade. Entretanto, mesmo na população em diálise, os estudos são 

controversos, com alguns autores mostrando maior risco de morte com altos níveis de 

PTHi 107,182-184, outros relatando falta de associação 185, ou até mesmo a relação 

inversa entre seus níveis e maior mortalidade 186-188.  

Os níveis de PTH se elevam à proporção que a DRC avança para sua fase 

dialítica. O impacto do PTH sobre a saúde da população dialisada dependeria não só 

do estágio da DRC mas também do tempo de diálise. Apesar dos avanços na TRS, 

mesmo as membranas de alta eficácia falham em remover todo o excesso dietético de 

fósforo 189. A resultante elevação do produto cálcio X fósforo, também incriminada 

como fator determinante de maior mortalidade 106,182,184, comporia o cenário do 

complexo metabolismo do cálcio e fósforo na presença de DRC, dele fazendo parte os 

elevados níveis séricos de PTH. No entanto, os estudos que avaliaram o efeito deste 

metabolismo sobre  a mortalidade em diálise divergiram, mesmo após ajuste para 

tempo de diálise e outros fatores de risco tradicionais 182,185,187,188. A falta de impacto 

dos distúrbios minerais e ósseo da doença renal crônica sobre a mortalidade de 

pacientes com LES em nosso estudo pode, pelo menos em parte, ser explicado pelo 

fato de termos lidado com uma população jovem, com um tempo em diálise 

relativamente curto, e que apresentou uma alta mortalidade em cinco anos. 

Muito além do efeito cardiovascular, há fatores como a ingesta proteica 

restrita, perda da massa muscular com sarcopenia e, em última análise, desnutrição. 

São esses elementos que pautaram as conclusões dos estudos que mostraram relação 

inversa entre níveis de PTH e mortalidade 186,187. Drechsler e col. mostraram em um 

elegante estudo que o efeito dos níveis de PTH sobre a mortalidade em diálise ocorreu 

apenas nos pacientes com estado nutricional adequado (albumina sérica 3,8g/dL)190.  
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Não foi observada, no presente estudo, relação entre creatinina e albumina 

com a mortalidade entre os pacientes com LES (HR 0,891, P=0,285 e HR 0,830, 

P=0,537, respectivamente). A desnutrição em pacientes em diálise, uma vez que é um 

preditor de mortalidade, é monitorizada através de exames mensais nas clínicas-

satélite, com dosagens de albumina, hemoglobina e creatinina. A presença de 

hipoalbuminemia aponta não só para a presença de possíveis causas reversíveis de 

anorexia e inflamação, mas também para os cuidados oferecidos ao paciente, como 

demonstrado em vários estudos com população em diálise crônica 191-194.  

Mimura e col. avaliaram 1100 pacientes incidentes em hemodiálise e 

observaram maior mortalidade cardiovascular naqueles com  níveis baixos de 

albumina sérica (HR 0,41, P=0,03) e elevados de PCR (HR 1,08, P=0,015) 195. Como 

ressalva, destaca-se o fato dessa população ser asiática e nesta amostra haver 54% dos 

pacientes com diabetes mellitus, prevalência maior que a da população geral japonesa. 

Mais recentemente, Mehrotra e col. compararam pacientes em HD e DP, com 

evidência de maior do risco de morte nos dois grupos na presença de 

hipoalbuminemia. Para cada nível reduzido de albumina os autores observaram maior 

chance de mortalidade geral, cardiovascular e infecciosa entre a população em HD, 

comparada com a em DP 196.  A falta de correlação entre os marcadores nutricionais 

com maior mortalidade nos pacientes com LES pode ser explicada pelo fato do grupo 

de LES ser composto preponderantemente por mulheres jovens, que entraram em 

diálise mais precocemente que a população geral, com menor probabilidade de 

apresentar desnutrição. 

O papel da β2-microglobulina na sobrevida em diálise é ainda mais intrigante. 

Ela é uma proteína de baixo peso molecular e é produzida por células que expressam 

moléculas de histocompatibilidade da classe I. Em condições normais, tem ritmo de 
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produção constante e eliminação renal, mas eleva-se nas doenças inflamatórias 

crônicas e neoplasias hematológicas. Na vigência de DRCt, com a quase abolição da 

filtração glomerular, há aumento dos níveis circulantes de β2-microglobulina. Embora 

seu papel como toxina urêmica não seja muito claro, ela vem sendo usada como 

marcadora da adequação da diálise, sendo considerada uma das moléculas médias, 

sabidamente pouco removidas mesmo em capilares de alto-fluxo 197,198.  Enquanto os 

pequenos solutos são determinantes de toxicidade e maior mortalidade precoce, essas 

moléculas seriam causadoras de amiloidose e marcadoras de mortalidade tardia em 

diálise 198-200. A falta de correlação entre os níveis séricos de β2-microglobulina e 

mortalidade nos pacientes com LES em nosso estudo pode ser explicada pelo fato de 

termos lidado com jovens, tratados com dialisadores de alto fluxo (que retardam o 

aparecimento dos efeitos mórbidos do acúmulo desse composto), e que foram 

acompanhados por somente cinco anos 63. 

Não houve relação da PCR com mortalidade nos pacientes com LES. 

Tratando-se de uma doença inflamatória crônica, seria esperada uma influência das 

proteínas de fase aguda, também chamadas proteínas de resposta inflamatória, quais 

sejam, PCR, fibrinogênio e globulinas, essas duas últimas medidas indiretamente 

através da VHS. Tradicionalmente a PCR vem sendo usada como marcador de 

complicações infecciosas no LES, onde seus níveis encontram-se bastante elevados, 

decorrentes da resposta aos antígenos bacterianos 201,202. Em contraste,  no flare da 

doença haveria baixa produção desta proteína, explicada por alguns pela produção de 

anticorpos anti-PCR e como parte do grande desequilíbrio imunológico que ocorre 

nessa doença 202.  

O mesmo se aplica à VHS, comprovando um estudo prospectivo que mostra 

que a VHS tem pouca utilidade clínica na população em diálise. Nele os autores 
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observaram elevação da eritrossedimentação em 93% dos 48 pacientes analisados 153. 

Esses dados foram confirmados no presente estudo, onde não observamos relação 

deste teste com maior mortalidade nos pacientes com LES (HR 1,008, P=0,252). 

Curiosamente, como já discutido, nenhum exame laboratorial realizado na entrada do 

estudo foi fator determinante de sobrevida. 

Surpreendentemente não encontramos associação entre anticardiolipina da 

classe IgG, seja como variável contínua (HR 0,989, IC 95% 0,974-1,005, P= 0,172) 

ou como categórica (HR 0,737, IC 95% 0,280-1,936, P=0,535) e anticardiolipina da 

classe IgM (HR 1,000, IC 95% 0,941-1,062, P= 0,995) e mortalidade nos pacientes 

com LES. No entanto, a relação do número de fístulas arteriovenosas por tempo de 

diálise (FAV/ano) se mostrou um fator relacionado com mortalidade (HR 1,628, IC 

95% 1,105-2,399, P= 0,014). A SAF, entidade descrita recentemente, vem sendo 

relacionada à pior sobrevida no LES há cerca de 20 anos 203-205. Desde então a relação 

entre a positividade para qualquer um de seus anticorpos com dano orgânico 

irreversível vem sendo discutida. Moroni e col. demonstraram que a positividade para 

anticorpos antifosfolípides (aPL) foi fator de risco isolado para o desenvolvimento de 

DRCt em uma população de 111 pacientes com LES 141. Cervera e col. também 

observaram o papel desses anticorpos no prognóstico de uma coorte de 1000 

pacientes europeus com LES. Nesse estudo uma das principais causas de morte após 5 

anos de doença foi a presença de eventos trombóticos em 26,1% dos indivíduos 

estudados 86. Outro estudo europeu mostrou resultados semelhantes em uma coorte de 

202 pacientes incidentes. Nela Ruiz-Irastorza e col. encontraram associação positiva 

entre o diagnóstico de SAF e dano irreversível em 5 anos (OR 19, IC 95% 4-93). 

Como a sobrevida em 15 anos foi menor nos pacientes com LES e SAF comparada 
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aos sem SAF (65% vs. 90%, P=0,03), os autores especularam sobre a associação entre 

esses anticorpos e doença vascular tardia 206.  

Os anticorpos da SAF, isoladamente,  também vem sendo descritos como fator 

independente de mortalidade no LES. Doria e col. observaram, ao estudar 207 

pacientes italianos com LES, que a positividade isolada para o anticoagulante lúpico 

(LAC) conferiu sobrevida menor quando comparada aos pacientes negativos para o 

LAC, embora não tenha sido demonstrada significância estatística 90. Em outro estudo 

europeu, desta vez entre pacientes pediátricos com LES, Descloux e col. confirmaram 

o risco 3 vezes maior de dano orgânico irreversível entre os pacientes com 

positividade para os aPL comparado aos portadores de LES sem os anticorpos (P 

<0,05). No entanto, os autores ressaltam que entre as 56 crianças avaliadas 

retrospectivamente, das 6 mortes encontradas, 4 delas tinham positividade para aPL 

207.  

Na população brasileira dois estudos recentes abordam marcadores de 

mortalidade no LES. Souza e col., em um levantamento das certidões em São Paulo 

entre 1985 e 2007, encontraram associação com mortalidade das seguintes 

manifestações: tuberculose, pneumonia, sepse, envolvimento gastrointestinal, DRCt e 

doença cardiovascular antes dos 50 anos (especialmente infarto do miocárdio)208. 

Embora não discutido pelos autores, é importante ressaltar que na fisiopatologia das 

duas últimas manifestações o papel dos aPL está bem caracterizado, como descrito 

anteriormente 170. No outro estudo, também retrospectivo a partir de certidões de 

óbito, prontuários médicos e entrevistas em Minas Gerais, o diagnóstico de SAF 

emerge como fator de risco isolado de mortalidade entre os pacientes com LES (HR 

3,82, IC 95% 1,08-1,82) 170.  É importante ressaltar que nenhum desses estudos 

avaliou uma população em diálise, situação na qual positividade dos aPL é frequente 
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mesmo em pacientes sem LES 209-211. Tampouco pesquisamos na nossa coorte o LAC, 

por motivos operacionais e os anti-ß2 glicoproteína I IgG, IgM ou IgA, porque à 

época das dosagens, esses exames ainda não se encontravam disponíveis. Nossos 

pacientes não tinham diagnóstico confirmado de SAF. A positividade de aCL IgG 

isolada, especialmente em diálise,  tem fraca correlação com SAF clínica e pode 

explicar a falta de associação desse parâmetro com mortalidade na nossa população. 

Ainda na análise univariada encontrou-se forte associação entre mortalidade e 

SLEDAInr como variável contínua (HR 1,176, IC 95% 1,043-1,326, P= 0,008) e uso, 

à entrada no estudo, de imunossupressores (IS)  (HR 2,713, IC 95% 1,032-7,133, P= 

0,043). Desde a publicação de Urowitz e col., há 35 anos atrás, relacionando a 

atividade do LES com mortalidade precoce 99, inúmeras outras vêm confirmando a 

associação entre gravidade e/ou atividade desta doença com pior prognóstico, 

especialmente quando há glomerulonefrite e manifestações neuropsiquiátricas 

81,83,97,98,165,179,212-219. 

Nos últimos anos o SLEDAI tornou-se uma ferramenta cada vez mais usada 

nas coortes de pacientes com LES. Hernández-Cruz e col., em um estudo caso-

controle retrospectivo de autópsias, usando o Mex-SLEDAI , encontraram risco 20% 

maior de morte para cada ponto do SLEDAI, além de observarem forte associação 

entre mortalidade e dose cumulativa de corticosteroides (OR 2.3, IC 95% 1,2-4,5, 

P<0.001) 220. Ibañez e col., em 3 estudos consecutivos com 575 pacientes da coorte 

canadense, demonstraram que o SLEDAI representa uma ferramenta adequada para o 

acompanhamento de longo prazo dos pacientes com LES. Outrossim, os autores 

também observaram que o SLEDAI médio ajustado foi uma variável independente de 

mortalidade 166,221,222. Em outro estudo na mesma coorte, Urowitz e col. associaram 

maior mortalidade com o sexo masculino, doença coronariana, presença de dano 
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irreversível, SLEDAI médio ajustado e uso de imunomoduladores169. O uso de 

antimaláricos mostrou-se protetor, com HR 0,58, P=0,009, diferentemente do 

resultado encontrado no presente estudo (HR 1,818, P= 0,262). Becker-Merok e 

Nossent também avaliaram as variáveis relacionadas com a mortalidade de sua coorte 

longitudinal, formada por população quase exclusivamente caucasiana (96,8%). 

Durante um seguimento médio de 11,9 anos, houve 37 óbitos (23,4%) e os fatores 

relacionados à maior mortalidade foram idade > 40 anos e SLEDAI médio ponderado 

>3 113. Na população brasileira o estudo conduzido pelo grupo dos Hospitais das 

Clínicas de Minas Gerais demonstrou que, ao lado da presença de SAF,  a pontuação 

elevada do SLEDAI-2K (derivação do SLEDAI) no diagnóstico foi determinante de 

maior mortalidade 208. 

Entre os pacientes em diálise, o papel do SLEDAI sobre a mortalidade é 

subavaliada. A contribuição de atividade persistente sobre a mortalidade de pacientes 

com LES em diálise foi avaliada em uma coorte prospectiva, onde 38 indivíduos 

asiáticos encontravam-se em diálise peritoneal. Na análise dos fatores de risco o 

SLEDAInr não teve um papel determinante na mortalidade 223.  

Mais recentemente um estudo multicêntrico europeu ajudou a quebrar o 

paradigma do padrão bimodal de mortalidade. Nossent e col. mostraram que, ao 

contrário do que estava em voga há mais de 35 anos, a mortalidade tardia no lúpus 

mudou. A doença cardiovascular não constitui mais a sua principal causa. Cerca de 

40% dos óbitos ocorreram após 10 anos de evolução e, entre eles, dois terços das 

mortes foram causadas por uma associação de doença ativa (ECLAM e SLEDAI 

médios  de 5,5 e 15, respectivamente) e dano permanente (SLICC médio 5) 224,225.  

Embora alguns trabalhos tenham relacionado pontos de corte no SLEDAI 

associados a maior mortalidade 214,220, este ponto ainda não está bem estabelecido. 
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Com o intuito de buscar o melhor ponto de corte do SLEDAInr para determinar 

mortalidade na nossa população em hemodiálise, uma curva ROC foi traçada e o 

SLEDAInr > 8 foi o ponto de corte encontrado para estratificação de risco. Deste 

modo, a partir da curva ROC, o SLEDAInr >8 foi incluído na análise multivariada, 

juntamente com o IRU, o uso de imunomoduladores e o número de FAV/ano, 

positivamente associados com mortalidade na análise univariada. 

Ao contrário do SLEDAInr, do uso de imunosmoduladores e do número de 

FAV/ano, o índice de redução de ureia (IRU) emergiu como fator protetor para 

mortalidade entre os pacientes com LES (HR 0,967, IC 95% 0,930-1,005, P= 0,086). 

O IRU (ou o Kt/V) é um parâmetro de adequação da diálise no concernente à remoção 

de solutos de baixo peso molecular medida pela retirada de ureia.  O valor alvo para 

essa variável tem mudado ao longo dos anos na medida em que a tecnologia do 

procedimento dialítico vem melhorando.  

Em uma coorte retrospectiva norte-americana com mais de 15.000 pacientes o 

IRU subiu de 63,2% em 1994 para 68,1% em 1997, com benefício sobre a sobrevida 

em diálise 226. Vários estudos vêm mostrando benefícios da diálise de maior 

intensidade, com reduções de 2 a 9% 227-230 na mortalidade. Port e col. demonstraram 

que o risco relativo de mortalidade foi maior nos pacientes que mantinham IRU 70-

75% que nos pacientes com diálise de alta intensidade, com IRU >75% (P <0,005) 

231,232.  

No entanto, não há unanimidade na literatura sobre os reais benefícios da 

diálise de alta intensidade no concernente à sobrevida. Se por um  lado cada 10% de 

redução da IRU aumentou em 17% o risco de morte (OR 1,17, IC 95% 1,03-1,32, 

P=0,02), a mortalidade mostrou-se maior no grupo com IRU entre 70-74%, quando 

comparada ao grupo com IRU 65-69%, segundo estudo de McClellan e col. 233. Esses 
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achados foram reproduzidos por alguns estudos 234, mas contestados por outros.  O 

estudo HEMO, realizado com pacientes norte-americanos, não mostrou diferença 

significativa da mortalidade, comparando os pacientes que atingiram IRU 65% (e 

Kt/V 1,05) com os que ultrapassaram 75% (e Kt/V 1,45) 235.  

Uma possível explicação pode ter surgido com Chertow e col., que através de 

bioimpedância em 3009 pacientes em diálise, mostrou que a IRU pode superestimar a 

constituição corporal, de modo que pacientes desnutridos acabariam por ser tratados 

com maior intensidade 236, explicando a maior mortalidade em pacientes com IRU 

elevados 237,238. 

 No modelo de análise multivariada, que incluiu as quatro variáveis 

significativas da análise univariada, apenas SLEDAInr >8 (HR 6,368, IC 95% 1,798-

22,548, P=0,004) e IRU (HR 0,953, IC 95% 0,917-0,990, P=0,014) foram 

confirmados como independentemente associados à mortalidade. Embora com 

significância estatística, o IRU teve efeito protetor discreto. De acordo com nossa 

análise, para cada ponto percentual de aumento na IRU haveria 4,7% apenas de 

redução na mortalidade. Nesse modelo o SLEDAInr >8, ou seja, estar com a doença 

francamente ativa, implica em um risco de mortalidade seis vezes maior.  

 O próximo passo foi aquilatar o efeito do SLEDAInr >8 sobre as curvas de 

sobrevida. A curva de sobrevida de Kaplan-Meier dos pacientes com LES e 

SLEDAInr ≤8 foi muito semelhante à dos controles com sobrevida bruta de 73% e 

83%, respectivamente, ao final de cinco anos (P=0,351). Impressionantemente o 

percentual de casos fatais em pacientes com LES e SLEDAInr >8 aproximou-se de 

100%. A taxa de sobrevida em 5 anos de acompanhamento foi de apenas 17% e 

estatisticamente diferente das outras duas curvas (P<0,001 para ambas as curvas) no 

contexto de uma amostragem relativamente pequena que favoreceria falso negativos. 
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Considerando que os pacientes com LES estudados eram relativamente jovens, com 

idade média de 38 anos na entrada, este achado se torna especialmente relevante. De 

modo semelhante, Broder e col. demonstraram, através de um estudo recente, que os 

pacientes com LES em diálise mantidos sob controle terapêutico frequente tiveram 

sobrevida superior à dos pacientes sem acompanhamento. Como ressalva, além do 

caráter retrospectivo, nenhum escore de atividade foi aplicado na população 

analisada239.  

 A mortalidade em diálise é extremamente elevada e tem na doença 

cardiovascular uma das principais causas 111,160. A taxa ajustada de mortalidade global 

em pacientes dialisados é 6,5-7,4 vezes maior que a da população geral nos Estados 

Unidos 65. No Brasil, o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2010 

mostrou mortalidade bruta de 17,9%, inferior à descrita na população americana  

(26% ao ano em 2004)160.  A presença do LES não confere aos seus portadores um 

maior risco de morte, como demonstrado por Chen e col. Nele, através da análise 

retrospectiva do banco chinês de dados, os autores mostraram que a maior 

mortalidade estava associada com idade > 45 anos, gênero masculino, presença de 

diabetes e doença cardiovascular 240. 

Contudo, segundo censo do USRDS de 2011, o percentual de morte em diálise 

por doença cardiovascular vem caindo nos últimos anos. O percentual de morte 

cardiovascular nas populações prevalentes em diálise caiu de 50% entre 1997-1999 

para 42% entre 2007-2009 241. Uma observação relevante é o surgimento neste 

relatório de mortes por abandono do tratamento dialítico. De certo modo, podemos 

imputar que algumas dessas mortes ocorreram por déficit cognitivo ou quadros de 

demência multi-infarto, tendo a doença cardiovascular como causa subjacente 241. 
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Os pacientes em diálise são especialmente susceptíveis à morte súbita, 

sabidamente secundária ao infarto agudo do miocárdio ou à arritmia cardíaca. Esta 

última, por sua vez, sofre influência da combinação de doença estrutural (hipertrofia 

ventricular e fibrose miocárdica) com o estresse hemodinâmico e eletrolítico que 

ocorre a cada sessão da hemodiálise convencional 65. A possibilidade de diálise de 

longa duração associada ao melhor uso das drogas antiarrítmicas pode ter contribuído 

para a redução da mortalidade cardiovascular nesses pacientes 65. 

Uma forma de doença arterial rapidamente progressiva tem sido descrita em 

pacientes em diálise desde 1974 e parece ocorrer em qualquer momento da DRC, 

mesmo antes do início da terapia dialítica. Neste artigo clássico, Lindner e col. 

descreveram o acompanhamento de 39 pacientes com mortalidade global de 59%, 

onde 14 das 23 mortes ocorreram por aterosclerose acelerada, sendo 90% no sexo 

feminino 109.  

Fatores de risco tradicionais, como tabagismo e dislipidemia podem contribuir 

para essa elevada mortalidade cardiovascular. No entanto, o impacto de fatores não-

tradicionais tais como distúrbios minerais, estresse oxidativo, anemia e inflamação, 

pode prevalecer 106-108,242. Cabe ressaltar que pacientes com DRC e níveis elevados de 

PCR têm uma menor sobrevida devido ao aumento da mortalidade geral e 

cardiovascular 112. 

O padrão bimodal de mortalidade em pacientes com LES, que foi relatado há 

35 anos75, vem sendo contestado 208,225. Atualmente observa-se que uma das 

principais causas de mortalidade tardia em pacientes com LES é infecção 208,225 ao 

lado da doença cardiovascular (devido a uma aterosclerose acelerada subjacente). 

Neste contexto, a inflamação parece exercer um papel importante no desenvolvimento 

da doença arterial 113,243,244. 
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Pode-se questionar se a impressionante taxa de mortalidade de pacientes 

relativamente jovens com SLEDAInr >8 está relacionada à presença concomitante de 

duas condições claramente envolvidas com inflamação e aterosclerose. Em apoio a 

esta hipótese, a natureza da morte, conhecida em 4 dos cinco indivíduos com 

SLEDAInr >8, foi uniformemente cardiovascular. O impacto de agentes 

imunomoduladores sobre a mortalidade na nossa população é menos clara. Na entrada 

apenas um dos seis pacientes com SLEDAInr >8 estava em uso de azatioprina 

(100mg/dia) em combinação com 5 mg de prednisona. Dos restantes, 3 usavam 

apenas prednisona (20mg/dia) e 2 estavam sem qualquer outra medicação para o 

lúpus. Além disso, não houve associação significativa entre o uso de 

imunomoduladores na entrada e mortalidade na análise multivariada. Até o momento 

da morte a informação sobre o uso de imunomodulação não estava disponível. 

Nosso estudo, prospectivo e observacional, carreia algumas limitações. 

Lidamos com um número relativamente pequeno de pacientes prevalentes, mas deve 

salientar-se que uma amostra de 57 pacientes com LES em um desenho prospectivo 

controlado representa uma das maiores séries na literatura. Destaque-se também que 

os pacientes foram seguidos por seus médicos assistentes. Como pesquisadores, não 

poderíamos interferir no seu tratamento. Além disso, o SLEDAInr só foi aplicado na 

entrada do estudo. Apesar disso, fomos capazes de encontrar uma forte associação 

entre SLEDAInr elevado e mortalidade em cinco anos em uma coorte de pacientes 

com LES adultos jovens  e bem-dialisados, o que nos permite questionar se a política 

de suspender os agentes imunossupressores neste cenário é apropriado. Apesar do 

elevado risco de infecção, sempre presente nesses pacientes, fica a dúvida se um 

controle imunossupressor rigoroso poderia resultar em redução efetiva da 

mortalidade. 
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CONCLUSÕES 

 

1- a mortalidade bruta dos pacientes com LES em 1 e 5 anos foi 12% e 30%, 

respectivamente. Houve maior mortalidade nos grupo de pacientes com LES que no 

grupo controle (7% e 16% em 1 e 5 anos, respectivamente), embora sem significância 

estatística; 

2- a mortalidade dos pacientes que apresentavam SLEDAInr >8 foi 

significativamente superior à dos pacientes do grupo controle e dos pacientes com 

LES e SLEDAInr ≤ 8; e 

3- na análise dos fatores associados, observamos que o índice de redução de 

ureia foi um fator protetor, mas a presença de SLEDAInr > 8 à entrada do estudo 

aumentou a chance de morte em mais de 6 vezes. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
NOME:______________________________________________________________ 
DATA NASC:___/___/___   CPF:_______________RG._CD:__________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL:_______________________________________________ 
TITULO DO PROJETO: Lúpus Eritematoso Sistêmico e Insuficiência Renal Crônica: 
um estudo multicêntrico no Grande Rio. 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Jocemir Ronaldo Lugon  
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Francinne Machado Ribeiro 
DEPARTAMENTO: Medicina Clínica  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF  
 
Eu,______________________________________________,abaixo assinado, fui 
convidado a participar dessa pesquisa e declaro concordar com seus termos: 
 
O objetivo desta pesquisa é saber como o Lúpus Eritematoso Sistêmico se comporta 
após o início da hemodiálise ou diálise peritoneal. Dra. Francinne será a responsável 
pela minha entrevista, coleta de sangue e meu acompanhamento durante a pesquisa. 
Os exames de laboratório serão feitos sem custos para mim ou meus familiares. Esses 
exames serão apenas os realizados na avaliação do Lúpus e aqueles feitos 
rotineiramente durante o meu acompanhamento na Unidade de Diálise. Não será feito 
qualquer exame invasivo ou teste com novos remédios, mas os que eu uso 
regularmente serão mantidos. Todas as minhas dúvidas com relação ao que estiver 
sendo feito serão esclarecidas. Se assim desejar, poderei desistir, sem prejuízo ao meu 
tratamento. Todas as informações serão confidenciais, só usadas para fins científicos. 
Em caso de problemas de saúde causados pela pesquisa, receberei tratamento no 
Hospital Universitário Antônio Pedro. 
 
Telefone para contato:(021): 99721734 
 
 
 
 
 
                                           Rio de Janeiro,_______de________________de________ 
 
 
______________________________                 _____________________________ 
             Paciente ou responsável                                                    Médico 
 
 
______________________________                 _____________________________ 
                     Testemunha                                                             Testemunha 
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ANEXO 2 
 

QUESTIONÁRIO USADO NA AVALIAÇÃO DOS PACIENTES 
PROTOCOLO – LES E IRC 

 
Identificação 
Nome: _______________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________ 
Bairro:________________________________  Telefone: ______________________ 
Idade: ________Sexo: (  )masc  (  )fem         Cor: (  )bca  (  )pta  (  )pda 
Centro de diálise:_______________________________________________________ 
Data de nasc:___/____/____        Data da visita:___/____/____ 
 
Dados do LES e IRC 
Idade no diagnóstico de LES:_____________________________________________ 
Início da diálise:___/ ____/ ____ 
Drogas para o LES: 
 passadas:_____________________________________________________________ 
atuais: _______________________________________________________________ 
Biópsia renal:  (  ) sim   (  )não 
Diagnóstico histológico (OMS):  (  )tipo III   (  )tipo IV   (  ) tipo V 
 
 
Anamnese 
Tabagismo: (  ) sim     (  ) não 
Carga tabágica:  (   ) maços/ano 
Hipertensão arterial: (  )sim   (  )não 
Tratamento/dose: (  ) IECA 
       (  ) beta-bloqueador 
       (  ) bloqueador de canal de Ca++ 

     (  ) α2-agonista 
     (  )vasodilatador 
     (  )antagonista AT1 

Complicações tardias: (  ) sim   (  ) não 
Pulmão contraído: (   )               Demência: (   ) 
Doença aterosclerótica: (   )       Insuf. Cardíaca: (    ) 
Osteoporose: (   )                        Outras: (   )________________________________ 
 
Neoplasias: (  )sim   (  )não 
Sítio: ________________________________________________________________ 
Tratamento: (  )cirurgia    (  )QT    (  )RT 
 
 
G:______P: _______ A/trimestre: _________________________________________ 
Gestação após IRC: (  )sim   (  )não 
Parto/idade gestacional: _________________________________________________ 
Complicação: _________________________________________________________ 
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Infecção 
Infecção atual: (  )sim    (  )não 
Sítio:________________________________________________________________ 
Cultura:______________________________________________________________ 
Tratamento: __________________________________________________________                                                                         
Duração: _____________________________________________________________ 
 
SLEDAI 
Usar o escore no SLEDAI se a alteração estiver presente durante a visita ou nos 10 
dias anteriores. 
 
Peso Pontos Descrição Definição 
8  Convulsão Início recente; excluir metabólica, infecciosa, drogas 
8  Psicose Alt. da habilidade nas atividades usuais § 
8  S. mental-orgânica Função mental alterada ¥ 
8  Dist. Visuais Alterações retinianas do LES Ф 
8  Alt. Nervo craniano Início recente de neuropatia sensitiva ou motora 
8  Cefaléia lúpica Cefaléia grave, persistente, refratária a narcóticos 
8  AVE Início recente de AVE; excluir aterosclerose 
8  Vasculite Úlceras, gangrena, nódulos digitais dolorosos, infarto 

periungueal, hem splinter; bx ou arteriografia 
4  Artrite Mais de 2 art. com dor e inflamação 
4  Miosite Fraqueza/dor musc. proximal, com elevação da 

CPK/aldolase, ou ENMG alterada  
4  Cilindros urinários hemáticos ou granulares 
4  Hematúria >5 hem/pc; excluir cálculos, infecção ou outras 
4  Proteinúria >0,5 g/24h; início recente de >0,5g/24h 
4  Piúria >5 leucócitos/pc; excluir infecção 
2  Novo rash Início recente ou recorrência de rash inflamatório 
2  Alopécia Início recente ou recorrência de alopecia difusa ou 

localizada 
2  Úlceras mucosa Início recente ou recorrência de úlceras nasais ou orais 
2  Pleurite Dor pleurítica com atrito, derrame ou espessamento 

pleural 
2  Pericardite Dor precordial com 1 de: atrito, derrame, ECG ou eco 
2  Complemento 

baixo 
Redução no CH50, C3 ou C4 abaixo do limite normal 

2  Elevação do DNA Acima do limite normal do laboratório 
1  Trombocitopenia <100.000/mm3 
1  Leucopenia <3000/mm3; excluir drogas 
1  Febre >38°C; excluir infecção 
   
Pontuação total: (    ) 
 
§ - secundária a distúrbio grave na percepção da realidade; inclui alucinação, 
incoerência, perda das associações, raciocínio ilógico, bizarro, desorganizado ou 
comportamento catatônico; excluir uremia ou drogas. 
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¥ - com déficit de orientação, memória ou outra função intelectual, com rápido início 
e flutuação clínica; inclui embaçamento da consciência com redução da capacidade de 
concentração, e inabilidade para manter a atenção ao ambiente, mais 2 de: distúrbios 
de percepção, fala incoerente, insônia ou sonolência diurna, ou atividade psicomotora 
reduzida ou aumentada. 
Ф – inclui corpos citóides, hemorragias retinianas, exsudatos serosos ou hemorragia 
na coróide, ou neurite óptica; excluir hipertensão, infecção ou drogas. 
 
Laboratório 
Ht: ___; Hb:___; Leuc.T: _______; contagem diferencial :__-__=__-__-__-__=__-__ 
Obs:_________________________________________________________________ 
Plaquetas: _____________________Coombs:________________________________ 
Reticulócitos:_________________BI:______________ LDH:__________________ 
VHS: ________________ PCRt: ________________ cél LE:___________________ 
FAN (Hep-2): _________________________________________________________ 
C3: __________________________ C4: ___________________________________  
Ca: _________P: ______________FAL: _____________ PTHi:_________________ 
Anticardiolipina IgG:_______________________ IgM:________________________  
VDRL: ______________ PTTa: __________________TAP:____________________      
Anti-HIV:______________________Anti-HCV:_____________________________  
HBsAg: ________________Anti-HBs: _____________________________________ 
TGP:_________Outros:_________________________________________________ 
 
 
Dados da diálise 
Tipo:     (  ) HD         (  ) CAPD 
Acesso: (  )FAV        (  ) prótese        (  ) cateter       (  ) cateter permanente 
Número de FAV: (   ) 
Trombose: (   )não     (   )sim     número: (   ) 
 
Membrana atual: _______________________________________________________ 
Laboratório: 
  Kt/V equilibrado: _____________________________________________________ 
  Ureia préHD: _________________ Ureia pósHD:____________________________ 
 
Medicação/dose 
Calcitriol: ____________ mcg/dia 
Eritropoietina: _________ unid/sem 
Quelante: ____________ g/dia 
(  ) acetato de cálcio   (  ) carbonato de cálcio  (  ) hidróxido de alumínio  (  )sevelamer 
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ANEXO 3 
 

Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage Index for 
Systemic Lupus Erythematosus* 

Ítem Escore Paciente 
Ocular   
    Catarata em qualquer momento 1  
    Alteração retiniana ou atrofia óptica 1  
Neuropsiquiátrica   
     Déficit cognitivo 1  
     Convulsões requerendo tratamento por 6 meses 1  
     AVC (score: 2 se mais que 1)   1 (2)  
     Neuropatia cranial ou periférica (excluir óptica) 1  
     Mielite transversa 1  
Renal   
      Clearance <50 ml/min (calculado ou medido) 1  
      Proteinúria ≥ 3,5g/24h 1  
      Ou   
      DRCt 3  
Pulmonar   
      Hipertensão pulmonar (SVD ou P2>A2) 1  
      Fibrose pulmonar (ex. físico ou radiológico) 1  
      Pulmão contraído 1  
      Espessamento pleural (raio X) 1  
      Infarto pulmonar (raio X) 1  
Cardiovascular   
      Angina ou revascularização miocárdica 1  
      IAM (score: 2 se mais que 1)   1 (2)  
      Cardiomiopatia (insuficiência ventricular) 1  
      Doença valvar (SS ou SD >3+/6+) 1  
      Pericardite por >6 meses ou pericardiotomia 1  
Vascular periférico   
      Claudicação por mais de 6 meses 1  
      Perda menor de tecido (polpa digital) 1  
      Perda maior de tecido (dedo ou membro) (score: 2 se mais que 1)   1 (2)  
      TVP com edema, ulceração ou estase venosa   
Gastrointestinal   

               Infarto ou ressecção (jejuno, baço, fígado, vesícula) (score: 2 se mais que 1)   1  
      Insuficiência mesentérica 1  
      Peritonite crônica 1  
      Estenose ou cirurgia TGI em algum momento 1  
Musculoesquelético   
      Atrofia ou fraqueza muscular  1  
      Artrite deformante ou erosiva (inclundo Jaccoud) 1  
      Osteoporose com fratura ou colapso vertebral 1  
      Necrose avascular (score: 2 se mais que 1)   1 (2)  
      Osteomielite 1  
Pele   
     Alopecia crônica com cicatriz 1  
     Cicatriz extensa ou paniculite (excluir couro cabeludo e polpa digital) 1  
     Ulceração cutânea (excluir trombose) por mais de 6 meses 1  
Insuficiência gonadal prematura 1  
Diabetes (independente do tratamento) 1  
Neoplasia (excluir displasia) (score: 2 se mais que 1)   1 (2)  
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Running headline:  "active lupus patients have low survival in 

dialysis"Abstract 

Background: Data about the survival rate of lupus patients on dialysis 

is controversial. The present controlled prospective study reports the survival 
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of systemic lupus erythemathosus (SLE) patients undergoing dialysis and 

analyzes factors associated with mortality. 

Methods: Twenty dialysis centers were visited between May/2003 

and February/2004. Disease activity was evaluated using the SLE disease 

activity index (SLEDAI) without the renal related parameters (nrSLEDAI); 

Data collection was performed at entrance in the study. The control group 

consisted of hemodialysis patients without SLE matched for gender, age, 

dialysis modality, time on dialysis, and dialysis associated hepatitis C virus 

(HCV) infection. Patients were prospectively followed for 60 months. 

Kaplan-Meier method was used to estimate survival. Associations of risk 

factors with mortality were tested using the Cox proportional hazards model. 

Results: Each group was composed of 57 patients. In the multivariate 

analysis, only nrSLEDAI>8 (HR 6.368, 95%CI 1.798-22.548, P=0.004), and 

urea reduction ratio (HR 0.953, 95%CI 0.917-0.990, P=0.014) were 

independently associated with mortality in lupus patients. The five year 

survival rate of the control group and the one from SLE patients with 

nrSLEDAI≤8 were similar (83% and 73%, respectively) but significantly 

better than the one of SLE patients with nrSLEDAI>8 (17%), P<0.001. 

Conclusions: A high nrSLEDAI was strongly associated with five-year 

mortality in lupus patients on dialysis. 

  

Introduction 

Despite the improvement of the overall survival of SLE patients, 10-

25% of the patients will have a fatal outcome in 10-years1. Lupus nephritis is 

one of the most severe manifestations of systemic lupus erythematosus (SLE) 
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and 10-20% of these patients will progress to end-stage renal disease (ESRD) 

2. Changes in this figure can be expected in the next years by the emergence 

of more effective and less toxic treatments as pointed in a recent review3. It is 

a common practice to withdraw immunosuppressive therapy when SLE 

patients reach ESRD, but recent data have indicated that the “burn out 

phenomenon” can be a misconception 4-6. This subject was the motif for an 

extensive review 7. Researchers diverge about the survival rate of lupus 

patients on dialysis in comparison to general dialysis population with some 

referring no difference5,8 and others a worse prognosis 4,9. The present study 

aimed to report the 5-year survival of SLE patients undergoing dialysis in 

comparison to a control group well-matched for gender, age, dialysis 

modality, dialysis vintage, and HCV serology, and analyze factors associated 

with mortality. 

 

Patients and methods 

Between May 2003 and February 2004, 20 dialysis centers in 6 

districts of the metropolitan area of Rio de Janeiro were visited for this 

prospective study. They accounted for approximately 30% of the dialysis 

centers and 50% of the dialysis patients in the state (3,535 patients). Kidney 

transplant patients were not included. Approval of each participant institution 

was obtained and the protocol was approved by the ethical committee of the 

Medical School of the Universidade Federal Fluminense under the number 

12/03.  Informed consent was obtained from all patients. Cases with less than 

6 months of dialysis were excluded to account for the risk of spontaneous 

recovery of renal function and precocious death. A control group was 
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assembled for simultaneous prospective follow-up comprising hemodialysis 

patients without SLE, matched for 5 variables: gender, age, dialysis modality, 

dialysis vintage (time on dialysis), and dialysis associated hepatitis C virus 

(HCV) infection. HIV infection, diabetes mellitus, systemic vasculitis, and 

other autoimmune diseases were used as exclusion criteria. 

Hemodialysis sessions were accomplished with proportional mixture 

machines with an ultrafiltration control device, blood flow of 300-450 

ml/min, bicarbonate buffered dialysate ([Ca]=2.5-3.5mEq/L) at 500 ml/min, 

and cellulose acetate or polysulfone hollow-fiber dialyzers. Reverse osmosis 

systems were used to provide water treatment. Dialyzers were reprocessed 

with peracetic acid as the sterilant and discarded after the 12th reuse or at any 

moment if the internal volume of the hollow fibers decreased more than 20%. 

Other cleaning agents were not used. 

 A clinical evaluation was made at each center by the time of entrance 

in the study. Before the dialysis sessions, a blood sample was collected for 

analyses that included C reactive protein (CRP), β2-microglobulin, creatinine, 

anti-double stranded DNA, C3 and C4, and IgG anticardiolipin antibody (aCL 

IgG). Patients were followed during 60 months under management of their 

assistant physicians. The end-point was death of any cause. All-cause 

mortality was compared between groups. 

 Disease activity was evaluated using the SLE disease activity index 

(SLEDAI), without the renal related parameters (non-renal, nr, SLEDAI) 

4,5,10,11. Assessment of organ damage was made using the Systemic Lupus 

International Collaborating Clinics/ American College of Rheumatology 

Damage Index (SLICC) in which Damage was defined as irreversible 
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impairment present after SLE diagnosis and persistent for at least 6 months 12. 

 

Statistical	  analysis	  

  Results were expressed as mean and standard deviation if numbers 

have a normal distribution or, alternatively, as median and range. To analyze 

differences between groups, unpaired T test or its non-parametric equivalent, 

Mann-Whitney Test, was used. Frequencies were compared using Chi-square 

or Fisher´s Exact test. Estimates of survival were studied by life table analysis 

using Kaplan-Meier method with log-rank. Associations of risk factors with 

mortality were tested with the Cox proportional hazards model. Receiver 

operating characteristic (ROC) curve was used to detect cutoff values for 

continuous variables associated with mortality by calculating the Youden 

index (highest sum of sensitivity and the specificity -1). Effective inclusion of 

the variable in the multivariate model required a high probability of 

association with mortality in the univariate analysis (P<0.10). Values of P less 

than 0.05 were considered significant. Analyses were performed using SPSS 

for Windows version 18.0 (SPSS Inc. Chicago, IL). 

 
 

Results   

  From 3,535 ESRD patients, 63 met the ACR criteria for SLE (1.8%). 

After the application of the exclusion criteria, 57 patients remained for study. 

Fifty-six patients were in hemodialysis (HD) and one was treated by 

continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).  The general features of 

the SLE patients and controls are in the Table 1. The preponderant gender 
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was female (95%) and the distribution of the races in the two groups was 

comparable. Values of mean urea reduction ratio (URR) denote similar and 

adequate dialysis for both groups (75 ± 9% vs. 74 ± 13%, P=0.248). The 

group of SLE tended to have a slightly shorter time on dialysis (54 ± 50 

months vs. 71 ± 53 months, P= 0.0829). Twelve patients (21%) in each group 

had dialysis-acquired HCV infection. In the control group, essential arterial 

hypertension was the cause of ESRD in 32 patients (56.1%), followed for 

idiopathic chronic glomerulonephritis in 14 (24.6%), chronic pyelonephritis in 

6 (10.5%), polycystic kidney disease in 4 (7%) and preeclampsia in one 

(1.8%). 

 By the time of the examination for admission, clinical manifestations 

were: arthritis, myositis, alopecia, malar rash, cutaneous vasculitis and oral 

ulcers. The most frequent laboratory abnormalities were low complement 

levels and positivity for anti-DNA antibodies. As usually, none of the patients 

with dialysis-acquired HCV infection, had findings of cryoglobulinemia 

(peripheral neuropathy or palpable purpura). 

As a whole, 30 patients were on medication for SLE. Twenty-nine 

were on prednisone, 10 of whom receiving ≥20 mg/day. In 5 of these 10 

patients, a second drug was associated with prednisone 

(chloroquine/hydroxychloroquine in 4 and thalidomide in 1). Among those on 

≤10 mg/day of prednisone, 4 were also on chloroquine/hydroxychloroquine 

and 2 on azathioprine. One patient was on triple therapy (prednisone, 

azathioprine and chloroquine/hydroxychloroquine). Chloroquine was the only 

medication in 1 case. None of the patients was on a dose between 10 and 20 

mg prednisone/day. None of the patients with dialysis-acquired HCV 
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infection were treated with interferon or ribavirin. The only anticoagulation 

used for SLE and control patients was the one needed for the dialysis 

treatment. None of the patients had the diagnosis of secondary 

antiphospholipid syndrome. 

Along the sixty months of follow-up only one control was lost whereas 

eight patients in each group underwent kidney transplantation (data censored). 

At the end of 5 years of follow-up, there were 17 deaths in the SLE group and 

9 in the control group. Cardiovascular disease was the main cause of death in 

the SLE group, 8 cases, followed by infection, 3 cases. In 2 of these 11 

patients, lupus activity was diagnosed shortly before the fatal event.  From the 

6 remaining deaths, one was accidental (trauma), one due to disseminated 

ovarian cancer and in four the cause was unknown. In control group, deaths 

were due to cardiovascular diseases in 6 patients and in 3 patients the cause 

could not be determined. 

The Kaplan-Meier curves for cumulative survival of SLE patients and 

controls are shown in Figure 1. A trend for a lower cumulative survival in 

SLE patients can be observed but statistical significance was not found (67% 

vs. 83%, P=0.096).  

Factors associated with mortality in SLE patients were analyzed in a 

Cox proportional hazard model. In the univariate analysis model, the 

following variables were tested: age at entrance, gender, SLE duration, 

dialysis vintage, SLICC, immunosuppressive use, nrSLEDAI (as a continuous 

variable), serum levels of creatinine, calcium, phosphorus, C-reactive protein, 

β2-microglobulin, aCL IgG >40 GPL, calcium/phosphorus product, urea 

reduction rate (URR), and positivity for anti-HCV (Table 2). In this 
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univariate analysis, only nrSLEDAI (HR 1.176, 95%CI 1.043-1.326, 

P=0.008), immunosuppressive use (HR 2.713, 95%CI 1.032-7.133, P=0.043), 

and URR (HR 0.967, 95% CI 0.930-1.005, P=0.086) were found to be 

significantly associated with mortality. 

A ROC curve was obtained to better analyze the association of the 

nrSLEDAI score with mortality in SLE patients. The area under the curve was 

0.693 and the calculated Youden index suggested that an nrSLEDAI value 

higher than 8 was positively associated with mortality.  

The multivariate analysis included variables with a high probability of 

association with mortality (P<0.05 in the univariate analysis): nrSLEDAI, 

now as a categorical variable (nrSLEDAI>8), immunosuppressive use, and 

URR, Table 3. Only nrSLEDAI>8 (HR 6.368, 95%CI 1.798-22.548, 

P=0.004), and URR (HR 0.953, 95%CI 0.917-0.990, P=0.014) were 

confirmed as independent factors associated with mortality in lupus patients. 

Kaplan-Meier curves of SLE patients, factored by nrSLEDAI >8, were 

again compared to the one of non-SLE patients (Figure 2). A statistically 

significant difference was found between the 3 curves (P<0.001). When each 

pair of curves was separately analyzed, cumulative survival was significantly 

lower (P<0.001) in patients with nrSLEDAI >8 (17%) in comparison to either 

non-SLE patients (83%) or SLE patients with nrSLEDAI ≤8 (73%). Survival 

between controls and SLE patients with nrSLEDAI ≤8 were not different 

(P=0.351). 

 

Discussion 

 Abatement of lupus activity after disease progression to ESRD is 
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controversial with authors more recently arguing the withdrawal of 

immunosuppressant agents after dialysis start 6,13. Interestingly, most of the 

studies have shown persistent lupus activity in patients under dialysis 4-6 

allowing us to question whether improvements in the dialysis treatment may 

have contributed to restoration of immunocompetence of SLE patients. 

 As a whole, the studies addressing survival of SLE patients on dialysis 

either do not have a control group or the selection of this group is subject to 

criticism. Such inadequacy was pointed out in a recent review discussing this 

subject 14. To properly address this issue we selected 57 SLE patients and 57 

non- SLE patients, well-matched for age, gender, dialysis modality, time on 

dialysis, and positive serology for HCV infection as a group for comparison 

with SLE patients. It should be commented that the high incidence of dialysis 

associated HCV in our cohort is indeed a reflex of the elevated prevalence of 

such infection in the dialysis population in Brazil 15. More importantly, we 

assessed activity of disease in SLE patients at entrance to evaluate its impact 

on survival. 

In the present study, a clear trend to lower survival in SLE group as a 

whole compared to controls was found along the 60 months follow-up period, 

but statistically significant difference was not reached (67% vs. 83%, 

P=0.096). In a Chinese retrospective study, SLE and age-matched non-SLE 

dialysis patients with a mean age of 38 years old were compared 4. The five-

year survival rate was significantly lower in SLE group (73% versus 95%, 

P<0.05). The presence of the control group matched for age and duration of 

dialysis reduces the survival bias. The causes of death in SLE and non-SLE 

patients also diverged. Infection was more prevalent in lupus patients with 
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deaths occurring more than one year after RRT. Finally, in a retrospective 

study based on chart reviewing, mortality in Asiatic ESRD lupus patients 

exhibited a 26-fold increase compared with the general population 16. 

We analyzed the factors associated with mortality in SLE patients in a 

univariate analysis and found positive association for 3 variables: disease 

activity (as measured by the nrSLEDAI), immunosuppressive use, and URR. 

Despite previous data implicating the SLICC damage index as a predictor for 

mortality in SLE patients17,18, findings in this regard were negative in our 

study. One possible explanation for this finding is that the kidney failure, one 

of the major factors that impacts on mortality was present in every patient of 

our cohort. Age and gender were not found to be associated with mortality but 

the studied population was essentially composed by female and young 

subjects, and the absence of association of these variables with overall 

prognosis did not come as a surprise. Interestingly, data also demonstrated 

that survival was not affected by any laboratory test.  

 From the ROC curve, the presence of nrSLEDAI>8 scoring emerged 

as a significant predictor for mortality in SLE patients. As a next step, 

nrSLEDAI>8, immunosuppressive use, and URR values were included in a 

multivariate model. Here, only the URR and the nrSLEDAI scoring remained 

as independent factors associated with mortality in lupus patients. The impact 

of the URR was low but statistically significant. Good dialysis quality, as 

measured by high values of URR, has been associated with a better prognosis 

in the general population on RRT 19. In contrast, the impact of an 

nrSLEDAI>8 upon mortality was enormous increasing the probability of 

death in more than 6 times.  
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Finally, the Kaplan-Meier survival curve of SLE patients with 

nrSLEDAI scoring ≤8 was very similar to the control one with survival rates 

of 73% and 83%, respectively. Impressively, the percent of fatalities in lupus 

patients with an nrSLEDAI>8 approached 100% in a way that the survival 

rate at 5 years of follow-up was only 17% and statistically different from the 

other two curves. Considering that the studied SLE patients were relatively 

young, with a mean age of 38 years at entrance, this finding becomes 

especially relevant. 

 The SLEDAI has been used as an activity score, and also as a marker 

of mortality in SLE patients not on dialysis20-22. In a retrospective study 

involving a small number of peritoneal dialysis, hemodialysis and kidney 

transplant patients without a control group, higher nrSLEDAI scores were 

implicated with mortality 5. 

It should be commented that the mortality rate among ESRD patients 

is excessively high and the main cause of death is cardiovascular disease 15,23. 

A form of rapidly progressive arterial disease has been reported in dialysis 

patients for more than 30 years24 and seems to occur at any stage of chronic 

kidney disease (CKD), even before dialysis start. Traditional risk factors such 

as smoking and dyslipidemia may contribute to this high cardiovascular 

mortality. However, the impact of non-traditional factors such mineral 

disorders, oxidative stress, anemia, and inflammation may prevail in this 

regard 25-28. Of note, ESRD patients with high levels of CRP have a lower 

survival rate due to increased overall and cardiovascular mortality 29. 

The bimodal pattern of mortality in SLE patients, which has been 

reported for a long time3 has recently been disputed 30. The main causes of 
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late mortality in these patients are now thought to be infection 30 and 

cardiovascular (due to an underlying accelerated atherosclerosis). In this 

setting, inflammation seems to exert an important role in the development of 

the arterial disease 19,20,31. 

We wonder if the impressive mortality rate of relatively young patients 

with nrSLEDAI scoring >8 is related to the concomitant presence of two 

conditions clearly linked to inflammation and atherosclerosis. In support to 

this hypothesis, the nature of death, which could be known in 4 out of the five 

subjects with nrSLEDAI>8, was uniformly cardiovascular. The impact of 

immunosuppressive agents upon mortality in our population is less clear. At 

entrance, only one out of the six patients with nrSLEDAI>8 used azathioprine 

(100mg/day), in combination with 5mg of prednisone. From the remaining 

ones, 3 used only prednisone (20mg/day), and 2 were out of any lupus 

medication. Furthermore, no significant association was found between 

immunosuppressive use at entrance and mortality in the multivariate analysis.   

By the time of the death, the information regarding immunosuppressive use 

was not available.  

Our study, prospective and observational, carries some limitations. We 

dealt with a relatively small number of prevalent patients but it should be 

pointed out that a sample of 57 SLE patients in a prospective controlled 

design represents one of the largest series in the literature.  It should also be 

stressed that patients were followed by their assistant physicians. As 

researchers, we could not interfere in their management. In addition, 

nrSLEDAI was only scored at entrance in the study. Despite that, we were 

able to find a strong association of high nrSLEDAI scoring with five year 
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mortality in a cohort of well-dialyzed young adults with lupus allowing us to 

question if the policy to withdraw immunosuppressive agents in this scenario 

is appropriate. If a strict activity control by intensive immunosuppression can 

result in reduction of fatalities remains to be determined. 

 

 

 Disclosure: none. The results presented in this paper have not been published 

previously in whole or part. 

 

 
Table 1: General features of systemic lupus erythematosus (SLE) patients and controls. 

 SLE patients Controls P 

N 57 57 n.a. 

Gender (F/M) 54 / 3 54 / 3 n.a. 

Race (W/B) 29 / 28 18 / 39 0.0815 

Age at entry in the study (years) 38 ± 10a 39 ± 10 0.5308 

Age at SLE onset (years) 26 ± 9 n.a. n.a. 

Years with SLE before dialysis 5.0 ± 5.5 n.a. n.a. 

Dialysis vintage (months) 54 ± 50 71 ± 53 0.0829 

Dialysis modality (HD/CAPD) 56 / 1 56 / 1 n.a. 

Urea reduction ratio, % 75 ± 9 74 ± 13 0.248 
HCV positives 12 12 n.a. 
HBsAg positives 1 0 n.a. 
SLE on immunosuppressive drugs 18 n.a. n.a. 
nrSLEDAI 3.8 ± 3.5 n.a. n.a. 
SLICC 4.5 ± 1.6 n.a. n.a. 

aMean ± S.D; n.a.= not applicable; HD = hemodialysis; CAPD = continuous 
ambulatory peritoneal dialysis; nrSLEDAI = non-renal SLE disease activity 
index; SLICC = Systemic Lupus International Collaborating Clinics / 
American College of Rheumatology damage index. 
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 Months 

0 12 24 36 48 60 
Controls 57a 50 44 42 40 39 
SLE patients 57 50 45 41 33 32 

  
 
Figure 1: Kaplan-Meyer cumulative survival comparing SLE (dashed lined) 
with the control group (continuous line) along sixty months (P=0.096). a 

Number entering the interval. 
 
 

Table 2. Cox proportional hazard ratios in a univariate analysis for determinants of 

mortality in systemic lupus erythematosus patients on dialysis 

Variable Adjusted H.R. 95% IC P 

Age at entrance (years) 0.999 0.953-1.047 0.973 

Gender (F/M) 1.234 0.163-9.318 0.839 

SLE duration (years) 1.020 0.958-1.085 0.536 

Dialysis vintage (months) 0.996 0.985-1.007 0.485 

SLICC 1.038 0.786-1.371 0.792 

Immunosuppressive use 2.713 1.032-7.133 0.043 
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(yes/no) 

nrSLEDAI 1.176 1.043-1.326 0.008 

Creatinine, mg/dL 0.891 0.722-1.100 0.285 

Calcium, mg/dL 0.911 0.753-1.102 0.336 

Phosphorus, mg/dL 1.027 0.799-1.320 0.837 

Ca x P, (mg/dL)2 0.994 0.970-1.020 0.662 

URR, % 0.967 0.930-1.005 0.086 

C-reactive protein, mg/dL 1.319 0.825-2.109 0.248 

β2-microglobulin, mg/L 1.406 0.773-2.556 0.264 

aCL IgG >40 (yes/no) 0.737 0.280-1.936 0.535 

Anti-HCV positivity (yes/no) 1.576 0.555-4.475 0.393 

SLICC: Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ American College of 
Rheumatology Damage Index; nrSLEDAI: non-renal Systemic Lupus 
Erythematosus Disease Activity Index; URR: urea reduction rate; aCL: 
anticardiolipin antibody 

 
 
 
Table 3. Cox proportional hazard ratios in a multivariate analysis for 

determinants of mortality in systemic lupus erythematosus patients on 

dialysis 

Variable Adjusted H.R. 95% IC P 

nrSLEDAI > 8 (yes/no) 6.368 1.798-22.548 0.004 

IS use at entrance (yes/no) 1.645 0.545-4.970 0.378 

URR, % 0.953 0.917-0.990 0.014 
SLE= systemic lupus erythematosus; IS: immunosuppressive drugs; URR: urea reduction rate 
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 Months 
0 12 24 36 48 60 

Controls 57a 50 44 42 40 39 
nrSLEDAI ≤8 51 45 42 39 32 31 
nrSLEDAI >8 6 5 3 2 1 1 

 
Figure 2: Kaplan-Meyer cumulative survival comparing SLE with 
nrSLEDAI>8 (refined dashed line) and nrSLEDAI≤8 (coarse dashed line) 
with the control group (continuous line) along sixty months. a Number 
entering the interval. P<0.001 (nrSLEDAI>8 vs. either Controls or 
nrSLEDAI≤8); P= 0.351 (nrSLEDAI≤8 vs. Controls). 
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