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RESUMO  

Introdução: Agentes infecciosos estão entre os principais responsáveis pela 

mortalidade no lúpus eritematoso sistêmico (LES). O citomegalovírus humano 

(CMV) é um patógeno oportunista frequente em pacientes imunossuprimidos. 

Diferentemente da medicina de transplante de órgãos, poucos estudos 

objetivam correlacionar a antigenemia pp65 e o diagnóstico do CMV em 

pacientes com LES. Objetivo: Analisar, por meio da antigenemia pp65, a 

frequência da infecção/doença pelo citomegalovírus em uma série de pacientes 

com LES. Métodos: Uma série de pacientes com LES internados foi 

selecionada e os pacientes foram divididos em dois grupos. Grupo I: pacientes 

no início de indução terapêutica da imunossupressão; Grupo II: pacientes com 

suspeita de infecção relacionada a qualquer agente etiológico, ainda não 

esclarecida. No Grupo I foi realizado rastreamento ativo, via antigenemia pp65, 

com início no dia da indução, que se seguiu após 30, 60 e 90 dias. No Grupo II 

foi realizado também rastreamento com seguimento ativo, a partir do dia da 

suspeita, e após 15 e 30 dias. O ensaio de antigenemia pp65 para CMV foi 

realizado a partir do kit reagente comercial CMV turbo Brite, pelo método 

de imunofluorescência. Resultados: Foram incluídos 29 pacientes (Grupo I = 

10; Grupo II = 19) com média de 29,9 ± 11,0 anos (87% mulheres, 83% de cor 

da pele parda e preta). Nenhum paciente do Grupo I apresentou positividade 

para o pp65 (0/10). No Grupo II, entretanto, encontramos positividade para a 

pp65 em 7/19, que são descritos como uma série. Linfopenia foi mais frequente 

nos pacientes com positividade para antigenemia pp65, assim como elevações 

na proteína C reativa, LDH e CPK, mas não observamos relações com os 

índices de atividade, sorologias e tipo de drogas imunossupressoras. Cinco 

pacientes com antigenemia pp65 positiva receberam terapia antiviral com 

ganciclovir. Um paciente evoluiu para óbito atribuível a doença citomegálica. 

Conclusões: Em pacientes com LES e suspeita não esclarecida de infecção 

não confirmada, a antigenemia pp65 pode ser relevante na prática clínica. 

Entretanto, estudos mais elaborados e com maior número de pacientes são 

necessários para que se definam questões como sensibilidade e especificidade 

da pp65 no contexto de diferentes momentos clínicos de paciente com LES. 

Palavras chaves: CMV, antigenemia pp65, lúpus eritematoso sistêmico. 
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Abstract 

Introduction: Infectious agents are among the main causes of mortality in 

systemic lupus erythematosus (SLE). The human cytomegalovirus (CMV) is a 

common opportunistic pathogen in immunosuppressed patients. In contrast to 

organ transplant medicine, few studies focuses correlate pp65 antigenemia and 

the diagnosis of CMV in patients with SLE. Objective: To track the frequency of 

pp65 antigenemia in a series of patients with SLE in a pilot study. Methods: 

Hospitalized SLE patients were recruited from NOV/2014 to NOV/2015 and they 

were divided into two groups. Group I: SLE activity and the start of therapeutic 

induction of immunosuppression; Group II: unknown etiology of a suspected 

infection in SLE patients. In Group I, it an active tracking was made via pp65 

antigenemia starting on the day of induction, which followed on 30, 60 and 90 

after induction. In Group II, it was also performed an active tracking, from the 

day of the suspected and after 15 and 30 days. The pp65 antigenemia for CMV 

was performed from the commercial reagent kit CMV Brite Turbo, by 

immunofluorescence method. The results were correlated to clinical findings, 

laboratory and therapy. Results: We included 29 patients (Group I = 10; Group 

II = 19) with a mean age of 39.9 ± 11.0 years (87% women, 83% of black and 

brown). In Group I, no patient was positive for pp65 (0/10). In Group II, 

however, we found positivity to pp65 in 7/19 and they are described as a series. 

Lymphopenia was more common in patients with positive pp65 antigenemia as 

well as increases in C-reactive protein, LDH and CPK. However, we did not 

observe correlations with activity indices, serology and type of 

immunosuppressant drugs. Five patients who presented positive pp65 

antigenemia received antiviral therapy with ganciclovir. One patient died due a 

cause attributable to CMV disease. Conclusions: In SLE patients and an 

unclear suspected infection, pp65 antigenemia may be relevant in clinical 

practice. However, further studies with greater numbers of patients are needed 

to be defined issues such as sensitivity and specificity of pp65 in the context of 

different clinical moments of SLE patients. 

 

Key words: CMV, pp65 antigenemia, systemic lupus erythematosus. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os agentes infecciosos estão entre os principais responsáveis pela 

mortalidade no lúpus eritematoso sistêmico 1, 2. De modo geral, devido a 

problemas de disponibilidade de recursos ou acesso a tecnologias, a 

exploração propedêutica rotineira se mostra um pouco limitada no âmbito das 

infecções virais nos pacientes com LES 3. O citomegalovírus humano (CMV) é 

um vírus DNA, membro da família Herpesviridae, que infecta de modo ubíquo 

altíssima porcentagem da população e que, entre outras características, 

apresenta a capacidade de, após a infecção primária geralmente 

assintomática, permanecer latente podendo reativar-se em condições de 

qualquer fator que altere o sistema imune como doenças ou o uso de drogas 

imunossupressoras. O CMV possui também a capacidade de induzir 

imunossupressão transitória ou de modular algumas respostas do sistema 

imune 4. 

Em pacientes imunocomprometidos, o CMV é um patógeno oportunista 

frequente, em especial acometendo órgãos como pulmões, retina, sistema 

nervoso central, trato gastrointestinal e medula óssea, sendo sua detecção 

diagnóstica e terapia preemptiva um importante tópico para áreas da medicina 

onde se lida com imunossupressão clínica ou terapêutica 5-10. Estudos sugerem 

uma possível relação de gatilho entre o CMV e o desencadeamento/reativação 

do LES 11-13, sendo que o impacto do diagnóstico ativo sistemático da infecção 

pelo CMV como um potencial complicador do contexto imunossupressor no 

LES vem ganhando interesse 14, 15. A inflamação crônica que está associada à 

autoimunidade promove um microambiente ideal onde o CMV latente se 

reativa. Processos que envolvem ativação de células T e inflamação facilitam 

essa reativação 4.  

O diagnóstico da replicação e doença pelo CMV pode ser feita por 

diferentes técnicas e métodos, que variam desde a sorologia, a detecção de 

componentes do vírus, até a histopatologia, embora as técnicas laboratoriais 

mais importantes no diagnóstico de pacientes imunocomprometidos são as que 

quantificam componentes do vírus ou sua carga viral (DNA) 7. Por exemplo, a 

detecção em leucócitos periféricos e o monitoramento precoce da fosfoproteína 

65 (antigenemia pp65), um componente abundante no tegumento viral, que 
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reflete a replicação viral ativa do CMV, têm sido usados de modo eficaz em 

centros transplantadores, visando estratégias terapêuticas precoces 16-19, mas 

seu uso em pacientes com doenças autoimunes ainda não é bem 

caracterizado, sendo explorado em apenas poucos relatos na literatura 

científica 14, 20. 

Esse trabalho apresenta um estudo de rastreamento ativo pelo ensaio 

antigenemia pp65 realizado em uma série de pacientes com LES internados, 

seja por atividade da doença e início da indução terapêutica da 

imunossupressão, seja por suspeita de infecção, com o intuito de documentar a 

replicação viral do CMV como possível agente etiológico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  

  Lúpus possui esse nome por referência a lesões cutâneas semelhantes 

a mordidas de lobo. A história do lúpus passa por três períodos: clássico, no 

qual se valorizava lesões visíveis, neoclássico, na descoberta do conceito de 

doença sistêmica e moderno, relacionado ao conhecimento de mecanismo da 

doença e abordagem diagnóstica. Há descrições atribuídas a Hipócrates (460 a 

370 antes de Cristo) e, até o século XVI, era considerado a partir de uma lesão 

facial. No início do século XIX, se discutia se essa alteração cutânea era uma 

manifestação tuberculóide (numa era pré-bacteriológica). Em 1838, Laurent 

Biett o denominava “eritema centrífugo”. Em 1851, Pierre Cazenave o batizou 

de “lúpus eritematoso” e Willian Osler expandiu o conceito de lúpus, 

entendendo-a como uma doença sistêmica. Em fevereiro de 1946, Malcolm 

Hargraves, um hematologista, examinava um aspirado de medula e descreveu 

uma fagocitose de um material azulado, hoje conhecida como célula LE, até 

que dois anos depois, notava que frequentemente essa alteração aparecia em 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico ativo. Friou, em 1957, fez 

correlações clínico sorológicas com autoanticorpos 21, 22.  

  Doença autoimune é uma complexa desregulação do sistema imune, 

caracterizada pela perda da tolerância a autoantígenos com consequentes 

danos sistêmicos ou danos a órgãos específicos 23. Indivíduos normais são 

tolerantes aos seus antígenos próprios porque os linfócitos que reconhecem 

tais antígenos ou são destruídos ou inativados, ou porque a especificidade 

desses linfócitos é alterada. Algumas células T e B podem expressar 

receptores capazes de reconhecerem moléculas normais de um indivíduo. 

Porém há o risco de linfócitos reagirem contra células e tecidos deste indivíduo, 

causando doenças. Os mecanismos de tolerância imunológica previnem tais 

reações. A importância da autotolerância para a saúde dos indivíduos foi 

considerada fundamental desde os primórdios da Imunologia. Quando esse 

mecanismo fica desregulado, há produção de autoanticorpos contra antígenos 
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nucleares, deposição de imunocomplexos nos tecidos e infiltração tecidual com 

células T e B, neutrófilos, macrófagos e consequente injúria inflamatória. 

  O desencadear da autoimunidade depende tanto da genética quanto de 

fatores ambientais. Infecções e exposição a patógenos ou germes oportunistas 

estão entre esses fatores ambientais e podem desencadear, exacerbar ou 

complicar as doenças autoimunes. Mediada por linfócitos T e B, a resposta 

autoimune, se manifesta pela produção de mediadores solúveis e 

autoanticorpos, levando a lesão tecidual, que pode ser sistêmica, ou seja, 

órgão inespecífica, como no caso do lúpus eritematoso sistêmico ou órgão 

específica como no diabetes tipo 1 e tireoidite de Hashimoto23. 

  A doença autoimune é mediada por imunocomplexos de autoantígenos 

e/ou por DNA/RNA de vírus e bactérias. O lúpus eritematoso sistêmico se 

caracteriza por ser uma doença sistêmica autoimune onde os mecanismos de 

resposta imune são exacerbados e permanecem pouco esclarecidos, 

apresentando uma extensa variedade de níveis de gravidade tanto no seu 

início, quanto no seu curso, podendo acometer desde a pele até determinar 

risco de vida quando o comprometimento é em órgãos vitais. O LES também 

pode oscilar em momentos de exacerbação, remissão e reagudização, sendo 

um desafio significativo para os clínicos em termos de decisões de quanto 

agressivos serão diante de suspeitas relacionadas a infecções, por exemplo, 

por germes oportunistas com a concomitante necessidade de 

imunossupressão1,2,3.  Diversos patógenos oportunistas virais, como o CMV, 

devem ser sempre considerados como potenciais complicadores desses 

pacientes4. 

  Doenças autoimunes são frequentes, afetando mais de 5% da 

população mundial, determinando morbimortalidade.  O LES resulta de 

ativação crônica e recorrente do sistema imune inato e adaptativo. Acomete 

principalmente mulheres (7 a 15:1) em idade fértil, estando 65% dos 

acometidos com idade entre 16 e 55 anos. Apresenta uma prevalência de 20 a 

150 casos por 100.000 habitantes, variando entre diversos estudos, sendo a 

maior prevalência entre afro-americanos, hispânicos e asiáticos. Apresenta 

incidência de 1 a 25 por 100.000 na América do Norte, América do Sul, Europa 
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e Ásia, sendo mais agressivo em crianças e em homens. A prevalência do LES 

no Brasil não é determinada, porém um estudo na região nordeste detectou a 

incidência anual de 8.4/100.000 habitantes 24. 

  Em uma doença com tamanha heterogeneidade como o LES, percebeu-

se necessária alguma normatização, o que motivou um trabalho para validação 

de índices métricos e consequente uniformização das populações. Algumas 

dessas ferramentas estão sendo utilizadas no nosso estudo para 

caracterização da série de pacientes que serão apresentados. O diagnóstico do 

lúpus eritematoso sistêmico é um desafio clínico e para classificação do LES, 

os participantes do grupo SLICC (Systemic Lupus International Collaborating 

Clinics) revisaram e validaram os critérios do ACR com rigorosa metodologia, 

passando a incorporar novos conhecimentos imunológicos do LES (Quadro 

1)25. Dezessete critérios foram identificados requerendo para a classificação, 

ou que sejam preenchidos no mínimo quatro critérios sendo pelo menos um 

clínico e um laboratorial ou que o indivíduo apresente nefrite lúpica confirmada 

por biópsia como critério único na presença de FAN ou anticorpo anti-dsDNA 

são suficientes para classificação. Essa classificação é internacionalmente 

utilizada para definir pacientes com LES que passam então a serem elegíveis 

para participarem de trabalhos e publicações científicas com diagnóstico de 

LES. 
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Quadro 1. SLICC - Critérios usados na classificação do lúpus eritematoso 
sistêmico (Petri M, Orbai AM, et al. 2012). 

SLICC 2012 

Critérios clínicos 

1. Lúpus cutâneo agudo 

               Incluindo rash malar do lúpus (não contando rash malar discóide) 
                       Lúpus bolhoso 
                       Necrose epidérmica tóxica do LES 
                       Rash lúpico maculopapular 
                       Rash lúpico fotossensível 
                             Na ausência de dermatomiosite ou lúpus cutâneo subagudo 
 (psoríasiforme não-indurada e/ou lesão policíclica anular com resolução sem cicatrizes, podendo, ocasionalmente, ter despigmentação pós-inflamatória 
ou telangectasias). 
 

2. Lúpus cutâneo crônico 

               Incluindo rash discoide clássico 
                        Localizado (acima do pescoço) 
                        Generalizado (acima e abaixo do pescoço) 
                    Lúpus hipertrófico (verrucoso) 
                    Paniculite lúpica ( lúpus profundo) 
                    Lúpus mucoso 
                    Lúpus eritematoso túmido 
                    Lúpus pérnio 
                    Sobreposição de lúpus discoide e liquen plano 
 

3. Úlceras orais: palato 
                        Bucal 
                        Língua 
                       Ou úlceras nasais 
                    Na ausência de outras causas, tais como vasculite, doença de Behçet, infecção (herpes), doença inflamatória intestinal, artrite reativa e 
alimentos ácidos 
 

4. Alopecia não cicatricial (rarefação difusa ou fragilidade capilar com cabelos visivelmente quebradiços) 

                    Na ausência de outras causas, tais como alopecia areata, drogas, deficiência de ferro e alopecia androgênica.     
 

5. Sinovites envolvendo duas ou mais articulações, caracterizada por edema ou derrame OU hipersensibilidade e rigidez matinal 
por trinta minutos ou mais. 

 
6. Serosites 

               Pleurisia típica por mais de um dia 
                    Ou derrame pleural 
                    Ou atrito pleural 
               Pericardite: dor pericárdica típica (dor aumentada ao decúbito com melhora ao sentar com anteriorização do tórax) por mais de um dia 
                    Ou derrame pericárdico 
                    Ou atrito pericárdico 
                    Ou evidências eletrocardiográficas de pericardite 
                           Na ausência de outras causas, tais como infecção, uremia e síndrome de Dressler. 
 

7. Renal 

                   Proteinúria/creatinúria superior a 500mg, ou proteinúria de 24 superior a 500mg/24h. 
                    Ou cilindros hemáticos 
 

8. Neurológico 

                    Convulsões 
                    Psicoses 
                    Mononeurite múltipla 
                            Na ausência de outras causas conhecidas,  como vasculite primária  
                    Mielites 
                    Neuropatia periférica ou central 

                            Na ausência de outras causas conhecidas, tais como vasculites primárias, infecção e diabetes mellitus 

                    Estado confusional agudo 
                           Na ausência de outras causas, incluindo tóxico-metabólicas, uremia e drogas 
 

9. Anemia hemolítica 
 

10. Leucopenia (˂4000/mm
3
 pelo menos uma vez) 

                          Na ausência de outras causas conhecidas, tais como síndrome de Felty, drogas e hipertensão portal 
                                           OU 
                                          Linfopenia (˂1000/mm

3
 pelo menos uma vez) 

                          Na ausência de outras causas conhecidas, tais como glicocorticoides, drogas e infecção 
 

11. Trombocitopenia (˂100,000/mm
3
 pelo menos uma vez) 

                          Na ausência de outras causas conhecidas, tais como drogas, hipertensão portal e PTT. 
 
 

Critérios imunológicos 

1. FAN acima do valor de referência laboratorial 
 

2. Anti-dsDNA acima do valor de referência laboratorial, exceto ELISA: duas vezes o valor de referência laboratorial 
 

3. Anti-Sm 
 

4. Anticorpos antifosfolipídeo: qualquer um dos abaixo: 
            Anticoagulante lúpico 
            VDLR falso-positivo 
            Médios ou altos títulos de anticardiolipina (IgA, IgG or IgM) 
            Anti-β2 glicoproteína I (IgA, IgG or IgM) 
 

5. Hipocomplementenemia 
            C3 consumido 
            C4 consumido e/ou 
            CH50 consumido 
 

6. Teste de Coombs direto positivo, na ausência de anemia hemolítica 

Critérios são cumulativos e não precisam estar presentes concomitantemente. 
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  A determinação da atividade da doença em um paciente com LES inclui 

a avaliação dos achados da história, do exame físico, dos exames laboratoriais 

e de imagem. Muitas vezes a avaliação é global e informal, além de não 

quantificada. Existem vários índices para padronizar a avaliação da atividade 

da doença, cada qual com diferentes níveis de complexidade que podem 

chegar até a limitar a utilização clínica corriqueira. O SLEDAI (Systemic Lupus 

Erytematosus Disease Activity Index), (Quadro 2) desde 1985 tem sido 

amplamente utilizado como um índice para avaliar globalmente a atividade do 

LES. Vinte e quatro variáveis, intercorridas nos 10 dias que antecederiam tal 

contagem, foram identificadas como importantes fatores na atividade da 

doença avaliando nove diferentes órgãos e sistemas. Este índice foi revisto em 

2000 e variáveis como proteinúria maior que 0,5g em 24horas recorrente ou 

persistente, presença de qualquer eritema, alopecia e lesões em mucosas oral 

passaram a fazer parte das alterações destacadas, no conhecido e validado 

índice SLEDAI 2K. O SLEDAI 2K é um preditor de mortalidade e incluiu a 

possibilidade da verificação da persistência de atividade da doença. O índice 

pode variar de zero, até 105, mas na prática poucos pacientes ultrapassam 45. 

A variação de três pontos entre uma visita e outra é aceita como ativação da 

doença, e variações maiores ou iguais a 12 pontos significam atividade grave. 

O SLEDAI 2K tem melhor capacidade de distinguir pacientes claramente ativos, 

daqueles inativos ou com atividade mínima 26.  
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Quadro 2. SLEDAI 2K. Índice de Atividade de Doença no lúpus eritematoso 

sistêmico. 

 

PONTUAÇÂO 

 

DESCRIÇÂO 

 

 

DEFINIÇÃO 

 

8 

 

Convulsão 

Instalação recente excluindo causa metabólica, infecciosa ou 

causada por drogas 

 

8 

 

Psicose 

Alteração da função mental normal devido a alterações graves da 

percepção da realidade. Inclui alucinações, incoerência, 

associações livres, empobrecimento do conteúdo do pensamento, 

pensamento marcadamente ilógico, comportamento bizarro, 

desorganizado ou catatônico. Excluir uremia e causas 

farmacológicas. 

 

8 

 

Síndrome  

organo-cerebral  

Função mental alterada com alteração da orientação, memória ou 

outra função intelectual com rápida instalação e flutuação dos 

achados clínicos incluindo obnubilação da consciência com 

diminuição da capacidade de concentração e incapacidade de 

manter a atenção ao ambiente envolvente, mais pelo menos duas 

das seguintes: distúrbios da percepção, discurso incoerente, insônia 

ou sonolência diurna, aumento ou decréscimo da atividade 

psicomotora  

Excluir causa metabólica, infecciosa ou causada por drogas 

 

8 

 

Distúrbios visuais 

Alterações oculares e retinianas do LES, incluindo corpos citóides, 

hemorragias retinianas,exsudado seroso ou hemorrágico da coróide 

ou neurite óptica.  

Excluir hipertensão, infecção ou drogas 

8 Distúrbios nos pares cranianos Instalação recente de neuropatia sensitiva ou motora envolvendo os 

pares cranianos 

8 Cefaleia lúpica Cefaleia severa, persistente; pode ser tipo enxaqueca, mas deve ser 

resistente à terapêutica narcótica 

8 AVC Instalação recente de AVC. Excluir arteriosclerose e hipertensão 

8  

Vasculite 

Ulcerações, gangrenas, nódulos digitais dolorosos, infartos 

periungeais, hemorragias sub-ungueais, ou biópsia ou angiograma 

compativeis com vasculite 

4 Artrite Mais de duas articulações com dor e sinais inflamatórios 

4  

Miosite 

Dor/fraqueza muscular proximal, associado com elevação da 

CK/aldolase ou eletromiografia ou biópsia compatível com miosite 

4 Cilindros urinários Cilindros hemáticos ou granulosos 

4 Hematúria >  5 células por campo. Excluir litíase, infecção ou outra causa 

4 Proteinúria > 0.5g/24h. Instalação recente ou aumento > 0.5g/24h 

4 Piúria > 5 leucocitos por campo. Excluir infecção.  

2 Novo rash Instalação recente ou recorrência de rash tipo inflamatório 

2 Alopécia Instalação recente ou recorrência de perda anormal difusa ou 

localizada de cabelo. 

2 Ulcerações nasais Instalação recente ou recorrência de ulcerações nasais 

2 Pleurisia Dor torácica pleurítica com atrito pleural, derrame ou espessamento 

pleural  

2 Pericardite Dor torácica e pelo menos um dos seguintes: atrito, derrame, ou 

confirmação eletrocardiográfica ou por ecocardiograma 

2 Hipocomplementenemia C3, C4 ou CH50 abaixo dos valores de referência do laboratório 

2 Aumento do Anti-DNA >25 % pela técnica de Farr ou  acima dos valores de referência do 

laboratório 

1 Trombocitopenia <100.000 plaquetas/mm
3 

1 Leucopenia <3.000 leucocitos/mm
3
 Excluir causas farmacológicas  

1 Febre >38ºC excluir causa infecciosa 

 SCORE SLEDAI TOTAL 

 (1-105) 

 

Traduzido de Gladman et al., 2002. 
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  Ainda destacando índices métricos, pode-se ter noção da gravidade da 

doença pelo grau de envolvimento permanente de órgãos. Danos em LES, 

infelizmente, irreversíveis, referem-se a alterações, não necessariamente 

determinadas pela doença, mas após o início da doença, presentes pelo 

menos por 6 meses, e podem ser avaliados através do SLICC/ACR-DI 

(Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of 

Rheumatology – Damage Index) (Quadro 3). Este instrumento aponta danos 

ocorridos em 12 sistemas orgânicos nos pacientes, podendo resultar tanto da 

atividade da doença, quanto de sua terapia ou não (em casos de colelitíase 

colecistectomia também pontuam) 26.  



22 
 

Quadro 3. SDI – Índice de dano crônico cumulativo de doença no lúpus 

eritematoso sistêmico. 

Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ American College of Rheumatology Damage Index -  SLICC/ ACR DI 

Lesão ocorrida desde o diagnóstico de LES determinado por avaliação clínica e presente pelo menos há 6 meses podendo 

existir há menos tempo caso seja referenciado. Episódios repetidos têm de estar separados por 6 meses para marcar score 2 A 

mesma lesão não pode ser contada duas vezes 

ITEM PONTUAÇÃO 

OCULAR ( OLHOS DIREITO E/OU ESQUERDO, POR AVALIAÇÃO CLÍNICA) 

Catarata 0 1  

Alteração retiniana ou atrofia óptica 0 1  

NEUROPSIQUIÁTRICO 

Déficit cognitivo (Ex: perda de memória, dificuldade em cálculos matemáticos, má concentração, dificuldade na 

linguagem escrita ou falada, diminuição do nível de performance) ou Psicose Major 

0 1  

Convulsões com terapêutica por 6 meses 0 1  

Acidente vascular cerebral alguma vez (marcar 2 se número de episódios superior a 1) ou ressecção não devida a 

malignidade 

0 1 2 

Neuropatia periférica ou craniana (excluindo nervo óptico) 0 1  

Mielite transversa 0 1  

RENAL 

Taxa de filtração glomerular medida ou estimada <50% 0 1  

Proteinúria de 24h ≥ 3,5 g/24h 0 1  

Insuficiência renal terminal (independente de estar em diálise ou ser transplantado)   3 

PULMONAR 

Hipertensão pulmonar (hipertrofia ventricular direita ou P2 alto) 0 1  

Fibrose pulmonar (exame físico ou radiográfico) 0 1  

Síndrome dos pulmões encolhidos (radiografia) 0 1  

Fibrose pleural (radiografia) 0 1  

Infarto pulmonar (radiografia)  0 1  

CARDIOVASCULAR 

Angina ou cirurgia de revascularização miocárdica 0 1  

Infarto do miocárdio alguma vez (marcar 2 se número de episódios superior a 1) 0 1 2 

Cardiomiopatia (disfunção ventricular) 0 1  

Doença valvar (sopro diastólico, ou sopro sistólico >3/6) 0 1  

Pericardite com duração superior a 6 meses ou pericardiectomia 0 1  

VASCULAR PERIFÉRICO 

Claudicação com duração superior a 6 meses 0 1  

Perda pequena de tecido alguma vez. Ex: polpa dos dedo. 0 1  

Perda significativa de tecido alguma vez. Ex: dedo ou membro.  (marcar 2 se número de episódios superior a 1) 0 1 2 

Trombose venosa com edema,  ulceração ou estase venosa 0 1  

GASTROINTESTINAL 

Infarto ou ressecção de intestino abaixo do duodeno, baço, fígado, vesicula biliar (alguma vez) por qualquer causa  

(marcar 2 se número de locais superior a 1) 

0 1 2 

Insuficiência mesentérica 0 1  

Peritonite crônica 0 1  

Estenose esofágica ou cirúrgica do trato gastrointestinal superior (alguma vez) 0 1  

Pancreatite 0 1  

MUSCULOESQUELÉTICO 

Atrofia ou fraqueza muscular 0 1  

Artrite erosiva ou deformante (incluindo deformidades redutíveis, excluindo necrose avascular) 0 1  

Osteoporose (radiografia) com fratura ou colapso vertebral (excluindo necrose avascular) 0 1  

Necrose avascular  (marcar 2 se número de episódios superior a 1) 0 1 2 

Osteomielite 0 1  

PELE 

Alopécia crônica cicatricial 0 1  

Alopécia cicatricial extensa ou de panículo (exceto couro cabeludo e polpa digital) 0 1  

Ulceração cutânea (excluindo por trombose) por mais de 6 meses 0 1  

INSUFICIÊNCIA GONADAL PREMATURA 0 1  

DIABETES (independente do tipo de tratamento) 0 1  

MALIGNIDADE(excluindo displasia) - MARCAR 2 SE NÚMERO DE EPISÓDIOS SUPERIOR A 1 0 1 2 

 0 1  

TOTAL DO SCORE SLICC (0-49) 

Traduzido de Gladman et al., 1996. 
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  Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença crônica onde qualquer órgão 

pode ser afetado por uma inflamação persistente, o que determina uma 

extensa variedade de manifestações e um futuro incerto, principalmente a 

longo prazo, sendo as infecções, ainda, uma das maiores preocupações. A 

hipocomplementenemia representa um fator preditivo independente para 

infecções 27. Com relação ao prognóstico, 80% dos portadores, nos últimos 

anos, chegam a atingir 15 anos de sobrevida. Porém, as principais causas de 

morte incluem acometimento renal, reagudizações e infecções. Entretanto, 

alguns agentes infecciosos tem sido demonstrados como protetores para 

autoimunidade como o Schistosoma mansoni e japonicum. Infecções por 

Plasmodium falciparum, causador da malária, determina baixo risco do 

paciente desenvolver LES. Modelos animais sugerem que o Toxoplasma gondii 

protege da nefropatia lúpica. Possíveis mecanismos de proteção podem ser por 

competição antigênica ou produção de citocinas que modulam a resposta 

autoimune. Disfunções em ambos componentes do sistemas imunes: 

adaptativo e inato, aumentam o risco de infecções, que são as maiores causas 

de morbimortalidade nessa população 28, e 50% de todos os pacientes 

portadores de LES são hospitalizados por essa causa 29. Os agentes 

bacterianos que mais comumente acometem o paciente portador de LES são 

os mesmos patógenos que mais acometem a população geral: Streptococcus 

pneumonia (trato respiratório), Escherichia coli (trato urinário) e Staphylococcus 

aureus ( pele e tecidos moles). Causadores de infecções fúngicas mais comuns 

no LES são Candida species, Pneumocystis jirovecii e Cryptococcus 

neoformans. O agente viral mais comum em pacientes portadores de LES é o 

Herpes zoster. 90% dos pacientes com LES são soropositivos para CMV 

quando comparados com a população geral onde essa positividade varia entre 

60 a 70%. Sabe-se também que o vírus HPV (Human Papilloma Virus) tem alta 

prevalência em mulheres com LES. 3, 30.  

 Já algumas drogas utlilizadas no tratamento do LES também aumentam 

o risco de infecção. Um estudo prospectivo de uma coorte, Lupus Cruces, 

mostrou que cada 10 miligramas a mais de prednisona por dia aumenta em 11 

vezes o risco de infecção grave 31. Além do que, pulsoterapia com 
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metilprednisolona com 1.500mg/3dias tem eficácia equivalente a 

3.000mg/3dias, sugerindo, portanto, o uso racional do glicocorticóide. 

Ciclofosfamida também é relacionada a aumento do risco de infecções 

bacterianas, já o micofenolato mofetil e azatioprina nem tanto. Rituximabe tem 

nos primeiros três meses de seu uso a principal fase de aumento de risco de 

infecção. Porém, estudos com o uso de hidroxicloroquina, sugerem que seu 

efeito é protetor de infecções 32.  

 Quando a atenção se volta para infecções virais no LES, muito se foca 

na chamada “hipótese viral”, já que é alta a soroprevalência de herpesvírus 

como o Epstein-Barr e CMV na população com LES. Infecções virais 

influenciam o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento do LES. 

Particularmente, infecção pelo CMV no LES, tem sido associada a alterações 

vasculares, monstrando maior frequência do fenômeno de Raynaud e menos 

alterações renais típicas 33. Acometimento do tubo digestivo por CMV, 

chegando a perfuração colônica e peritonite purulenta também podem ocorrer 

34. 
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2.2. CITOMEGALOVÍRUS HUMANO 

  Hugo Ribbert, alemão, professor de patologia foi quem primeiro 

descreveu, em 1881, células com inclusões nucleares, em cortes de rins de 

recém nascidos sifilíticos e em parótidas de crianças. Thomas Weller, 

americano, pediatra e virologista isolou o vírus e o nomeou de citomegalovírus 

em 1956. Passou a ser também conhecido como vírus da inclusão 

citomegálica, em alusão a morfologia citopática distinta encontrada nas células 

infectadas. Ainda Weller relatou a existência de diferentes cepas para as quais, 

sabe-se hoje, a proteção imunológica cruzada é, no máximo, parcial 35. 

  O CMV ou herpervírus-5 é um betaherpesvírus, membro da família 

herpesviridae, juntamente com o vírus Epstein-Barr (EBV), os vírus herpes 

simplex (HSV) 1 e 2, o vírus varicela-zoster e os herpesvírus humanos (HHV) 

6, 7, e 8. Estes vírus possuem propriedades biológicas comuns como a latência 

e a reativação. O genoma do CMV é constituido de DNA linear de cadeia dupla 

em um núcleo-capsídeo icosaédrico envelopado por um tegumento proteico 

circundado por uma bicamada lipídica, onde se encontram as glicoproteínas 

virais. O CMV é o maior vírus que infecta o ser humano com um genoma 

suficiente para codificar 235 proteinas, sendo que várias dessas contribuem 

para determinar imunomodulação na resposta imune. Sua replicação é 

inteiramente intracelular, o que impede a ação de anticorpos neutralizantes. Em 

um indivíduo imunocompetente, a maior parte do vírus é destruída por células 

T citotóxicas específicas para CMV e a infecção procede de forma 

assintomática. A proteina mais abundante no tegumento é a fosfoproteina 65 

(pp65), codificada a partir da como cadeia única longa 83 (UL83). São duas as 

classes das proteínas do tegumento: estruturais e moduladoras da resposta 

imune do hospedeiro 36. Não existem sorotipos distintos, pois as diferenças 

antigênicas não são suficientes para caracterizar subtipos do CMV. Contudo 

algumas diferenças genotípicas podem ser encontradas e classificadas através 

da análise de amplificação molecular do DNA 37, 38.    

  A infecção pelo CMV é comum em todas as regiões do mundo, sendo 

inversamente proporcional ao status econômico, variando em 60 a 70% nos 

Estados Unidos da América, dados de um levantamento realizado em doadores 
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normais, até 100% em algumas localidades da África 39. A transmissão viral 

depende em grande parte dos hábitos da população, higiene e moradia. 

Porém, doença clínica é rara em crianças e adultos imunocompetentes. É 

considerada a causa mais comum de infecção congênita no homem. A maioria 

dos recém-nascidos são de mães que tiveram infecção primária durante a 

gestação, porém, a análise do DNA das cepas de CMV isoladas de casos em 

que se documentou infecção congênita em duas gestações sucessivas 

sugerindo reativação do vírus latente da mãe. CMV não é altamente 

contagioso, é contraido, primariamente, por contato pessoal próximo com 

pessoas que o excretam em fluídos corporais (saliva, urina, hemoderivados, 

leite materno, sêmen e até mesmo transplante de órgãos). Quem está sob risco 

de ser acometido por citomegalovirose são: recém nascidos, diaristas que 

lidam com crianças abaixo de 2 anos de idade, adolescentes e 

imunossuprimidos, principalmente portadores de HIV e profissionais de saúde. 

A transmissão iatrogênica ocorre através de transfusões sanguíneas e 

receptores de órgãos, sendo a infecção mais comum em órgãos 

transplantados. Há estudos também mostrando a reativação do CMV em 

pacientes não-imunossuprimidos, mas criticamente doentes em unidades de 

terapia intensiva, como em casos de trauma grave, sepse, choque, 

queimadura, cirrose, dentre outros, mostrando aumento da morbimortalidade 40. 

Pacientes com doenças oncológicas possuem grandes períodos de 

neutropenia grave e são frequentemente suscetíveis a complicações 

infecciosas causadas por pelo menos um herpesvírus. 

  A infecção por CMV pode ser não aparente em pessoas hígidas levando 

à forma assintomática da infecção. A forma sintomática pode se apresentar 

como uma síndrome mononucleose like típica, em adultos jovens, a qual pode 

se apresentar como um quadro febril com mal estar, calafrios, odinofagia, 

cefaleia e fadiga com linfadenopatia, esplenomegalia, hiperemia faríngea, 

podendo ser acompanhada de eritema maculopapular inespecífico difuso. O 

eritema associado ao uso de antibioticoterapia, embora não indicada, comum 

na mononucleose, também pode intercorrer na infecção por CMV. Já 

complicações como miocardite, pneumonite, icterícia e síndrome de Guillain-

Barré são mais raros. 
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  Muito importante é o CMV para a área materno-infantil, que pode ser o 

responsável por uma síndrome congênita em recém-nascidos, onde há risco de 

malformações diversas e graves na criança e até de levar a sua morte. Na área 

da saúde onde se lida com pacientes imunossuprimidos, o CMV possui grande 

destaque. Em pacientes imunossuprimidos por HIV, na fase pré-HAART (highty 

active antiretroviral therapy), o CMV era o agente viral oportunista mais comum, 

sendo a retinite uma intercorrência frequente.  Já em imunocomprometidos 

transplantados, os quais podem receber órgãos com CMV ou reativar o vírus 

latente, este pode determinar um quadro mais agressivo com alvos em órgãos 

como pulmão, rim e coração. No transplante de medula óssea, teme-se, mais 

comumente, pneumonia intersticial que tem alta mortalidade. Já em transplante 

hepático, a hepatite dificulta diferenciar a infecção por CMV da rejeição ao 

órgão. Toda a sintomatologia da mononucleose like pode ocorrer nos 

transplantados renais, além de haver risco de perda do enxerto e até óbito pela 

infecção por CMV.  

  A infecção por CMV nas doenças autoimunes se apresentam desde 

inaparentes passando por qualquer espectro descrito anteriormente, até 

podendo determinar gravíssimo acometimento de qualquer órgão ou sistema e 

óbito. 

  O diagnóstico laboratorial da infecção pelo CMV é um desafio, sendo 

comumente baseado na sorologia, isto é, na detecção de anticorpos contra 

partículas virais anti-CMV que estão disponíveis numa variedade de métodos 

entre os quais os imunoenzimáticos (ELISA), aglutinação do látex, 

hemaglutinação indireta, radioimunensaios e por imunoprecipitação em fase 

líquida.  A presença de anticorpos IgM anti-CMV sugere soroconversão recente 

e se houver um aumento em relação à dosagem anterior de até quatro vezes 

nos títulos de IgG anti-CMV dentro de quatro semanas sugere doença aguda 

ativa. Embora útil para fins epidemiológicos e para quadros clínicos 

compatíveis, como por exemplo, em crianças e adolescentes, a sorologia não 

tem mostrado valor em diagnosticar e tratar em tempo hábil doenças 

sintomáticas com envolvimento de órgãos. No presente, sorologia positiva só é 

utilizada como marcador prévio de exposição 41, embora pouco se invista na 

associação pareada dos resultados da sorologia com outros parâmetros 
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laboratoriais como a antigenemia e/ou métodos moleculares para CMV, por 

exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico. 

  Em outras técnicas utilizando culturas de células a partir de fibroblastos 

humanos, o CMV pode ser isolado a partir de diversos líquidos biológicos como 

urina, sangue, líquor cefalorraquidiano, lavado broncoalveolar e mesmo de 

espécimes oriundos de biópsia como as transbrônquicas, endoscópica 

esofagiana, colonoscópica e mesmo biópsias hepáticas e renais. As grandes 

limitações das técnicas de cultura são: 1) o crescimento lento do CMV em 

cultura; 2) a presença do CMV confirma o vírus no espécime, mas não se 

correlaciona necessariamente com CMV-doença; e ainda, 3) o estado 

imunossuprimido do paciente modifica as relações biológicas do vírus com o 

paciente, de modo que mesmo sem CMV-doença é possível isolar vírus desses 

indivíduos sem qualquer quadro clínico suspeitado 42,43. 

  As técnicas de mapeamento genômico do CMV em amostras, seja por 

Real Time PCR, por hibridização in situ, ou por qualquer técnica de 

amplificação molecular utilizando sistemas complexos, são relativamente mais 

fidedignas, apesar de trabalhosas. Muitos estudos comparam estas técnicas, 

com resultados conflitantes, apesar de sensibilidades e especificidades 

máximas, a aplicação prática clínica tem sido muito questionada. 

Aparentemente, assim como nos estudos de culturas em fibroblastos, a 

positividade não tem força em predizer CMV-doença, com o ensaio se 

apresentando positivo até meses após o tratamento e resolução do quadro 

clínico. As análises quantitativas, pareando número de cópias virais, podem ser 

uma fonte para futuras considerações, mas os valores de corte e comparações 

entre diferentes técnicas ainda estão em estudos, nos quais a maioria utiliza 

somente o perfil de pacientes imunossuprimidos, de tal sorte que a 

comparação de resultados usando diferentes técnicas e situações clínicas 

ainda não é totalmente possível 44,45. 

  A determinação precoce de antígenos do CMV, o que denotaria 

replicação em atividade, foi inicialmente elaborada com uma técnica conhecida 

como shell vial cultures. Trata-se de uma adaptação da técnica padrão de 

cultura viral com a imunocitoquímica 46. Tendo em vista que o vírus tem um 
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crescimento muito lento em culturas e a identificação é dependente de seu 

efeito citopático, um modo de acelerar o diagnóstico foi o de associar 

anticorpos monoclonais anti-CMV por sobre as monocamadas celulares obtidas 

após a centrifugação de líquidos como urina, sangue, ou lavado brônquico, por 

exemplo. Procedendo assim, a ligação dos anticorpos a tais antígenos de 

modo precoce, durante o processo de replicação, poderia identificar tais 

antígenos dentro de um curto período como apenas três dias. Em geral, estes 

são anticorpos já comercializados e já usados em imunocitopatologia 

convencional e em tecidos, como, por exemplo, com revelação através da 

técnica da imunoperoxidase. Na verdade, o shell vial é um recurso para 

acelerar a entrada do vírus nas células e encurtar o ciclo viral. 

  Sabe-se que em indivíduos imunocompetentes, os linfócitos T 

apresentam um papel crucial no controle da replicação viral e da doença, 

porem não eliminam o vírus completamente. A frequência e a resposta celular 

direcionadas ao CMV com especificidades CD4+ e CD8+ tem sido amplamente 

demonstrada. Com o uso da citometria de fluxo, analisando pareamento e 

conjuntos de citocinas e sobreposição de peptídeos virais, muitos 

pesquisadores têm sido capazes de identificar clones imunogênicos para CMV 

em populações celulares CD4+ e CD8+, e inclusive avaliar quantitativamente o 

percentual destes compartimentos de memória em sangue periférico 47,48.  

A identificação de antígenos específicos que pudessem servir de 

biomarcadores da replicação intrínseca do CMV e que vem a ser detectados 

em células do paciente sofrendo o processo de infecção e replicação viral só foi 

possível com a pesquisa da proteína viral phosphoprotein 65. Este teste, 

conhecido agora na literatura simplesmente como antigenemia pp65, permite 

uma rápida detecção de proteínas do CMV em leucócitos do sangue periférico 

do paciente. A pp65 é uma proteína matriz precoce do vírus, para a qual 

anticorpos monoclonais muito específicos foram desenvolvidos 49,50. Um 

resultado positivo é relatado de acordo com o número de células identificadas 

positivamente em uma câmara de contagem. Os resultados geralmente estão 

facilmente disponíveis, e o ensaio já se provou ser efetivo tanto em 

transplantados de órgãos e tecidos, como na infecção pelo HIV e em outras 

doenças como o lúpus eritematoso sistêmico, nos quais os estudos têm 
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evidenciado uma ótima correlação com a viremia. Mais detalhes do método de 

antigenemia pp65 serão discutidos na seção de métodos desta dissertação. 

  A proteína pp65 matriz do tegumento do CMV, que é codificada pelo 

gene UL83 tem sido relacionada a autoanticorpos em pacientes com LES. 

Investigando o envolvimento do CMV na autoimunidade, foi documentado que 

56 a 82% de soros de pacientes com LES reagem (imunidade humoral) com o 

antígeno viral do CMV pp65 quando comparados com adultos sem 

autoimunidade. Ensaios experimentais mostraram que camundongos fêmeas 

suscetíveis, imunizados com plasmídeos que codificam DNApp65 desenvolvem 

precocemente autoanticorpos ativos e glomerulonefrites mais graves. A 

resposta imune, mostrando significativa atividade humoral, ao antígeno pp65 

deve desencadear o processo de quebra da tolerância imunológica em 

indivíduos com LES em um determinado cenário genético. A reação cruzada, 

por mimetismo molecular, entre o hospedeiro e o vírus é um possível 

mecanismo dessa quebra da tolerância imunológica levando à autoimunidade 

51. Outras proteínas, como a pp150 também tem sido estudadas e induzem 

atividade de linfócitos B. 

  Com relação à patogênese do CMV, durante a fase aguda da infecção, 

vários tipos celulares podem estar afetados, como por exemplo, células 

endoteliais e células epiteliais. Outras células como as da musculatura lisa, 

fibroblastos, células neuronais, hepatócitos, trofoblastos, células dendríticas e 

macrófagos, também indicam haver tropismo do CMV por esses componentes. 

A infecção por CMV induz a uma resposta inflamatória sustentada e, além 

disso, a replicação viral não é causada só pela imunossupressão, mas também 

pela ativação da resposta imune. É por um mecanismo molecular que, por 

exemplo, o vírus pode ser reativado pelo fator de necrose tumoral (TNF- alfa) 

na sepse 52,53. Por outro ponto de vista, prostaglandinas próinflamatórias, assim 

como catecolaminas (estresse oxidativo), estimulam AMP cíclico que também 

desencadeiam a replicação, ou seja a inflamação crônica provavelmente, 

também atua na reativação do CMV 54. O vírus amplifica a inflamação, 

desenvolvendo ou piorando a desordem autoimune nos pacientes 

geneticamente predispostos por ter funções imunomodulatórias. 
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  O tratamento do CMV é limitado em termos de drogas disponíveis. O 

aciclovir e valaciclovir tem pouco efeito na replicação viral in vitro. O ganciclovir 

é homólogo ao aciclovir, porém é cerca de 25 a 100 vezes mais ativo para o 

CMV. Com a intenção de reduzir o risco de doença pelo CMV existem duas 

estratégias após o transplante renal: o tratamento preemptivo e o tratamento 

profilático. O tratamento preemptivo é indicado de acordo com o resultado da 

pesquisa periódica da antigenemia para o CMV e o medicamento é 

recomendado independente do paciente apresentar ou não sintomatologia 

clínica e também será indicado para pacientes considerados de alto risco. A 

profilaxia é atualmente reservada para casos específicos. Se for feito 

diagnóstico de doença invasiva ou infecção sintomática, recomenda-se iniciar o 

antiviral, sendo o ganciclovir venoso o de escolha, tendo como segunda opção 

o valganciclovir oral, pró-droga do aciclovir, que tem boa biodisponibilidade. 

Quando há resistência ao ganciclovir indica-se o foscarnet, seguido pelo 

cidofovir 55-57. 

  O desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra o CMV é muito 

esperada, principalmente para redução de infecção congênita, que teria 

mulheres em idade fértil soronegativas como principal alvo. Outro alvo também 

importante seriam receptores de órgãos sólidos ou doadores soronegativos de 

medula óssea. 

 

2.3 CITOMEGALOVÍRUS E LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

A importância do tema aqui apresentado reside no fato que a infecção 

pelo CMV é uma das maiores causas de morbidade e letalidade após o 

transplante renal que passa por uma indução de imunossupressão com drogas 

semelhantes às dos pacientes com LES. Isto inclui risco iminente de morte e/ou 

a ocorrência de infecções devastadoras multissistêmicas e o uso de drogas 

antivirais potentes e nefrotóxicas ao paciente com aumento do risco de lesão 

renal, órgão tão preocupante no paciente com LES. Há também aumento do 

risco clínico na imunossupressão com potencial facilitação para 

infecção/doença de outros patógenos secundários bacterianos e fúngicos, com 
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a consequente multiplicidade de procedimentos hospitalares de alta 

complexidade e internações prolongadas. 

A população de pacientes portadores de lúpus possui altos índices de 

morbimortalidade quando comparados à população geral. Há alguns anos 

temos assistido grandes avanços tecnológicos que permitem melhora 

significativa na qualidade de vida e no prognóstico desses pacientes. Porém, 

há décadas, a importante causa de morte continua sendo infecção 2.  

Pacientes transplantados recebem imunossupressão similar aos 

pacientes com lúpus ativo. A literatura é extremamente pobre em relação ao 

CMV e o lúpus. Consultando banco de bases como o PUBMED, não foram 

encontrados muitos estudos abordando tal tema. Os raros trabalhos são, em 

sua maioria, relatos de casos ou artigos de revisão. CMV e transplante geram 

mais de 6000 citações, sendo que CMV e pp65 atingem 600 artigos. Lúpus e 

pp65 geram apenas 11 artigos, mas nenhum estudo sistemático. Numa revisão 

da base de dados do “Clinical Trials” não existe até o momento nenhum ensaio 

clínico mundial que tenha avaliado, ou esteja em avaliação, sobre antigenemia 

pp65 em pacientes com LES. 

Assim, tendo em vista as considerações trazidas nesta breve revisão, 

podemos argumentar que a população de pacientes portadores de LES pode, 

potencialmente, ter o seu prognóstico piorado por intercorrências virais como 

infecção/doença pelo CMV. Da experiência com pacientes transplantados e 

imunossuprimidos podemos tirar alguma analogia para pacientes com lúpus. 

Assim, partindo de uma população de conveniência dividida entre pacientes 

internados e pacientes ambulatoriais e tendo em mente um recrutamento 

realizado dentro dos centros participantes do nosso estudo, objetivamos 

estudar a presença de antigenemia para CMV em diferentes grupos de 

pacientes com LES.  

 Pelo fato que o CMV persiste ao longo do tempo da vida de um 

indivíduo em um estado de infecção latente, a diferenciação entre infecção 

latente passada e doença ativa em indivíduos imunocomprometidos é um 

desafio diagnóstico 58,59.  O agravante da situação é a concomitante 

administração das potentes drogas imunossupressoras para tratamento do 
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LES, como um fator adicional que potencializa o risco de aparecimento de 

doença clinicamente relevante pelo CMV 60. 

Assim, um dos momentos de risco de apresentar a infecção/doença 

pelo CMV, possivelmente ocorre na fase de abertura do quadro de LES, na 

indução da imunossupressão e ao longo das semanas seguintes. Sendo assim, 

a análise laboratorial da antigenemia e o conhecimento do perfil sérico de 

anticorpos anti-CMV podem vir a ter relevância clínica no acompanhamento 

desses pacientes. É sabido que o tratamento com ganciclovir por 14 a 21 dias 

conduz a uma negativação da PCR CMV-DNA e que, em quase 50%, a 

antigenemia pp65 ainda permanece positiva. Dentre esses casos, em 40% 

ocorre reativação ou recaída após 3 meses de interrupção do tratamento 

podendo indicar que a monitorização pela antigenemia pp65 deve ser usada 

para definir o momento de descontinuação do ganciclovir 61,62. 

Há então que se fazer uma importante distinção entre infecção pelo 

CMV e doença pelo CMV. A detecção do vírus por meio de culturas, por 

técnicas moleculares ou por modificações no estado sorológico dos pacientes 

definem a infecção pelo CMV. Assim, por exemplo, o aparecimento de 

anticorpos IgM anti-CMV ou o aumento de até quatro vezes comparados com a 

linha de base nos títulos de anticorpos IgG anti-CMV, ou a detecção de cópias 

DNA circulantes para CMV por técnicas de biologia molecular e o isolamento 

de vírus por culturas de material originado da orofaringe, ou urina por exemplo, 

são dados que apontam evidências para a presença de infecção 63. 

Nos últimos anos as técnicas de biologia molecular tem deixado tais 

abordagens em segundo plano (sorologia e cultura de vírus) em muitos centros 

mais desenvolvidos, devido ao uso generalizado da técnica de polymerase 

chain reaction (PCR) na detecção da DNA no sangue 64. Entretanto, quando 

nos referimos a doença ativa pelo CMV há que se requerer, para diagnóstico, 

sinais e sintomas clínicos como febre, leucopenia e envolvimento de órgãos 

(como pneumonia, hepatite, pancreatite, colite, miocardite e mesmo encefalite). 

Mas, em alguns desses casos, a suspeita clinica pode ser mal interpretada e 

tardia. 

Muitos trabalhos em transplantados renais têm revelado que um 

número diferente de drogas, protocolos e vias de administração tem sido 

usadas (como exemplo aciclovir, ganciclovir e valganciclovir), comprovando 
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diminuição do número de casos de CMV-infecção e CMV-doença (quando 

usados pela estratégia do cruzamento das sorologias), ou apenas retardando 

temporalmente o aparecimento de ambas (nesse caso os pacientes podem 

apresentar a doença mais tarde temporalmente, ao cabo de alguns meses), 

sem diminuir a incidência geral, mas obtendo sim uma diminuição da 

mortalidade per se. Em geral ganciclovir é superior a aciclovir, enquanto 

valganciclovir é superior a ganciclovir do ponto de vista de eficácia. Existem 

também outras drogas como globulinas hiperimunes, que tem sido usadas 65,66.  

Assim, existem aspectos extremamente relevantes a considerar sobre 

o tema, como a epidemiologia e a importância do tema CMV no 

imunossuprimido, no tocante a sua morbiletalidade; as diferenças de impacto 

clínico entre a CMV-infecção até CMV-doença; a toxicidade, a resistência 

farmacológica e o custo das medicações antivirais; as várias abordagens para 

se encarar o problema, seja por uma abordagem mais tardia, seja por uma 

abordagem mais preemptiva e seus resultados; e também o impacto renal, per 

se,  extremamente negativo seja por ação direta do vírus, seja por 

nefrotoxicidade das drogas, ou ainda, pela necessidade de reavaliar a 

imunossupressão para poupar a vida do paciente. A fase biotecnológica atual, 

na qual o limite técnico para a detecção do CMV tem melhorado 

dramaticamente com as novas técnicas de biologia e genética molecular, ainda 

esbarra em dificuldades no concernente à interpretação adequada de 

resultados e intervenções clínicas mais racionais 55. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar por meio da antigenemia pp65 a frequência da infecção/doença 

pelo citomegalovírus em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar e comparar a frequência da positividade para o pp65 em 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, divididos em dois grupos: 

Grupo I, na indução terapêutica da imunossupressão; e Grupo II, 

durante a investigação de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e 

suspeita de infecção concomitante não esclarecida 

 Adicionalmente, como desfechos secundários: 

- comparar os resultados obtidos pela antigenemia pp65 com a 

sorologia; 

- analisar os resultados obtidos pela antigenemia pp65 com os 

desfechos clínicos da infecção pelo CMV. 
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4. METÓDOS 

 

4.1. DESENHO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo prospectivo observacional, onde analisamos o 

perfil da replicação viral do CMV, via ensaio de antigenemia pp65, em amostras 

celulares de pacientes com LES. Achados clínicos e demais resultados de 

testes laboratoriais foram obtidos dos registros médicos dos pacientes. 

 

4.2. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório Multiusuário de Apoio à 

Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP), localizado no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) no período de novembro de 2014 a 

novembro de 2015. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Duas populações de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico foram 

analisadas por conveniência, obtidas a partir das internações hospitalares 

ocorridas nos hospitais universitários Antônio Pedro (UFF) e Pedro Ernesto 

(UERJ). Grupo I foi constituído por pacientes que haviam recebido a indicação 

de imunossupressão por atividade de sua doença de base com necessidade de 

instituição de terapia imunossupressora. O grupo II foi constituído por pacientes 

que na sua evolução tinham suspeita de infecção e seus clínicos, cientes da 

possibilidade da utilização da técnica de antigenemia pp65, solicitaram-na para 

investigação diagnóstica. 

Para estimar a atividade do LES, empregamos o índice SLEDAI 2K 

(Systemic lupus erythematosus disease activity index 2000) com a utilização 

dos dados obtidos do prontuário relativos à época da primeira coleta de sangue 

para a antigenemia pp65, contendo dados do exame físico, resultados de 

exames complementares incluindo a dosagem de frações do complemento: C3, 

C4 e pesquisa de anticorpo anti-DNA 26. Foi realizado também uma avaliação 

geral da morbidade da população aqui estudada com o escore SDI (Systemic 
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Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology 

Damage Index for Systemic Lupus Erythematosus), cujo índice é interpretado 

segundo um conjunto de fatores clínicos e laboratoriais, que se representam 

por uma pontuação numérica, expressando o dano cumulativo crônico 67. Os 

resultados da antigenemia pp65 foram correlacionados com achados clínicos, 

laboratoriais e tipo de terapêutica.  

Pacientes com LES internados foram recrutados entre novembro de 

2014 e novembro de 2015. Os pacientes foram internados principalmente por 

duas causas: ou com quadros de atividade para os quais se inicia um esquema 

indutor da imunossupressão terapêutica, ou devido a complicações infecciosas 

a esclarecer dentro do contexto do LES, os mesmos foram arbitrariamente 

divididos em dois grupos. Grupo I: Pacientes submetidos à indução de 

imunossupressão com pulsoterapias de metilprednisolona (MP) associada à 

ciclofosfamida (CFM) ou micofenolato mofetil (MMF), ou que necessitaram de 

resgate da indução com rituximabe (RTx). Neste grupo, foi realizado 

rastreamento ativo mensal via antigenemia pp65 com início no dia da indução, 

que se seguiu nos dias 30, 60 e 90 após a indução, sob a forma de protocolo 

de rastreamento/monitoramento; e Grupo II: Pacientes, já previamente 

diagnosticados e em tratamento para o LES, que estavam em uso de 

imunossupressores e encontravam-se internados devido a suspeita diagnóstica 

de infecção associada não esclarecida. 

Para propósitos práticos, pacientes do Grupo II, eram pacientes que 

estavam no percurso da investigação de uma infecção não esclarecida, por 

alguma suspeita diagnóstica que incluísse febre, leucopenia/linfopenia, 

positividade não esclarecida para IgM-CMV, ou qualquer quadro órgão-

sistêmico que sugerisse ao médico assistente a possibilidade de diagnóstico 

diferencial que incluísse o CMV. Neste grupo, foi realizado também 

rastreamento pelo ensaio antigenemia pp65, com seguimento ativo 15 e 30 

dias após. Essa divisão, assim conduzida, permitiu avaliar dois espectros 

distintos de pacientes internados, de um lado o Grupo I, que eram os pacientes 

usualmente internados para indução da imunossupressão, foi um controle, e de 

outro lado pacientes com suspeita infecciosa não esclarecida onde se incluiu a 

investigação do CMV pela antigenemia pp65 (Grupo II).  
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4.3.2. Critérios de inclusão  

Os critérios de inclusão dos participantes foram: pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico, segundo os critérios de classificação do Systemic Lupus 

International Collaborating Clinics (SLICC) 25, de ambos os sexos e 

independente de idade, submetidos a tratamento de indução com 

imunossupressores além de corticosteroides ou que apresentaram alguma 

suspeita diagnóstica de infecção. 

 

4.3.3. Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo pacientes com infecção pelo HIV, sífilis e 

hepatite viral B ou C e pacientes grávidas. 

 

4.4. COLETA E PROCESSAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO 

O ensaio de antigenemia para CMV foi realizado a partir do kit reagente 

comercial CMV turbo Brite (Holanda), pelo método de imunofluorescência. O 

teste utiliza anticorpo monoclonal específico para a fosfoproteína 65, que é 

uma proteína que se apresenta precocemente durante a replicação pelo CMV e 

um anticorpo secundário conjugado FITC. Os resultados foram expressos por 

número de células positivas em 2x105 leucócitos. Os resultados quantificados 

foram liberados ao clínico para, de modo independente, avaliar o manuseio 

clínico, incluindo a possibilidade de tratamento para CMV. Foram realizadas 

fotomicrografias com auxílio de um sistema de captura e tratamento de 

imagens, acopladas a um microscópio Axio Zeiss (Alemanha). 

Para pesquisa e dosagem do DNA do citomegalovírus humano, o 

sangue foi processado e mantido em freezer -80oC no LAMAP (HUAP/UFF) até 

o momento da realização dos testes laboratoriais. O DNA viral foi extraído a 

partir de 200 µL de sangue total ou plasma com o kit comercial Biopur Extração 

Mini Spin Plus (Biopur, Biometrix), de acordo com o protocolo do fabricante. Foi 

adicionado a mistura 10 µL do plasmídeo CPE, que funciona como controle 

interno, tanto da extração de DNA, quanto da PCR. No fim do procedimento, foi 

feita a eluição do DNA de cada amostra com 100 µL do tampão diluição. O 

material extraído foi armazenado em freezer -80ºC no LAMAP (HUAP/UFF) até 
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o momento da amplificação. Para a PCR em tempo real foi utilizado o kit 

comercial Alert q PCR (ELItech Grouping Molecular Diagnostics Torino, Itália) 

de acordo com o protocolo do fabricante em um termociclador de tempo real da 

série 7.000 (Applied Biosystems, EUA). Os resultados das amostras são 

referidos a 1 ml de amostra multiplicando o valor obtido por reação com um 

fator que leva em conta o volume da amostra de partida para a extração, o 

volume de DNA utilizado para amplificação por PCR e classificado como 

cópias/mL.  

Já com relação à sorologia, para a determinação quantitativa de títulos 

de anti-CMV/IgG e anti-CMV/IgM, a dosagem foi realizada a partir do kit 

comercial Architect CMV (Abbott, Laboratórios do Brasil), com micropartículas 

quimioluminescentes em amostras de soro. 

 

4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises expressas como frequências e médias dos parâmetros entre 

grupos foram avaliadas com teste exato de Fisher ou teste de Mann-Whitney, 

respectivamente. Foi considerado significativo valor de p < 0,05. Todas as 

análises foram realizadas utilizando os programas Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS, Chicago: EUA) versão 18.0 e Prism versão 5.0. Por 

fim, os casos positivos são apresentados no formato de relato de série. 

 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal Fluminense, sob o número CAAE: 

43049215.2.0000.5243 (Anexo1) e CAAE: 0427.0.258.000-11 (Anexo2). 
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6. RESULTADOS 

Este estudo consistiu da avaliação prospectiva de 29 pacientes. A média 

da idade foi de 29,9 ± 11,0 (87% mulheres; 83% de pardos e negros). No 

Grupo I foram incluídos 10 pacientes (todos na ocasião da indução de remissão 

terapêutica de nefrite lúpica ativa), e no Grupo II foram incluídos 19 pacientes 

com suspeita de infecção, não esclarecida. Nenhuma avaliação no Grupo I 

resultou em positividade para a antigenemia pp65 em nenhum tempo de coleta. 

No Grupo II, encontramos positividades para a antigenemia pp65 no tempo 

zero em sete pacientes. A Tabela 1 resume as características dos pacientes de 

acordo com o grupo a que pertencem Grupo I (Indução) ou II (Suspeita). 

Em relação ao Grupo I/ Indução, todos os 10 pacientes encontravam-se 

no início do quadro de nefrite lúpica com indicação de biopsia renal cujo 

procedimento é habitualmente realizado no HUAP e entraram no estudo de 

rastreamento após terem sido submetidos a esta biópsia sendo a primeira 

coleta utilizada no início da indução da imunossupressão terapêutica. Este fato 

pode ter selecionado diferenças em relação à proteinúria, à albumina sérica e 

ao colesterol, compatíveis com a fase aguda de síndrome nefrótica. Além 

disso, isto foi representado por um perfil etário de pacientes mais jovens. 

Já para o Grupo II/Suspeita, observamos que linfopenia e IgM positiva 

foram significativamente (p < 0,05) mais frequentes que no Grupo I. Entretanto 

encontramos também diferenças significativas (p < 0,05) nas elevações de 

proteína C reativa, LDH e CPK (Tabela 1). Não observamos relações 

significativas com os índices de atividade e tipo de drogas imunossupressoras. 
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Tabela 1. Características dos pacientes de acordo com os grupos: (I/Indução) 

ou (II/Suspeita). 

 

Parâmetros Total (n=29) 
Grupo I 
(n=10) 

Grupo II 
(n=19) 

Valor de 
P  

Idade, anos 29,9 ± 11,0 23,0 ± 6,6 33,5 ± 11,2 * 0,002 
Gênero, feminino 25/29 (87%) 9/10 (90%) 16/19 (84%)  
Cor da pele, não 
branca 

24/29 (83%) 8/10 (80%) 16/19 (84%) 
 

SLICC 7,2 ± 2,1 7,3 ± 1,5 7,1 ± 2,5  
SDI 1,3 ± 1,5 1,4 ± 1,4 1,3 ± 1,6  
SLEDAI 18,7 ± 9,2 20,5 ± 9,3 17,6 ± 9,4  
IgG-CMV + 20/21 (95%) 9/9 (100%) 11/12 (96%)  
IgM-CMV + 12/21 (43%) 2/9 (22%) 7/12 (58%) * 0,02 
pp65 + 7/29 (24%) 0/10 (0%) 7/19 (37%) * 0,001 
Hemoglobina, g/dL 9,0 ± 2,3 9,0 ± 1,8 9,0 ± 2,5  
Leucócitos/mm³ 8.064 ± 4.356 8.300 ± 4.680 7.933 ± 4.301  
Neutrófilos/mm³ 6.036 ± 3.215 5.557 ± 3.093 6.301 ± 3.338  
Linfócitos/mm³ 1.216 ± 1.222 1.855 ± 1.496 862 ± 903 * 0,04 
Eosinófilos/mm³ 89 ± 156 76 ± 97 97 ± 183  
Plaquetas/mm³ 263 ± 128 280 ± 146 254 ± 121  
VHS mm/h 71 ± 43 57 ± 50 78 ± 39  
Proteina C reativa, 
mg/dL 

7,0 ± 12,0 1,7 ± 1,7 9,4 ± 14,0 * 
0,03 

Glicose, mg/dL 107 ± 49 92 ± 30 115 ± 55  
Uréia, mg/dL 55 ± 35 59 ± 35 53 ± 36  
Cr, mg/dL 2,2 ± 3,4 1,7 ± 1,3 2,5 ± 4,1  
Albumina sérica, g/dL 2,3 ± 0,7 1,9 ± 0,7 2,6 ± 0,6 * 0,03 
Globulina sérica, g/dL 3,4 ± 1,0 3,5 ± 1,4 3,3 ± 0,7  
Proteinúria, g/dia 4,3 ± 4,7 4,7 ± 4,0 3,8 ± 5,7  
Colesterol, mg/dL 208 ± 62 230 ± 38 196 ± 69  
Triglicerídeos, mg/dL 217 ± 119 216 ± 142 218 ± 109  
AST (TGO), U/L 59 ± 151 22 ± 7 80 ± 189  
ALT (TGP), U/L 46 ± 130 18 ± 7 62 ± 163  
Amilase, U/L 102 ± 71 101 ± 101 102 ± 52  
Lipase, U/L 101 ± 141 80 ± 51 112 ± 175  
Ferritina, U/L 497 ± 348 567 ± 339 435 ± 364  
LDH U/L 380 ± 258 265 ± 38 (7) 437 ± 302 * 0,03 
C3, mg/dL 63 ± 27 63 ± 29 63 ± 27  
C4, mg/dL 13 ± 7 11 ± 5 14 ± 8  
Anti-DNA, U/mL 98 ± 119 92 ± 112 102 ± 127  
CPK, U/L 129 ± 160 59 ± 43 169 ± 190 * 0,04 
Dados contínuos foram expressos como média ± desvio padrão e dados categóricos foram 
expressos como frequência e porcentagem (%). Diferenças entre os grupos foram então 
respectivamente avaliados pelo teste de Mann-Whitney para dados numéricos e pelo teste 
exato de Fisher para dados categóricos. Um valor de p foi considerado significante se < 0,05 e 
assinalado com um asterisco* 
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De um modo interessante, como pode ser observado na Tabela 2, dos 

sete pacientes positivos para pp65, apenas três apresentavam também 

positividade para IgM-CMV. Isso nos levou a realizar uma análise secundária 

bivariada entre os pacientes pp65 positivos (n = 7) versus pacientes pp65 

negativos em relação à positividade para a IgM-CMV e não encontramos 

correlação (teste exato de Fisher monocaudado, p = 0,681). Em relação à IgG-

CMV, 95% de todos os pacientes (Grupo I e II) eram positivos ao início do 

rastreamento e também nenhuma correlação da mesma com a antigenemia 

pp65 foi encontrada. 
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Tabela 2. Características clínicas gerais e laboratoriais dos casos com 

positividade para a antigenemia pp65. 

Parâmetros Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

Idade (anos) 38 9 49 45 18 40 27 
Cor da pele Parda Preta Branca Parda Branca Branca Preta 
SLICC 
(número de 
critérios) 

5 8 6 11 6 4 8 

Tempo de doença 
(anos) 

7 <1 3 8 5 15 <1 

SDI 2 0 2 0 0 0 1 
SLEDAI 2K 25 36 24 21 12 23 17 
Hemoglobina/ 
Hematócrito 

7,2/22,8 5,8/18,5 8,7/26,0 7,3/23,3 10,2/31,7 9,5/28,0 6,0/20,2 

Linfócitos 352 410 350 330 1100 465 517 
VHS 59 93 127 120 70 68 80 
Ptn C Reativa  
(0,3mg/dL) 

4,80 49,5 0,60 29,13 1,2 1,2 9,6 

Creatinina 1,0 1,6 0,9 1,27 0,6 0,5 0,6 

C3/C4 47/10 40/8 74/16 49/19 17/4 58/12 54/3 
Imunossupressores 
(último ano) 

PD/MMF Zero PD PD/MMF MP 
PD/MMF 

PD/CsA Zero 

Imunossupressores 
(após coleta) 

PD MP 
CFM/Rtx 

CFM DEX/ 
CxA 

PD/MMF PD DEX 

IgG CMV (até 6) >250 <6 8    >250 >250 >250 >250 

IgM-CMV NEG POS NEG POS NEG NEG POS 
pp65 (céls/2x105) 38 7 5 12 60 162 93 
qPCR (cópias/mL) 7.564 0 0 31.068 0 0 0 

Ganciclovir/IG GAN GAN/IG Não GAN* IG GAN GAN/IG 
Sobrevida > 6 
meses 

Sim Sim Sim Não Sim Sim - 

 
Abreviaturas: 
GAN = ganciclovir; IG = imunoglobulinas; PD = prednisona; MP = metilprednisolona pulso; CFM 
= ciclofosfamida; DEX = dexametasona; CsA = ciclosporina; MMF = micofenolato de mofetila; 
RTx = Rituximabe; * = óbito. 

 

Ainda realizamos também outra análise secundária para níveis 

decrescentes de linfócitos e sua relação com positividade para pp65, passo a 

passo, a partir de 1500 linfócitos/mm3 e encontramos significância estatística 

para um nível de corte em 800 linfócitos/mm3 (teste exato de Fisher 

monocaudado; p = 0,03; RR = 2,23; 95% IC 1,206 – 4,198). A partir daí, a 

significância aumenta progressivamente chegando a um p valor = 0,01 (RR = 

3,75; 95% IC 1,381 – 10,18) para valores de cortes abaixo de 500 

linfócitos/mm3. Nenhum paciente acima de 1.100 linfócitos/mm3 apresentou 

positividade para pp65. 
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Os relatos clínicos dos sete pacientes positivos (casos 1 a 7) são 

descritos no apêndice 1 de forma detalhada e também são resumidos na 

Tabela 2. Cinco pacientes dentre os sete com antigenemia positiva receberam 

terapia antiviral específica (ganciclovir) e apesar disso, um paciente evoluiu 

para óbito atribuível a doença citomegálica (caso 4). Todos os pacientes que 

foram tratados com terapia antiviral com ganciclovir, associada ou não a 

imunoglobulina endovenosa, ou ainda somente com imunoglobulina 

endovenosa foram rastreados nos dias 15 e 30, com redução progressiva 

significativa do valor da positividade. Em um dos pacientes positivos a decisão 

inicial foi de não se prescrever o ganciclovir (Caso 6), porém o paciente evoluiu 

com piora clínica e o seguimento do rastreamento (com a coleta do dia 15 e 

permanência de positividade) colaborou na decisão de se iniciar o antiviral, 

com boa resposta e decaimento da positividade no rastreamento subsequente. 

Foram realizadas pesquisas de carga viral por qPCR em apenas 12 

pacientes, sendo 5 do grupo I (todos com pp65 negativos) e em todos os sete 

pacientes positivos para o pp65 do Grupo II. No Grupo I, os cinco pacientes 

apresentaram qPCR negativas. Já nos sete pacientes com antigenemia pp65 

positiva do Grupo II, apenas dois apresentaram positividade na qPCR. 

Os relatos clínicos dos cinco pacientes negativos (casos 8 a 12) são 

descritos no apêndice 1 de forma detalhada e também são resumidos na 

Tabela 3.  

Outro dado a ser comentado, diz respeito à morfologia celular observada 

ao microscópio. Durante o processo de confecção das lâminas para pesquisa 

por imunofluorescência, era sempre realizada a confecção de uma lâmina extra 

com material fixado que era guardado para uma possível reavaliação e até 

para novos procedimentos de imunomarcação e novas colorações. Assim foi 

possível dispor de fotomicrografias que eram realizadas durante o processo de 

laudo para serem revistas. Isto permitiu avaliar empiricamente e 

qualitativamente a citomorfologia dos casos de lúpus e mesmo traçar algumas 

diferenças com a experiência do grupo na condução de laudos para rotina do 

transplante renal. A Figura 1 nos revela aspectos novos e interessantes no que 
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se refere a análise dos neutrófilos de pacientes com LES, durante a pesquisa 

da pp65.  

 

Figura 1. Fotomicrografias representativas de neutrófilos avaliados pelo 
método antigenemia pp65 (imunofluorescência). A) Neutrófilo pp65 positivo 
com aparência típica revelando granulosidades, em amostra celular oriunda de 
paciente transplantado renal infectado pelo CMV; 100x B) Células LE, 
neutrófilos contendo inclusões citoplasmáticas de aspecto amorfo e núcleo 
dispostos na periferia celular; (coloração de Wright)100x; inserto no canto 
inferior direito em maior detalhe uma célula LE C) Caso 11: neutrófilos positivos 
para pp65 sem evidência de granulosidades; 100x D) Caso 12: visão 
panorâmica de neutrófilos e linfócitos pp65 positivos, além de 
polimorfonucleares com aspectos similares às células LE; 40x; inserto no canto 
superior direito mostrando células positiva para pp65, de aspecto similar ao 
inserto no painel B, 100x E) e F) Aspectos similares às células LE e células 
degeneradas vacuoladas presente nas amostras celulares do Caso 12; 100x. 
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Tabela 3. Características clínicas gerais e laboratoriais dos casos negativos 

(Grupo I) para a antigenemia pp65 e para o qPCR . 

 

Parâmetros Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 

Idade (anos) 19 17 18 17 35 

Cor da pele Parda Parda Branca Parda Preta 

SLICC 
(número de critérios) 

6 8 10 6 7 

Tempo de doença 
(anos) 

2 4 5 5 15 

SDI 2 0 0 3 2 

SLEDAI 2K 36 12 14 14 4 

Hemoglobina 
Hematócrito 

9,6/28,9 9,6/31,2 11,3/34,8 8,8/27,4 9,2/28,4 

Linfócitos 400 2470 2540 1260 682 

VHS 14 120 - 111 98 

Ptn C Reativa  
0,3mg/dL 

4,53 1,50 0,05 0,90 - 

Creatinina 4,5 0,72 0,8 1,28 2,5 

C3/C4 45/18 42/10 75/12 61/18 53/18 

Imunossupressores 
(último ano) 

PD NA NA MMF/CsA MP/CFM(Euro) 

Imunossupressores 
(após coleta) 

MP/CFM MP/CFM PD/MMF MMF/RTx MP/CFM 

IgG CMV (até 6) >250 >250 146 160 <6 

IgM-CMV NEG NEG POS NEG POS 

pp65 (céls/2x105) 0 0 0 0 0 

qPCR (cópias/mL) 0 0 0 0 0 

Ganciclovir/IG Não Não Não Não Não 

Sobrevida > 6 meses Sim Sim Sim Sim Sim 

Abreviaturas: 
GAN = ganciclovir; IG = imunoglobulinas; PD = prednisona; MP = metilprednisolona pulso; CFM 
= ciclofosfamida; DEX = dexametasona; CsA = ciclosporina; MMF = micofenolato de mofetila; 
RTx = Rituximabe; * = óbito. 
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7. DISCUSSÃO 

No presente estudo relatamos uma série de casos onde o rastreamento 

ativo para a replicação do CMV resultou em positividade em sete pacientes, os 

quais apresentavam repercussão sistêmica que foi relacionada ao 

envolvimento pelo CMV, um agente etiológico descrito pouco frequentemente 

no LES, e que chegou a levar um dos pacientes ao óbito. As infecções 

continuam sendo um dos principais determinantes de morbimortalidade em 

pacientes com LES, a despeito do aumento das causas cardiovasculares em 

fases tardias da doença descrito principalmente em populações do hemisfério 

norte. O diagnóstico da infecção por CMV tem sido confirmado em pequeno 

número de casos apesar da presença ubíqua deste patógeno e é provável que 

isto ocorra principalmente devido a pouca disponibilidade dos métodos com 

elevada acurácia, mesmo em unidades de atenção terciária 48. 

Apesar da elevada mortalidade das formas invasivas, 68 o impacto das 

infecções por CMV sobre a morbimortalidade de pacientes com LES é pouco 

conhecido, e consequentemente pouco valorizado no contexto da atenção 

clínica diária. Ao mesmo tempo, o CMV tem sido associado a vasculopatias, ao 

fenômeno de Raynaud, 30 febres de origem indeterminada, pneumonias, 

miocardites, nefrites e meningoencefalites, além de fenômenos autoimunes 

como o desenvolvimento de anticorpos antifosfolipídeos 4. Sua forma invasiva 

vem sendo documentada principalmente através de biópsias (ou mesmo em 

necropsias), onde classicamente se busca detectar os corpos de inclusão 

celular nos tecidos. Em geral, o diagnóstico de infecção por CMV não pode ser 

estabelecido de modo seguro com base apenas nos dados clínicos. Como 

também observado em nossos resultados, a sorologia não norteia o clínico com 

relação a possível infecção primária, ou reativação/doença. Vários ensaios 

sorológicos detectam aumentos dos títulos de anticorpos contra antígenos do 

CMV, porém amostras de soro das fases aguda e convalescente com títulos 

crescentes de anticorpos contra antígenos virais específicos e uma mudança 

dos anticorpos IgM para IgG têm sido geralmente aceitas como diagnósticas de 

infecção viral aguda. Porém, uma elevação dos níveis de anticorpos pode não 

ser detectada e os títulos frequentemente permanecem elevados por vários 

anos 13.  
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Dentre os casos estudados do Grupo II, que incluíram pacientes com 

LES com febre, o diagnóstico de replicação do CMV foi confirmado pela 

pesquisa da antigenemia pp65 em sete deles. Empregamos a técnica de 

imunofluorescência com anticorpos monoclonais que se ligam à fosfoproteína 

65 em leucócitos circulantes, que indica replicação do CMV. Esta técnica, 

descrita inicialmente em 1988, 69 que desde então tem sido aprimorada, tem se 

mostrado eficaz e com um tempo de ensaio muito menor que o isolamento 

viral, e por isso vem sendo utilizada cada vez mais para monitorar pacientes 

submetidos a transplante de órgãos 70. Por outro lado, a validade da utilização 

deste exame como ferramenta diagnóstica em pacientes com LES apresenta, a 

nosso ver, algumas considerações que precisam ser discutidas. Por exemplo, 

no tocante a um valor de cutoff, sabemos que em pacientes transplantados 

renais usa-se um valor que varia de 8 a 20 células/200.000 leucócitos 

(sensibilidade 92% e especificidade 70%), dependendo do centro, 71 ou mesmo 

apenas uma célula positiva em casos de transplantes de medula 72. Chegou-se 

a tais valores após inúmeros estudos avaliando manifestações clínicas e 

correlacionando com valores de carga viral e evoluções clínicas. Assim, a 

antigenemia pp65 ser negativa ou ser positiva não representaria naqueles 

estudos ter ou não ter a doença, e sim ter a documentação de replicação viral 

(por reativação a partir de focos de latência intracelular, reinfecção por outra 

cepa, ou mesmo primo-infecção). Nesse caso, até o presente momento, um 

valor de cutoff seria tão somente um valor de predição, obtido de estudos 

clínicos, para o desenvolvimento de CMV no paciente transplantado, dentro do 

contexto da imunossupressão pós-transplante. Em 2013 relatou-se, em 

doenças autoimunes, um valor de 10 células em 200.000 leucócitos como um 

valor de cutoff que associaria CMV com mortalidade, com sensibilidade de 75% 

e especificidade de 72,2%14. 

Ao mesmo tempo, e ainda que existam diversos aspectos sobre os quais 

são necessários maiores conhecimentos e padronização para seu emprego em 

pacientes com LES, é possível admitir que muitos aspectos sobre o ensaio da 

antigenemia, sejam positivos, como o fato de se tratar de um teste rápido, com 

resultado em 3-5 horas após a coleta de sangue, 73 necessitando apenas de 

pequena amostra de sangue periférico, além de seu baixo custo e 

especificidade elevada 74, aspectos que possibilitam a repetição de pesquisas 
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da replicação do CMV ao longo da investigação clínica. O fato da detecção da 

replicação ser precoce nos possibilita uma boa noção do cenário em que 

paciente se encontra naquele momento da coleta, diferentemente da sorologia, 

a qual necessitaria aguardar em torno de 15 dias para se obter uma 

positividade de IgM ou um valor comparativo (quatro vezes maior de IgG) a 

alguma coleta anterior, a qual nem sempre temos acesso. Por outro lado, 

dependendo da evolução do paciente ou mesmo do tratamento, podemos 

repetir a antigenemia pp65 várias outras vezes se necessário, podendo 

encontrar diferentes resultados de acordo com a possível variação da 

replicação viral, o que caracteriza a ideia de rastreamento. 

Pacientes com LES com linfopenia deve ser monitorado de perto, com 

relação a CMV, por estar associado a elevada carga viral 20. Vale ressaltar que, 

como o método validado para realizar antigenemia pp65 é o de 

imunofluorescência, em teoria, poderia se utilizar o mesmo microscópio onde 

se realiza o exame FAN-HEp2 e parte da biópsia renal e/ou cutânea para obter 

a antigenemia, equipamento frequentemente encontrado em serviços que 

acompanham pacientes com LES. Um fator limitante se encontra no curto 

período de tempo no qual o material precisa ser processado para realizar a 

primeira fase da técnica, compensado pela possibilidade de se obter o 

resultado em poucas horas. Mas o assunto pode ser mais complexo, por 

exemplo, a título informativo, existe a possibilidade de antigenemia para CMV 

utilizando-se de outros antigenos como o HRP-C7 75, e com isso podemos ter 

outros pontos para explorarmos, como qual a melhor antigenemia, para qual 

órgão alvo e/ou qual momento de coleta no curso da doença. 

Por outro lado, uma das principais desvantagens da antigenemia pp65 

estaria relacionada com fato do método ser operador dependente e não estar 

disponível na maioria dos serviços que recebem pacientes com LES e a falta 

de um valor de cut off que caracterize infecção. Um estudo com adultos com 

síndrome mononucleose like que utilizou antigenemia para diagnóstico de 

infecção primária pelo CMV, apontou achado de falso positivo em apenas um 

paciente com LES 74. Em pacientes transplantados renais, encontrou-se o valor 

preditivo positivo (VPP) em 2 células/200.000 de 50% e quando a análise se dá 

em 20 células/200.000, chega-se a um VPP de 75%; já na análise do PCR, 

neste mesmo grupo, encontrou-se um VPP de 37,5% para PCR positivo e 50% 
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para PCR ≥ 5000cópias/ml, chegando a 100% somente quando se atinge PCR 

≥ 30.000cópias/ml, reforçando assim a importância da antigenemia 76. Não se 

podem descartar ainda os possíveis erros de técnica, degradação de reagentes 

e perda de reatividade dos anticorpos monoclonais 70. Outro ponto a ser mais 

elucidado se relaciona com um estudo publicado em 2012, onde se observou 

que, quando refeito o teste após tratamento antiviral em pacientes com 

doenças autoimune e não autoimunes, a taxa de conversão negativa na 

antigenemia pp65 seria baixa, sugerindo não ser a melhor forma de análise 

pós-tratamento 77, fato esse, não verificado na nossa pequena amostra. 

Nossos resultados precisam ser vistos com as cautelas necessárias. 

Nosso estudo não é um estudo controlado, mas sim uma pequena série de 

casos de uma população que se agrupou por uma conveniência em se rastrear 

o CMV seja no contexto da indução terapêutica em casos de atividade (nefrites, 

que representam características do nosso serviço), seja também no contexto 

de pacientes com LES internados com suspeita de infecção, que corresponde a 

uma importante causa de internação. Pelas próprias características da doença 

LES, tais grupos não são homogêneos, além da infecção clínica pelo CMV não 

se apresentar também de maneira homogênea. Algumas alterações clínicas da 

infecção poderiam se sobrepor a alterações per si relacionadas à atividade do 

LES. Além disso, há, na nossa série também, pacientes da faixa etária juvenil, 

o que também pode tornar a série não homogenea e com chance de maior 

gravidade. Contudo, visto em conjunto o rastreio e o acesso à antigenemia 

pp65 na propedêutica do paciente com LES e suspeita de infecção mostrou-se 

uma ferramenta de importância e que merece maiores estudos.  

Em relação aos casos apresentados nesta série, percebemos no nosso 

estudo que a antigenemia pp65 contribuiu de modo relevante para tomada de 

decisões clínicas relacionadas ao acompanhamento dos pacientes. De acordo 

com os relatos apresentados e com o resumo visto na tabela 2, foi possível 

contar com diagnósticos precoces e oportunizar uma decisão de iniciar ou não, 

de uma terapia antiviral efetiva 78.  Por exemplo, no caso “1” dessa nossa série 

de pacientes descritos, a descompensação clínica da paciente com LES se 

apresentou com febre, piora da proteinúria e estado confusional agudo, a 

antigenemia foi positiva e houve melhora significativa de todo o quadro com o 

uso associado de ganciclovir. Aventamos a hipótese da infecção por CMV 
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também causar disregulação glomerular, como já descrito 79. O caso “2” era de 

muito maior gravidade. Paciente na idade escolar, abrindo o quadro de LES 

juvenil com sepse, discrasia sanguínea e acometimento de múltiplos órgãos, 

quando obtivemos uma antigenemia com também baixa contagem, a opção foi 

a de administrar o antiviral, obtendo pelo menos parcial estabilização do 

quadro. Chegamos a questionar se esse poderia ter sido um caso de LES 

desencadeado por CMV ou se novamente um CMV reativando num contexto 

de intensa inflamação e sepse. No caso “3” também houve acometimento do 

SNC com desorientação. Foi documentada infecção urinária bacteriana, com 

boa resposta a antibióticos. A antigenemia mostrou uma baixa contagem de 

células e a opção foi de não usar o antiviral. O monitoramento do paciente 

mostrou boa evolução, levando-nos a questionar se a melhora inflamatória é o 

que teria determinado a redução da replicação viral 4. No caso “4” a evolução 

do LES era de longa data. Paciente com predomínio de acometimento 

vascular, de difícil resposta e que levou a intensa e prolongada história de 

imunossupressão terapêutica. No momento de febre, insuficiência respiratória e 

nefrite, a antigenemia pp65 foi positiva. Tratada com ganciclovir chegou a 

haver melhora importante nos primeiros dias, porém na segunda semana de 

tratamento a paciente evoluiu para óbito. No caso “5” chama atenção que a 

manutenção de intensa inflamação pela celulite, com expressiva 

linfoproliferação, desencadeando uma síndrome de ativação macrofágica e 

antigenemia pp65 positiva. A paciente recebeu imunoglobulina intravenosa, 

que também corresponde a uma opção terapêutica para ambos diagnósticos, 

síndrome de ativação macrofágica e citomegalovirose. O caso “6” tratava-se 

também de um caso de sepse urinária com boa resposta inicial aos 

antibióticos, porém sem resposta sustentada, levando a equipe a valorizar o 

resultado da antigenemia, sendo que o uso do ganciclovir determinou melhora 

significativa. O caso “7” chamou-nos a atenção por se tratar de endocardite 

grave, o que determinava um paciente muito inflamado, que tinha um passado 

recente de tuberculose e a comprovação de múltiplas hipóteses em termos de 

agentes etiológicos, associados ao comprometimento de plexo neuronal, 

frequentemente observado como complicação de acometimento por vírus da 

família herpes 80,81. 
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Outro aspecto que precisa ser mencionado é que em qualquer tempo 

da história natural da interação entre infecção e doença pelo CMV, poderia 

também ocorrer reinfecção primária por diferentes cepas. Assim, num momento 

de instabilidade do paciente, poderíamos estar diante de uma infecção 

primária, de uma reativação, ou mesmo frente a uma nova infecção por uma 

diferente cepa de CMV, com uma constante preocupação: infecção ou 

atividade vs. infecção e atividade. Levando-se em conta que o CMV é muito 

comum e a difícil tarefa de obtermos um diagnóstico preciso e precoce, 

optamos neste estudo por realizar um exame pouco explorado na prática diária 

da reumatologia, a antigenemia pp65, e confrontá-lo com outros desfechos 

clínicos e laboratoriais. 

 Outro fato importante, que mereceria uma análise em separado é que 

uma das formas de transmissão do CMV é a transfusão sanguínea, que pode 

ser responsável em causar nova infecção com uma nova cepa, geralmente 

levando a uma primoinfecção grave, particularmente em pacientes 

imunossuprimidos. Uma estratégia para reduzir essa forma de transmissão, 

além de transfundir hemocomponentes soronegativos para CMV, é a 

leucorredução, que consiste em filtrar hemocomponentes retendo leucócitos 

82,83. No nosso estudo, três dos pacientes positivos, os quais evoluiram com 

formas graves incluindo um óbito, receberam hemotransfusão. 

A infecção por CMV em pacientes com lúpus pode servir de gatilho e 

mesmo piorar a atividade da doença, associado a aumento da mortalidade. Por 

outro lado, a inflamação é um dos mecanismos que pode reativar o CMV 

latente 4. São esperados no LES períodos de reagudizações e períodos de 

remissões da doença. Também é de grande importância ressaltar que 

pacientes com doenças autoimunes, mesmo apresentando hemoculturas 

positivas para bactérias e/ou fungos, possam estar concomitantemente 

infectados por CMV 14. 

Outra questão é que, tecnicamente, busca-se a presença da pp65 em 

leucócitos circulantes, o que se acredita significar replicação do CMV. Há quem 

recomende cuidado ao lidarmos com pacientes leucopênicos, mesmo seguindo 

os fatores de correção para contagem em 200.000 leucócitos, descritos em 

bula do kit comercial do produto, já validado. Outro ponto, seria que no caso do 

LES ativo, poderíamos nos deparar com uma citomorfologia, conhecida 
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laboratorialmente como fenômeno das células LE, onde uma IgG reconhece 

antígenos nucleares, e leucócitos fagocitam o núcleo. A antigenemia pp65 é 

também baseada num reconhecimento de dois tipos de IgG a um antígeno 

proteico do tegumento do CMV no núcleo de leucócitos periféricos. 

Questionamos se a possível presença da célula LE modificaria o aspecto 

esperado, alterando morfologicamente o resultado final das contagens do 

número de leucócitos positivos na imunofluorescência. 

Encontramos sete pacientes com resultados diferentes de zero e 

apenas cinco com valores acima de 10, porém apenas dois apresentaram 

também carga viral positiva (realizadas nos sete pacientes positivos). Isto nos 

leva a considerar que talvez no caso de pacientes com LES ainda não está 

plenamente determinado um valor especifico de cutoff e não deveríamos seguir 

a interpretação como em transplantados renais ou de medula óssea. Nos 

nossos casos, o número de células positivas encontradas na antigenemia pp65 

não se correlacionou com a gravidade dos mesmos. Acreditamos que algumas 

condutas deveriam ser tomadas frente a esse problema: sugerir que novos 

estudos com maior número de pacientes tentassem validar um possível cutoff 

para LES. 

Outra questão é que se tem desenvolvido uma variedade de métodos 

moleculares para a detecção do CMV em amostras de pacientes 

imunocomprometidos: a reação em cadeia da polimerase (PCR), reação de 

amplificação baseada no ácido nucleico específico (NASBA, nucleic acid 

specific based amplification) e captura híbrida. A técnica da PCR em tempo real 

é uma técnica rápida, com alta sensibilidade e reprodutibilidade e apresenta 

especificidades com relação aos tempos do exame. A detecção precoce da 

fosfoproteína 65 (fosfoproteína mais abundante do tegumento viral), codificada 

pelo gene UL83 e um dos principais constituintes do vírion em leucócitos 

(antigenemia) é um indicador de replicação ativa, e em níveis elevados estão, 

geralmente, associados a infecções sintomáticas. Já na análise de PCR, 

existem diferentes tipos de primers oferecidos no mercado. Quanto ao kit 

utilizado por nós, para a qPCR, a reação de amplificação é específica para a 

região do gene UL123. Vale ressaltar que é descrito uma reação de PCR 

usando o UL83 em análise de líquido amniótico 84 e que talvez deveria ser um 

padrão para comparar com pp65. Surgiram então questionamentos sobre o fato 
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de o primer disponível dentro da nossa pesquisa não se utilizar de um gene 

correspondente ao pesquisado na antigenemia pp65 e se isso influenciaria 

negativamente em nossos resultados. 

A infecção por CMV em pacientes com lúpus poderia piorar a atividade 

da doença e aumentar a mortalidade. Por outro lado, a inflamação no LES 

poderia reativar o CMV latente 4. Tsai et al em um estudo demonstrou que 

100% de portadores de lúpus eritematosos sistêmico de média gravidade 

tiveram infecção por CMV e tinham uma maior quantidade de cópias virais que 

os controles saudáveis. É esperado no LES períodos de reagudizações e 

períodos de remissões da doença. É de grande importância para o clínico 

reforçar que o paciente com doença autoimune mesmo apresentando 

hemocultura positiva para bacteria e/ou fungo pode estar concomitantemente 

infectado por CMV 14. 

Com relação à imunossupressão terapêutica, a atenção deve estar 

voltada, principalmente, a agentes como ciclofosfamida e azatioprina, muito 

utilizados na prática clínica, juntamente com os glicocorticóides, determinando 

maior risco de infecção aos paciente com LES. Novas drogas biológicas, como 

o rituximabe, recentemente introduzido para algumas manifestações refratárias 

também aumentam o risco de infecções, principalmente pneumonia e sepse 

por agentes bacterianos.  

Em conclusão, a frequência de positividade pp65 em pacientes rastreados 

durante a terapia de indução é baixa e provavelmente não é relevante. Porém 

em pacientes com suspeita de infecção não esclarecida, o encontro de 

positividade para antigenemia pp65 pode apresentar uma frequência 

importante e merece ser mais observada em estudos futuros. Se usada em 

conjunto com quadro clínico e laboratorial sugestivo, a antigenemia pp65 

parece melhorar muito a chance de confirmação diagnóstica e pode colaborar 

precocemente na decisão da terapia antiviral. Metodologicamente a 

antigenemia pp65 é uma técnica simples e barata, que precisa ser mais 

avaliada ante o isolamento viral, sendo muito menos invasiva e complexa que a 

histopatologia. Entretanto, estudos mais elaborados e com maior número de 

pacientes são necessários para que se definam questões como sensibilidade e 

especificidade da pp65 no contexto de diferentes momentos clínicos do 

paciente com LES.



55 
 

8. CONCLUSÕES 

 

 A frequência de positividade pp65 em pacientes com suspeita de infecção 

não esclarecida é relevante e merece ser objeto de novos estudos. Já a 

frequência de positividade da antigenemia pp65 em pacientes rastreados 

na terapia de indução da imunossupressão foi zero. 

 Diante de um quadro clínico sugestivo de CMV, a antigenemia pp65 pode 

colaborar na decisão da terapia antiviral. 

 A linfopenia se correlaciona com a positividade da antigenemia pp65. 

 Sorologias IgG e IgM para CMV, parecem não contribuir para o 

diagnóstico de CMV no contexto do lúpus eritematoso sistêmico. 

 Não houve correlação entre antigenemia pp65 e índices de atividades 

inflamatórias ou métricas de lúpus eritematoso sistêmico utilizadas nesses 

grupos de pacientes estudados. 
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APÊNDICE 1 (Casos) 

Caso 1. Mulher, 38 anos, com LES há sete, tendo apresentado poliartrite, 

serosite, proteinúria e insuficiência renal aguda. Apresentava FAN-HEp2 e  

anti-Sm positivos. A biópsia renal identificou nefrite lúpica Classe III com 

achados de membranosa (classe V). Apresenta ainda HAS e insuficiência 

mitral grave e tricúspide leve. Houve resposta parcial à indução de remissão 

com pulsoterapia de MP e CFM (total 6 pulsos) e manutenção com MMF. 

Durante a internação atual apresentou febre sem foco aparente, piora da 

proteinúria e episódios de perda da consciência, seguido de estado confusional 

agudo. O rastreamento para infecção incluiu hemoculturas, urinoculturas, 

exames de imagem e punção líquórica, cujos resultados não foram 

esclarecedores. A sorologia para CMV foi positiva para IgG e negativa para 

IgM. A pesquisa da antigenemia pp65 foi positiva com 38 células, 

caracterizando replicação para o citomegalovírus. O tratamento foi feito com 

ganciclovir, tendo havido desaparecimento da febre, melhora clínica e 

laboratorial incluindo redução acelerada da proteinúria. A pesquisa da carga 

viral por qPCR para CMV apresentou resultado de 7.564 cópias/mL. 

 

Caso 2. Criança com 9 anos desenvolveu LES com anemia hemolítica 

poliartrite, pleuris, pericardite, síndrome nefrítica, FAN-HEp2, anti-dsDNA e 

LAC positivos, além de consumo de complemento. Evoluiu com insuficiência 

aórtica, tricúspide e mitral, pancreatite e insuficiência renal aguda, com 

necessidade de terapia dialítica e ventilação mecânica. Apresentou ainda crise 

convulsiva tônico-clônica generalizada seguida de alteração do nível de 

consciência e instabilidade hemodinâmica. Necessitou de diversas 

hemotransfusões. Investigação complementar evidenciava leucopenia 

persistente (1.300 /mm3).  Ao longo da internação, foi submetida a vários 

esquemas antibióticos, sempre que possível seguindo inventário 

microbiológico. Como terapia imunossupressora / imunomoduladora foi tratada 

com pulsoterapia com MP, plasmaferése, CFM, IgIV e RTx. Após melhora 

clínica inicial e estabilização hemodinâmica mantinha febre persistente e nesta 

fase a sorologia para CMV foi negativa para IgG e positiva para IgM. A 

antigenemia para CMV com pp65 foi positiva: 7 células. Foi tratada com 
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ganciclovir por 41 dias, evoluindo com melhora clínica progressiva e alta 

hospitalar. 

 

Caso 3. Mulher, 49 anos, com diagnóstico de LES há três, tendo apresentado 

lesões cutâneas, alopecia, FAN-HEp2, anti Sm, anti-dsDNA, anti-SSA e anti-

SSB positivos e consumo de complemento. Há cerca de 3 meses da internação 

atual, havia desenvolvido nefrite lúpica com proteinúria nefrótica, hematúria 

dismórfica de padrão glomerular e Coombs direto positivo. Naquela época o 

tratamento incluiu prednisona 1 mg/Kg/dia e CFM endovenosa. 

Sequencialmente, a paciente apresentou episódio agudo de febre, 

desorientação mental, agitação, alucinações visuais e bradipsiquismo, tendo 

sido internada para esclarecimento diagnóstico. Durante a internação mantinha 

agitação psicomotora alternada com com hipoatividade chegando à catatonia. 

O rastreamento para infecção por CMV evidenciou IgG-CMV positiva e IgM-

CMV negativa. A antigenemia pp65 foi positiva, porém, com baixa contagem de 

5 células. Não foi realizado tratamento para CMV e evoluiu bem. 

 

Caso 4. Mulher, 45 anos com LES há oito tendo apresentado 

fotossensibilidade, úlcera oral, poliartrite, hemiparesia, vasculite retiniana, 

depressão e polineuropatia associadas à linfopenia e anemia hemolítica, FAN, 

AC anti-Sm, AC anti-DNA positivos e C3 e C4 consumidos. Nesta época o 

tratamento inclui prednisona, azatioprina e MMF. Há 4 anos intercorreu 

tuberculose pulmonar. Cerca de um ano antes da última internação, apresentou 

paniculite lúpica confirmada por biópsia tendo desenvolvido nódulos mamários 

bilaterais incluindo esteatonecrose com microcalcificações grosseiras. A 

internação atual foi em decorrência de febre e dispneia tendo sido confirmada 

pneumonia com progressão para sepse. Necessitou de diversas 

hemotransfusões. Não se obteve melhora e a investigação para CMV com 

antigenemia pp65 foi positiva: 12 células. Foi iniciado tratamento com 

ganciclovir com melhora inicial, inclusive com desmame ventilatório, mas no 

décimo dia de tratamento evoluiu com piora clínica, rebaixamento do nível de 

consciência e óbito. Neste momento, um resultado da pesquisa do CMV por 

PCR, evidenciou carga viral-DNA de 31.068 cópias/mL. 
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Caso 5. Mulher, 18 anos, com LES há cinco, havia apresentado exantema 

malar, poliartrite, derrame pleural, nefrite com proteinúria 3,2g/dia e hipertensão 

arterial, além de febre, mialgia, adenomegalia e FAN-HEp2 positivo 1:640 

nuclear homogêneo e  anticorpo anti-dsDNA positivo. Estava em uso de MMF, 

prednisona e hidroxicloroquina. Foi internada cerca de dois meses antes da 

internação atual por sepse cutânea pós-trauma local. O tratamento incluiu 

oxacilina, ciprofloxacina e vancomicina. Hemocultura identificou S. pyogenes. 

Evoluiu com melhora apenas parcial da lesão na coxa. Sequencialmente, 

apresentou piora da ferida tendo sido readmitida. Nesta oportunidade 

apresentava lesões cutâneas eritematosas, esplenomegalia, linfonodomegalia 

difusa, hipertrigliceridemia e fibrinogênio sérico baixo, tendo sido admitido o 

diagnóstico de síndrome de ativação macrofágica. Foi realizada investigação 

para CMV que evidenciou sorologia IgG positiva e IgM negativa e antigenemia 

pp65 positiva: 60 células/200.000 leucócitos. O tratamento incluiu 

imunoglobulina endovenosa e doses elevadas de prednisona, sem que tenha 

sido tratada com ganciclovir, teve boa resposta clínica ao tratamento até então 

em curso e recebeu alta hospitalar. 

 

Caso 6. Mulher, 40 anos, com LES há quinze, caracterizado por vasculite 

urticarial, poliartrite, anemia hemolítica, FAN-HEp2 > 1/160 pontilhado e VDRL 

positivo. Evoluiu com períodos de reativação e remissão das manifestações 

cutâneas e hematológicas. O tratamento ao longo do tempo incluiu azatioprina, 

dapsona, metotrexate e ciclosporina com respostas variáveis além de esteroide 

em baixas doses e hidroxicloroquina. A internação atual foi devido a febre, dor 

lombar e critérios para sepse urinária. A investigação complementar confirmou 

trombose de veia renal esquerda. Apresentava ainda hepatoesplenomegalia e 

infiltrado em vidro fosco no lobo inferior pulmonar direito. A investigação para 

CMV evidenciou IgG-CMV positiva e IgM-CMV negativa. A pesquisa da 

antigenemia para CMV com a pp65 identificou 162 células. Evoluiu com 

melhora após o início da antibioticoterapia para a infecção urinária tendo 

recebido alta hospitalar. Duas semanas mais tarde foi readmitida devido a 

agravamento clínico incluindo choque séptico quando foi tratada com 

ganciclovir, tendo nova positividade na antigenemia pp65 (75 células/200.000 

leucócitos), a partir do que apresentou melhora clínica significativa com alta 
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hospitalar após o término do tratamento antiviral, quando o monitoramento da 

pesquisa da antigenemia do CMV por pp65 foi repetida e com resultado 

negativo. 

 

Caso 7. Homem, 27 anos, com diagnóstico de LES há menos de um ano, 

caracterizado por serosite, artrite, proteinúria, FAN, AC anti-DNA e AC anti-Sm 

positivos, e consumo do complemento. Na época, líquido pleural purulento foi 

positivo para ADA. Vinha em tratamento para tuberculose e em uso de 

corticoide oral (prednisona 1mg/kg). Cerca de três meses depois, evoluiu com 

petéquias subconjuntivais e sopro cardíaco, tratado empiricamente para 

endocardite bacteriana. Diversas hemotransfusões. Uma hemocultura foi 

positiva para estafilococo coagulase negativo. Um exame de sorologia para 

Coxiella revelou positividade (1/2.048). Durante a internação atual, em uso de 

dexametasona seis mg/dia, ainda com quadro clinico de endocardite bacteriana 

e em tratamento com febre persistente foi solicitado antigenemia para pp65, 93 

células/200.000 leucócitos. Decidiu-se iniciar ganciclovir. Após segundo dia de 

ganciclovir, houve defervescência da febre, porém picos ocasionais ainda 

foram observados até o final de três semanas em tratamento conjunto com 

antibióticos e com antiviral. Uma cintilografia com Gálio mostrou captação 

endocárdica. Ecocardiograma transesofágico revelou perfuração da mitral e 

redução da vegetação. Desde então a febre diminuiu, mas ficou intermitente. 

Fez também altas doses de imunoglobulinas endovenosas. Foi observada no 

curso da suspeita de citomegalovirose, uma plexopatia de Parsonage-Turner à 

direita, que se atribuiu a infecção viral, e que melhorou completamente com o 

uso do ganciclovir. Encaminhado à cirurgia cardíaca devido à lesão valvar. 

 

Caso 8. Jovem feminina, 19 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso 

sistêmico há dois anos, caracterizado por fotossensibilidade, úlceras orais, 

poliartrite, nefrite, anemia hemolítica, C3 consumido e FAN-HEp2 1/160 nuclear 

pontilhado fino. A história revelava o uso por conta própria de PD 40mg por dia 

no último ano. Deu entrada na unidade de terapia intensiva apresentando 

febre, cefaleia e disfunção renal, proteinúria de 15g/24h,  associada à dispneia 

progressiva e edema agudo de pulmão hipertensivo, quando iniciou 

hemodiálise. Apresentava ainda extensa lesão cutânea ulcerada e necrótica 
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em membros inferiores. A biópsia cutânea revelou vasculopatia de vasos de 

pequeno calibre associada a trombos de fibrina. Havia relato de raros 

hemoptóicos há um mês.  A biópsia renal revelou nefrite lúpica classe III A/C 

(atividade 8/24, cronicidade 5/12), vasculopatia evidente e suspeita de 

microangiopatia trombótica. Recebeu terapia de indução com pulsoterapias de 

MP e CFM. Durante a investigação, realizou um lavado brônquico, que foi 

positivo para BAAR tendo iniciado também tratamento para tuberculose 

pulmonar. Além dos exames de rotina, coletou-se amostras de sangue para 

possível diagnóstico da coinfecção por CMV com IgG-CMV positiva, IgM-CMV 

negativa, antigenemias pp65 negativas, desde o início da indução e 

mensalmente por três meses. 

 

Caso 9. Trata-se de uma adolescente feminina, 17 anos de idade, que abriu 

quadro de lúpus eritematoso sistêmico juvenil há quatro anos com queixa de 

febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia, associados a rash malar, úlcera oral, 

artrite, proteinúria, positividade para FAN-HEp2, anti-Sm e anti-DNA. 

Submetida à terapia de indução com pulsoterapia de MP e MMF, com boa 

resposta. Foi mantida sob controle clínico satisfatório com MMF. Em consulta 

de rotina, apresentou-se com febre baixa, muito emagrecida, queixando-se de 

artralgias, anemia e atividade inflamatória laboratorial. A anamnese revelou que 

a paciente havia interrompido todas as medicações por conta própria. A 

investigação demonstrou reativação da nefrite caracterizada por proteinúria, 

dismorfismo eritrocitário e cilindrúria hemática. Foi realizada biópsia renal, a 

qual revelou a presença de nefrite classe III/V, com intensa quantidade de 

depósitos imunes subepiteliais, grave desarranjo da arquitetura da membrana 

basal glomerular e hiperplasia podocitária. A terapia de indução da remissão foi 

reinstituída com pulsos de MP e CFM. Além dos exames de rotina, coletou-se 

amostras de sangue para possível diagnóstico da infecção por CMV, IgG-CMV 

positiva, IgM-CMV negativa, antigenemias pp65 negativas desde o início da 

indução e mensalmente por três meses. 

 

Caso 10. Trata-se de uma adolescente feminina, com 18 anos de idade, com 

diagnóstico prévio de lúpus eritematoso sistêmico juvenil há cinco anos, tendo 

iniciado o quadro com edema facial e de membros inferiores, associado à 
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proteinúria na faixa de 7g/24h, elevação aguda da creatinina (2,86 mg/dL), 

hipertensão arterial, além de cansaço, cefaléia, dor abdominal e vômitos. Os 

exames laboratoriais da abertura do quadro revelavam anemia hemolítica, 

positividade do FAN-HEp2, anti-DNA, anti-Sm, anti RNP, além de C3 e C4 

consumidos. Uma biópsia renal realizada evidenciou nefrite lúpica difusa classe 

IV ativa. Foi induzida com pulsoterapias com MP e CFM. Apresentou como 

intercorrência extenso herpes zoster torácico necessitando de nova internação 

no setor de doenças infecciosas e parasitárias. A dose cumulativa de CFM foi 

de 6,8g. Foi convertida para esquema de manutenção com MMF 1,5g/dia, e 

obteve ótimo controle da doença. A dose inicial de MMF foi lenta e 

progressivamente diminuída até ser descontinuada cerca de quatro anos 

depois, quando parou por conta própria todas as medicações. Reativou a 

doença com síndrome nefrótica e anemia hemolítica. Uma segunda biópsia 

renal revelou novamente nefrite lúpica classe IV (atividade: 4/24; cronicidade: 

1/12). Foi reinduzida com esquema de MP e MMF, com boa resposta. Além 

dos exames de rotina, coletou-se amostras de sangue para possível 

diagnóstico da infecção por CMV, IgG-CMV e IgM-CMV positivas, antigenemias 

pp65 negativas desde o início da indução e mensalmente por três meses. 

 

Caso 11. Trata-se de uma paciente feminina, com 17 anos de idade, que há 

cinco anos havia iniciado quadro de hipertensão arterial. Dois anos após, 

apresentava ainda hipertensão de difícil controle quando intercorreu artrite de 

pequenas articulações, associado à urina espumosa, anasarca com expressivo 

e rápido aumento de peso e aparecimento de estrias em extensa área corporal, 

determinando transudação volumosa de líquido ultrafiltrado através da pele. Foi 

internada na unidade de terapia intensiva por disfunção renal, encefalopatia 

hipertensiva e complicações da síndrome nefótica. Os exames 

complementares confirmaram diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico 

juvenil. Uma biópsia renal mostrou, sob microscopia de luz, um padrão 

compatível com expansão e proliferação mesangial e moderado 

comprometimento túbulo intersticial. Não havia material para 

imunofluorescência. Foi tratada com pulsoterapias de MP e CFM, sete pulsos, 

com dose cumulativa 7g, com boa resposta inicial, seguido por MMF 3g/dia. 

Seguiu em acompanhamento ambulatorial com frequentes recaídas, o que 
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determinou dose cumulativa alta de glicocortcóide. Após cerca de dois anos 

voltou a recidivar com quadro grave e descompensado de síndrome nefrótica. 

Negava febre, artralgia e sintomas respiratórios. Várias sorologias para SAF 

negativas. Apresentava-se obesa e com osteonecrose de quadril e de joelhos. 

Foi então submetida à nova biópsia renal, agora compatível com nefrite lúpica 

membranosa classe V, e tratada com RTx 15/15dias, com dose total de 2g. 

Como manutenção foi prescrito MMF 2g/dia e PD 25 mg com redução lenta até 

5mg/dia. Acompanhada por cerca de seis meses com inúmeras internações e 

apenas resposta parcial. Permaneceu com provas de atividade inflamatória e 

autoimunidade negativas, porém com proteinúria  de 15g/dia, chegando a  0,2 

g/dL de albumina sérica. Foi tentado o uso de ciclosporina, mas evoluiu com 

piora da hipertensão arterial e disfunção renal grave. Optou-se por novo curso 

de RTx, e nesse contexto de grave acometimento renal e intensa 

imunossupressão medicamentosa, foi rastreada para CMV com IgG-CMV 

positiva, IgM-CMV negativa, antigenemias pp65 que foram negativas. Segue 

definitivamente em hemodiálise. 

 

Caso 12. Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, com diagnóstico de 

lúpus eritematoso sistêmico há 15 anos, caracterizado por quadro de lesões 

cutâneas bolhosas, fotossensibilidade e nefrite, cuja biópsia à época revelava 

classe III A/C (tratada com CFM/NIH). Havia um passado de psicose, 

mononeurite lúpica e vasculite de medula óssea. Internou para investigação da 

reativação renal, caracterizada por proteinúria progressiva e edema 

periorbitário e membros inferiores. Optou-se por tratamento da nefrite atual 

com CFM/Eurotrial e pulsoterapia de MP seguido de PD 1mg/kg/dia. Um 

exame de urina por contraste de fase não revelou a presença de dismorfismo 

eritrocitário, porém revelava numerosas células com núcleos hipercrômicos. 

Urinocultura negativa. A paciente progrediu com piora da proteinúria e da 

função renal e a investigação foi ampliada no intuito de afastar infecção 

associada. Paciente encontrava-se hipocorada, edemaciada e hipertensa. 

Sorologias para hepatite B e C, VDRL e anti-HIV negativas. PCR para polioma 

vírus negativo. IgM-CMV positiva e IgG-CMV negativa. Antigenemias pp65 

negativas. 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (HUAP/UFF) 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (HUAP/UFF) 
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ANEXO 3 – Valores de referência laboratoriais usados neste estudo 

IgG-CMV 
Negativo < 6,0 AU/mL 

Positivo > 6,0 AU/ml 

IgM-CMV 

Negativo < 0,85 index 

Indeterminado entre 0,86 a 0,99 index 

Positivo > 1,0 index 

Hemoglobina, g/dL 12 a 16 g/dL 

Leucócitos/mm³ 4.500 a 10.500/mm
3
 

Linfócitos/mm³ 880 a 4.000/mm
3
 

Eosinófilos/mm³ 40 a 500/mm
3
 

Plaquetas/mm³ 150.000 a 400.000/mm
3
 

VHS mm/h Mulher 0 a 20 mm/h 

Homem 0 a 13 mm/h 

Proteina C reativa, mg/dL Até 0,3mg/dL 

Glicose, mg/dL 70 a 99mg/dL 

Uréia, mg/dL 15 a 45mg/dL 

Creatinina, mg/dL Mulher 8,0 a 1,3 mg/dL 

Homem 0,6 a 1,3mg/dL 

1 a 15 anos 0,3 a 1,0mg/dL 

Albumina sérica, g/dL 3,4 a 5,0g/dL 

Globulina sérica, g/dL 2,4 a 3,7 g/dL 

Proteinúria, g/dia < 150mg/24h 

Colesterol, mg/dL Até 200mg/dL 

Triglicerídeos, mg/dL Até 150mg/dL 

AST (TGO), U/L 15 a 37U/L 

ALT (TGP), U/L 12 a 78 U/L 

Amilase, U/L 20 a 160 U/L 

Lipase, U/L Até 67 U/L 

Ferritina, U/L Mulheres 8,0 a 252,0 ng/mL 

Homens 26,0 a 388,0 ng/mL 

LDH U/L Até 190 U/L 

C3, mg/dL Entre 79,0 a 152,0 mg/dL 

C4, mg/dL Entre 16,0 e 38,0 mg/dL 

Anti-DNA, U/mL Maior que 20 U/mL 

CPK, U/L Mulheres 26 a 192 U/L 

Homens 39 a 308 U/L 

 


