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Resumo 

 

Introdução: Os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) têm atualmente 

acompanhamento de longo prazo e fatores envolvidos nos danos crônicos cumulativos 

(DCC) precisam ser mais bem compreendidos. Objetivo: Avaliar a relação entre 

tabagismo e do DCC em pacientes com LES. Métodos: avaliação transversal dos 

pacientes com LES para estabelecer registros sobre a exposição (alguma = ex-fumantes 

ou fumantes ativos ou fumantes passivos) ou não (nunca) ao tabagismo e sua possível 

associação com DCC avaliado pelo índice Systemic Lupus International Collaborating 

Clinics/American College of Rheumatology Damage Index for SLE – (SLICC/ACR-DI). 

Artigos do ‘MEDLINE’ também foram analisados pelo cruzamento procurando os 

termos lúpus e tabagismo para realizar uma busca sistemática. Resultados: Foram 

incluídos neste estudo 105 pacientes com LES, 96% do sexo feminino, idade de 40,7 ± 

11,4 anos, tempo de seguimento médio de 8,98 anos. A avaliação dos pacientes por 

pontuação SLICC/ACR-DI encontrados 74 pacientes com pontuação positiva variando 

de 1 a 10 ([SLICC/ACR-DI> 0]) e 31 pacientes sem pontuação no SLICC/ACR-DI 

([SLICC/ACR DI = 0]). A tabela de contingência criada e o teste qui-quadrado 

mostraram diferenças estatisticamente significativas (p = 0,02), de modo que ser um 

paciente com LES não exposto ao tabagismo confere uma chance de 22% menor no 

longo prazo de progredir e apresentar escore de dano positivo [SLICC/ACR-DI > 0]. A 

busca sistemática encontrou apenas um pequeno número de artigos que já tenham 

incluído alguns aspectos da avaliação sobre exposição ao tabagismo e danos 

cumulativos em pacientes com LES. Conclusão: A exposição ao tabagismo está 

associada com DCC avaliado por SLICC/ARC-DI em pacientes com LES e seus efeitos 

sobre a morbidade no lúpus merecem estudos futuros mais elaborados. 

 

Palavras-chave: tabagismo, lúpus, morbidade, dano, SLICC/ACR-DI. 
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Resumo em Língua Estrangeira (Inglês) 

 

Abstract 

 

Introduction: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) patients have nowadays long-term 

follow up and factors involved in cumulative chronic damage (CCD) must be better 

understood. Objective: Evaluate the relationship between smoking and the CCD in SLE 

patients. Methods: Cross-sectional evaluation of SLE patients to establish records about 

smoking exposure (ever = previous or current, active or secondhand smokers) or not 

(never) and its possible association with CCD (Systemic Lupus International 

Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage Index for SLE - 

SLICC/ACR-DI). MEDLINE documents were also analyzed by crossing searching the 

terms lupus and smoking to perform a systematic review. Results: We enrolled in this 

study 105 SLE patients, female 96%, age 40.7 ± 11.4 years, followup time = 8,98 years. 

The assessment of patients by SLICC/ACR-DI score found 74 patients with positive 

score ranging from 1 to 10 ([SLICC/ACR-DI > 0]) and 31 patients without points at 

SLICC/ACR-DI score ([SLICC/ACR-DI = 0]). The contingency table created and the 

chisquare test showed differences statistically significant (p = 0.02), so that to be a 

never exposed SLE patient confers a 22% lower chance to progress in the long term to a 

[SLICC/ACR-DI > 0] status. The systematic review found just a small number of 

articles that have already included some aspects of the evaluation about smoking 

exposure and cumulative damage in SLE patients. Conclusion: Smoking exposure was 

associated with CCD evaluated by SLICC/ARC-DI in SLE patients, and it could have 

deleterious effects on lupus morbidity that deserves more elaborated future studies. 

 

Key-words: smoking, lupus, morbidity, damage, SLICC/ACR-DI. 
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Introdução  

  

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune que afeta todas as 

idades presente em todos países com maior predileção por mulheres dentro da idade 

reprodutiva com uma prevalência que varia de 40 a 200 casos por 100.000 habitantes (1, 

2). LES não tem cura ainda, mas os tratamentos tornaram-se muito mais eficazes e 

diversificados atingindo grande eficácia. De fato, a sobrevivência em pacientes com 

LES melhorou durante a segunda metade do século XX e início do século XXI graças a 

terapias novas e melhores derivadas de um melhor conhecimento dos mecanismos da 

doença e da fisiopatologia imunológica (3-5). Atualmente existe uma preocupação 

crescente com o dano cumulativo do LES, já que, o progresso nas estratégias de 

tratamento não foi suficiente para reduzir a morbidade no longo prazo e os danos 

crônicos cumulativos (DCC), ao invés, o tratamento pode ser um fator contribuinte e, 

por exemplo, a inflamação crônica e o tratamento com corticosteroides por longos 

períodos estão entre os fatores mais importantes envolvidos na morbidade (6). 

O tabagismo é um dos maiores desafios de saúde pública em todo o mundo. O 

conhecimento sobre o tabagismo e seus efeitos mais comuns são relacionados às 

doenças cardiovasculares, respiratórias e neoplásicas por décadas, com consequências 

graves bem conhecidas sobre a morbidade e mortalidade (7, 8). Dados recentes sugerem 

que o tabagismo pode ser um fator de risco adicional para câncer de pele em pacientes 

com doenças difusas do tecido conjuntivo (9), mas seu efeito sobre a mortalidade e, 

especialmente, sobre a morbidade não foi totalmente compreendido. Além disso, parece 

que o manejo clínico principalmente das manifestações cutâneas parece ser prejudicado 

pelo fumo em tais pacientes provavelmente porque o tabagismo pode reduzir a eficácia 

dos antimaláricos (10). Alguns trabalhos têm considerado o tabagismo como um dos 

fatores de risco para a incidência de lúpus e também para a atividade do lúpus tanto 

sistemicamente quanto cutâneo, no entanto, parece que as ações públicas de longo prazo 

e monitorização dos aspectos crônicos relativos ao tabagismo e lúpus têm sido 

aparentemente modestas (11- 15). 

Para melhor quantificar e analisar estatisticamente a morbidade em pacientes 

com LES um escore que avalia o dano cumulativo nestes pacientes foi proposto e 

validado por Gladman et al conhecido como Systemic Lupus International 

Collaborating Clinics /American College of Rheumatology Damage Index for SLE 

(SLICC/ACR-DI) (16, 17) utilizado em pacientes com diagnóstico de LES (18) apenas. 

O DCC medido pela pontuação obtida no escore validado (SLICC/ACR-DI) é uma das 

formas mais objetivas para avaliar a morbidade relacionada ao lúpus eritematoso 

sistêmico. O escore consiste em 39 itens cada qual representando um dano (detalhado à 

frente) tais como infarto agudo do miocárdio, osteoporose com fratura, fibrose 

pulmonar, artropatia deformante, catarata, neuropatia periférica dentre outros tentando 

abranger as variáveis possíveis de danos potencialmente presentes em pacientes com 

LES no longo prazo. A pontuação no SLICC/ACR-DI permite quantificar o montante 
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de dano crônico acumulado e comparar os indivíduos e grupos de indivíduos quanto à 

morbidade, auxiliando a compreensão dos principais fatores e suas associações com 

DCC no longo prazo. É de fundamental importância o uso desta ferramenta que busca 

objetivar um parâmetro, em geral, subjetivo como é a morbidade para que estudos 

científicos sejam realizados, inferências sejam feitas e os fatores contribuintes melhor 

compreendidos. 

Em uma doença crônica incurável e com controle de longo prazo a morbidade e 

o DCC se tornam obviamente fatores de grande relevância, tão importantes quanto a 

mortalidade. O tabagismo (19) influencia de diversas maneiras o LES, porém sua 

atuação na morbidade da doença é ainda pobremente estudada. 
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Revisão de Literatura 

 

O tabagismo tem sido altamente associado à morbidade e mortalidade (20). 

Existe um risco aumentado de desenvolvimento de LES cerca de 1,5 vez superior entre 

os fumantes em comparação com os não fumantes (21). Fumar parece influenciar o 

desenvolvimento de lúpus cutâneo, especialmente em mulheres de HLA-DRB1 (22). 

Não só o fumo pode ser um gatilho para lúpus eritematoso cutâneo, mas também para a 

doença sistêmica (23, 24). Pastushenko et al sustentam que o tabagismo tem um 

impacto grande nas reativações do LES, na sua gravidade e na resposta ao tratamento do 

lúpus cutâneo principalmente (25), no entanto, existem poucos dados disponíveis sobre 

os seus efeitos sob o DCC. 

Para enfatizar o ponto mencionado foi realizada uma pequena busca sistemática 

na literatura médica onde foram encontradas mais de 222 mil publicações sobre o 

tabagismo, entretanto, apenas seis estavam diretamente ligadas à exposição e ao DCC 

entre pacientes com LES (26-31) expostos ao tabagismo o que evidencia, apesar da 

possibilidade de haver estudos que eventualmente não foram identificados nesta busca 

sistemática, é possível concluir que na literatura médica não existem muitos trabalhos 

sobre este tema, em geral. 

Por exemplo, o estudo realizado por Ward et al (27) avalia os fatores de risco 

para o desenvolvimento de doença renal em fase terminal, incluindo o tabagismo com 

resultados significativos sem utilizar o SLICC/ACR-DI. A relação entre tabagismo e 

aterosclerose em pacientes com LES, também foi avaliada em dois estudos posteriores, 

por exemplo, a obra de Scalzi et al (30), em que os autores estudaram os efeitos do 

tabagismo sobre a aterosclerose em pacientes negros e caucasianos com LES, onde o 

SLICC/ACR-DI foi excluído do resultado final pois apenas seis pacientes negros 

apresentaram escores superiores a zero; e, o trabalho de Barta et al (26), onde os fatores 

envolvidos na qualidade de vida, tabagismo e aterosclerose foram analisados e os 

autores descobriram que fumar teria relação com um maior SLICC/ACR-DI médio e a 

exposição ao tabagismo foi associada com a presença de placa carotídea. Belibou et al 

(28) avaliaram as relações entre fatores de risco cardiovascular no LES e encontraram 

associação entre homocisteína elevada e SLICC/ACR-DI. 

Mais recentemente Gustafsson et al (31) encontraram uma associação entre 

tabagismo e SLICC/ACR-DI maior que 1 (dados relacionados com SLICC/ACR-DI 

maior que 0 em comparação com SLICC/ACR-DI igual a 0 refletindo a análise de 

presença de dano não foram citados) enquanto estudava o desenvolvimento de 

anticorpos antifosfolípides patogênicos em fumantes ativos e em ex-fumantes, já os 

fumantes passivos não foram incluídos nas análises; e, o trabalho de Ekblom-Kullberg 

et al (29) também não incluiu fumantes passivos e não analisou um grupo de expostos 

(ativos, ex-fumantes ou passivos) em comparação com nunca expostos (como neste 

estudo é feito de modo inédito), e mais do que isso, eles não encontraram diferenças 

significativas no SLICC/ACR-DI entre os fumantes ativos ou ex-fumantes em 
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comparação com os não fumantes. Tomados em conjunto, esses estudos importantes 

mostram que a questão merece ser mais bem avaliada de uma forma mais abrangente. A 

análise destes trabalhos encontra-se representada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados finais da busca sistemática da literatura sobre morbidade, dano 

crônico e dano cumulativo no lúpus eritematoso sistêmico e tabagismo avaliados pelo 

SLICC/ACR-DI e seus achados. 

 

 

Ano Desenho Foco principal SLICC/ACR-DI 

x Tabagismo 

Achou 

relação? 

n Autor, 

revista 

1992 Retrospectivo Fatores de risco 

para doença renal 

terminal na nefrite 

lúpica. 

Não - 160 Ward MM, 

et al. Arch 

Intern Med 

(27). 

2009 Transversal Efeitos do 

tabagismo e etnia 

na aterosclerose 

em pacientes com 

LES. 

Não - 106 Scalzi LV, et 

al. Lupus 

(30). 

2010 Transversal Relações entre 

tabagismo com 

qualidade de vida 

e aterosclerose em 

mulheres com 

LES. 

Não - 181 Barta Z, et 

al. Lupus 

(26). 

2012 Prospectivo Riscos 

cardiovasculares 

tradicionais e não 

tradicionais no 

LES. 

Não - 35 Belibou C, 

et al. Rom J 

Morphol 

Embryol 

(28). 

2014 Transversal Tabagismo e 

anticorpos 

antifosfolípides 

patogênicos. 

Sim Sim (>1) 367 Gustafsson 

JT, et al. 

Ann Rheum 

Dis (31). 

2014 Transversal Tabagismo 

associado com 

atividade do LES, 

Anti-DNA e dano 

crônico. 

Sim Não 223 Ekblom-

Kullberg S, 

et al. 

Rheumatol 

Int (29). 
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Objetivos 

 

Este estudo tem como foco principal investigar um grupo de pacientes 

brasileiros com LES e suas peculiaridades com tempo médio desde o diagnóstico de 

8,98 anos e examinar a relação entre tabagismo e pontuação no SLICC/ACR-DI para 

melhor determinar a influência do fumo na morbidade e dano cumulativo crônico no 

LES. Além disso, os resultados de uma busca sistemática sobre esta possível associação 

são mostrados para refletir sobre a atenção dada a esta questão. 
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Métodos 

 

Estudo transversal onde foram avaliados pacientes adultos com diagnóstico 

prévio de LES que estavam sendo acompanhados regularmente pela unidade 

ambulatorial do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal 

Fluminense (Niterói, Rio de Janeiro, Brasil) desde maio/2013 até novembro/2014. Os 

principais critérios de inclusão do presente estudo foram: se os pacientes poderiam ser 

novamente avaliados clinicamente de acordo com o cumprimento dos critérios de 

classificação para o diagnóstico de LES definido e revisado pelo Systemic Lupus 

International Collaborating Clinics SLICC (18). 

Assim, os pacientes foram clinicamente e laboratorialmente reavaliados e 

convidados a participar deste estudo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense 

(CAAE 25546213.3.0000.5243) [Anexo 1]. Todos os pacientes estavam em uso de 

corticosteroides orais e hidroxicloroquina como recomendado e prescrito pelos seus 

médicos de acordo coma necessidade para o controle de atividade do LES. Os critérios 

de exclusão foram: se após o processo de reavaliação mencionado acima, os pacientes 

não preenchessem os critérios de classificação para o diagnóstico de LES (alguns 

pacientes haviam sido diagnosticados antes de 2012 com base no critério anterior); 

recusa do paciente em participar ou em fornecer informações relevantes na entrevista ou 

no questionário; infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV); sífilis; 

hepatites virais crônicas B e C; disfunção hepática; gravidez, e a presença de 

malignidade anterior ao diagnóstico de LES. 

Os dados foram obtidos por meio de consultas médicas, avaliações laboratoriais, 

questionários padronizados e revisões de prontuários. Também foram avaliadas uma 

série de características dos pacientes como o tempo desde o diagnóstico da doença (em 

anos), o tempo para o diagnóstico (tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico de 

SLE), a necessidade de internações e sua quantidade, etnia, sexo, idade, entre outros. 

Este trabalho foi realizado em conformidade com os princípios éticos propostos pela 

Declaração de Helsinque e todos os pacientes incluídos neste estudo foram apresentados 

a um consentimento informado, assinado livremente e explicado de forma explícita. 

Para a definição de exposição ao tabagismo os pacientes foram agrupados em 

duas categorias principais, pacientes com exposição: fumantes ativos, passivos ou ex-

fumantes. E foram considerados pacientes sem exposição ou nunca expostos os que não 

preenchiam nenhuma das características descritas. Foram considerados fumantes ativos 

os que declararam ter fumado pelo menos 100 cigarros e ainda fumar; ex-fumantes os 

que declararam ter fumado pelo menos 100 cigarros e já não fumarem mais; fumantes 

passivos os que declararam conviver com inalação involuntária ou passiva de fumaça de 

cigarro mesmo sem ser um fumante ativo; e nunca expostos (sem exposição atual, 

anterior, ativo ou passivo ou ter fumado menos de 100 cigarros durante a vida) (19). 

Para obter esses dados, utilizamos um modelo de questionário padrão, com questões e 
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opções que foram validados pelos pesquisadores, após uma ampla entrevista presencial 

com os pacientes. Assim, um banco de dados foi concebido para considerar o estado de 

exposição ao tabagismo em dois grupos diferentes e categóricos: o grupo exposto 

(COM) e o grupo não exposto (NUNCA), de tal modo que os dados foram ajustados 

para a definição acima de exposição ao tabagismo como uma variável independente 

para análise estatística. 

Considerando que o principal objetivo deste trabalho foi a avaliação de 

morbidade/danos cumulativos no LES e suas associações, foi utilizada como ferramenta 

metodológica central na avaliação global da morbidade da população aqui estudada a 

pontuação no SLICC/ACR-DI muito utilizado e internacionalmente aceito e validado 

como um escore clínico para medir o dano crônico nesses pacientes (16, 17). Desta 

forma, esse índice foi interpretado de acordo com um extenso conjunto de achados 

clínicos e laboratoriais, permitindo o uso de uma pontuação numérica. 

O valor encontrado representa o DCC e pode ser usado para inferências 

analíticas, como uma variável qualitativa (uma variável categórica discreta), no caso 

deste estudo, onde nós avaliamos o placar no zero: [SLICC/ACR-DI = 0] e 

[SLICC/ACR-DI> 0]) ou como variável quantitativa (contínua), que de acordo com o 

aumento da pontuação reflete a magnitude do DCC. Usar a forma qualitativa permite 

refletir a presença ou ausência de qualquer dano representado através de qualquer 

pontuação positiva no SLICC/ACR-DI ([SLICC/ACR-DI> 0]) considerando que na 

ausência de DCC haverá SLICC/ACR-DI = 0. Da mesma forma, para melhorar a 

sensibilidade e reforçar os resultados, também foi repetida a mesma estratégia de análise 

usando valores progressivos de cortes no SLICC/ACR-DI ([SLICC/ACR-DI> 1], 

[SLICC/ACR-DI> 2]), avaliando também assim o incremento do dano. 

Foi utilizado o software Prism para análise de dados pareados através do teste de 

qui-quadrado. 
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Resultados 

 

O estudo avaliou 105 pacientes, dos quais 66 (62,9%) não preenchiam nenhum 

dos critérios para exposição e 39 (37,1%) têm ou tiveram algum tipo de exposição ao 

tabagismo, em seguida, foram divididos em NUNCA expostos e COM exposição 

respectivamente. Dentro do grupo COM exposição 28 (26,7%) eram ex-fumantes, 8 

(7,6%) eram fumantes ativos e 3 (2,9%) eram fumantes passivos. Apenas 6 (5%) 

pacientes eram diabéticos e 56 (53%) tinham hipertensão arterial sistêmica (HAS) (26 

com exposição e 30 nunca expostos) com distribuição semelhante entre nunca expostos 

e com exposição sem diferença estatística. A Tabela 2 apresenta as características gerais 

dos pacientes estudados e a Tabela 3 apresenta a distribuição dos critérios clínicos 

atuais para o diagnóstico de LES (18). 
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Tabela 2. Características gerais da população estudada. 

 

 

 

‘n’ = número de indivíduos. DP = desvio-padrão. 

  

Parâmetros 
Total 

(n = 105) 

SLICC/ACR-DI = 0 

(n = 31) 

SLICC/ACR-DI > 0 

(n = 74) 

Sexo Feminino (n) (%)  101 (96.2) 30 (29.7) 71 (70.3) 

Sexo Masculino (n) (%)  4 (3.8) 1 (25.0) 3 (75.0) 

Brancos (n) (%)  28 (26.7) 8 (28.6) 20 (71.4) 

Pardos (n) (%)  29 (27.6) 9 (31.0) 20 (69.0) 

Negros (n) (%)  48 (45,7) 14 (29.2) 34 (70.8) 

Idade (anos, média ± DP)  40.7 ± 11.4 36.7 ± 10.4 41.4 ± 12.5 

Número de critérios LES (média ± DP)  6.7 ± 2.2 6.5 ± 2.4 6.8 ± 2.2 

Idade ao diagnóstico (anos) (média ± 

DP) 
 32.3 ± 12.3 

30.6 ± 9.5 33.0 ± 13.3 

Tempo de seguimento (anos) (média ± 

DP) 
 8.98 ± 8.13 

6.2 ± 5.7 10.4 ± 8.6 

Internações (média ± DP)  2.1 ± 2.9 1.1 ± 1.5 2.6 ± 3.2 

Hipertensão Arterial Sistêmica (n) (%)  56 (53.3) 16 (28,5) 40 (71,5) 

Diabetes (n) (%)  6 (5%) 0 (0) 6 (100) 
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Tabela 3. Distribuição dos critérios classificatórios para o diagnóstico de LES na 

população estudada quanto à presença ou não de exposição ao tabagismo. 

 

                    Exposição ao Tabagismo  

 Total Nunca Alguma  

Critérios de LES n % n % n % p valor 

Lúpus cutâneo agudo 69 65,7 43 62,3 26 37,7 0,87 

Lúpus cutâneo crônico 21 20,0 15 71,4 6 28,6 0,36 

Úlceras orais/nasais  59 56,1 41 69,4 18 30,6 0,11 

Alopecia 56 53,3 34 60,7 22 39,3 0,63 

Artrite/artralgia inf. 93 88,5 59 63,4 34 36,6 0,48 

Serosite 34 32,3 20 58,8 14 41,2 0,55 

Nefrite 43 40,9 29 67,4 14 32,6 0,48 

Neurolúpus 12 11,4 6 50,0 6 50,0 0,25 

Anemia Hemolítica 14 13,3 9 64,2 5 35,8 0,95 

Leuco/linfopenia 42 40,0 29 69,0 13 31,0 0,28 

Trombocitopenia 17 16,1 9 52,9 8 47,1 0,36 

FAN 95 90,4 61 64,2 34 35,8 0,29 

Anti-DNA dupla hélice 70 66,6 45 64,3 25 35,7 0,67 

Anti-Sm 21 20,0 14 66,6 7 33,4 0,69 

Antifosfolípides 10 9,5 6 60,0 4 40,0 0,56 

Hipocomplementemia 39 37,1 26 66,6 13 33,4 0,60 

COOMBS direto 14 13,3 11 78,5 3 21,5 0,22 

 

Critérios diagnósticos LES (2012) – Petri
18

. 
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A avaliação dos pacientes pela pontuação no SLICC/ACR-DI encontrou 74 

pacientes com pontuação positiva que variou de 1 a 10 ([SLICC/ACR-DI> 0]) e 31 

pacientes sem pontos ([SLICC / ACR DI = 0]). Quando avaliamos os 74 pacientes 

[SLICC / ACR-DI> 0] 64% (42/66) eram NUNCA expostos, enquanto 82% (32/39) 

eram COM exposição (Tabela 3). Por outro lado, entre [SLICC/ACR-DI = 0] 24 

pacientes (77,4%) nunca foram expostos. Assim, o resultado mais importante a partir da 

análise da tabela de contingência, a razão entre as proporções (prevalência relativa) de 

ser [SLICC/ACR-DI> 0] foi de 64%/82% = 0,78 com intervalo de confiança (95%) 

variando de 0,61 a 0,98. Concluímos em outras palavras sob o ponto de vista de ações 

preventivas, que ser um paciente com LES NUNCA exposto confere uma chance 22% 

menor de progressão no escore (presença de DCC) [SLICC/ACR-DI > 0], mesmo no 

longo prazo como observado neste estudo. Além disso, uma análise consecutiva 

utilizando valores progressivos para cortes de SLICC/ACR-DI mostrou também 

significância estatística ao nível de corte de [SLICC/ACR-DI> 1]. A significância 

estatística desapareceu no nível de corte de [SLICC/ACR-DI> 2] e acima apresentando 

p valor = 0.0796 apesar de também ter demonstrado uma maior proporção de indivíduos 

expostos ao tabagismo no grupo com maior escore de DCC e morbidade talvez 

influenciada pelo espaço amostral. A Tabela 4 mostra esta análise de forma mais 

detalhada. 

A busca sistemática encontrou apenas seis artigos que já tenham incluído alguns 

aspectos da avaliação sobre a exposição ao tabagismo e dano cumulativo, porém 

nenhum deles foi desenhado especificamente para esta associação. A Tabela 4 mostra 

um resumo da busca sistemática e de seus achados e características principais. A 

pontuação SLICC/ACR-DI foi parte das duas mais recentes, mas com resultados e 

níveis de SLICC/ACR-DI diferentes utilizados. Aqui foram utilizados como variáveis 

categóricas diferentes níveis de corte de valores do SLICC/ACR-DI: [SLICC/ACR-DI = 

0] contra [SLICC/ACR-DI> 0], e níveis de corte progressivamente maiores. Além disso, 

parece que em uma parte dos seis artigos encontrados na busca sistemática, a associação 

entre tabagismo e LES ainda é pouco estudada e compreendida, na verdade foram mais 

comumente concentrados em lúpus cutâneo, atividade de LES, incidência de LES, 

eficácia da hidroxicloroquina em fumantes e também aterosclerose. 

A Tabela 5 indica o número de indivíduos apontados com os respectivos itens no 

SLICC/ACR-DI
17

.  
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Tabela 4. Contingência incluindo a exposição ao tabagismo (NUNCA/ALGUMA) e a 

positividade no SLICC/ACR-DI. Ponto de corte inicial de zero (evidenciando grupos 

com e sem pontuação no índice de morbidade e dano crônico), seguido de um e dois. 

Número de pacientes e percentagens. 

 

Exposição   Total Prevalência 

Relativa 

valor p (qui-

quadrado)  

 [SLICC/ACR-DI > 0] [SLICC/ACR-DI = 0]    

Nunca 42 (64%) 24 66 

(62.9%) 

0,78 (64/82)  0.0228 

Alguma 32 (82%) 7 39 

(37.1%) 

  

Total 74 31 105   

 [SLICC/ACR-DI > 1] [SLICC/ACR-DI ≤ 1]    

Nunca 22 44 66 

(62.9%) 
0,65 0.0348 

Alguma 20 19 39 

(37.1%) 

  

Total 42 63 105   

 [SLICC/ACR-DI > 2] [SLICC/ACR-DI ≤ 2]    

Nunca 13 53 66 

(63.8%) 
0,61 0.0796 

Alguma 12 27 39 

(36.2%) 

  

Total 25 80 105   
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Tabela 5. Frequências dos itens do SLICC/ACR-DI na população estudada e por 

subgrupo de acordo com a presença de exposição ao tabagismo. 

 

Componentes Total 

(n = 105) 

Nunca 

(n = 66) 

Alguma 

(n =39) 

Catarata 11 (10.4%) 6 (9.1%) 5 (12.8%) 

Alteração retiniana 11 (10.4%) 6 (9.1%) 5 (12.8%) 

Déficit cognitivo 18 (17.1%) 7 (10.6%) 11 (28.2%)* 

Convulsões 10 (9.5%) 5 (7.5%) 5 (12.8%) 

Acidente cerebrovascular 6 (5.7%) 3 (4.5%) 3 (7.7%) 

Neuropatia craniana ou periférica 9 (8.6%) 3 (4.5%) 6 (15.3%)* 

Mielite transversa 2 (1.9%) 2 (3.0%) 0 

Filtração glomerular < 50 % 7 (6.7%) 3 (4.5%) 4 (10.3%) 

Proteinúria ≥ 3.5g/24 horas 14 (13.3%) 8 (12.1%) 6 (15.4%) 

Doença renal em estágio terminal 5 (4.8%) 5 (7.6%) 0 

Hipertensão pulmonar 2 (1.9%) 1 (1.5%) 1 (2.6%) 

Fibrose pulmonar 1 (0.9%) 0 1 (2.6%) 

Síndrome do Pulmão encolhido 1 (0.9%) 1 (1.5%) 0 

Fibrose pleural 0 0 0 

Infarto pulmonar 0 0 0 

Angina ou ponte coronariana 2 (1.9%) 0 2 (5.1%) 

Infarto Miocárdico 2 (1.9%) 0 2 (5.1%) 

Cardiomiopatia 5 (4.8%) 4 (6.1%) 1 (2.6%) 

Doença valvar 8 (7.6%) 5 (7.6%) 3 (7.7%) 

Pericardite ou pericardiectomia 3 (2.9%) 1 (1.5%) 2 (5.1%) 

Claudicação intermitente 0 0 0 

Pequena amputação 0 0 0 

Grande amputação 0 0 0 

Trombose venosa  5 (4.8%) 4 (6.1%) 1 (2.6%) 

Infarto ou ressecção intestinal 3 (2.9%) 1 (1.5%) 2 (5.1%) 

Insuficiência mesentérica  0 0 0 

Peritonite crônica 0 0 0 

Cirurgia gastrointestinal 3 (2.9%) 0 3 (7.7%) 

Atrofia Muscular 13 (12.4%) 6 (9.1%) 7 (17.9%) 

Artrite erosiva ou deformante 1 (0.9%) 0 1 (2.6%) 

Osteoporose com fratura 1 (0.9%) 1 (1.5%) 0 

Necrose avascular 5 (4.8%) 3 (4.5%) 2 (5.1%) 

Osteomielite 0 0 0 

Alopecia crônica cicatricial 10 (9.5%) 6 (9.1%) 4 (10.3%) 

Paniculite crônica 0 0 0 

Úlcera cutânea 7 (6.7%) 5 (7.6%) 2 (5.1%) 

Falência gonadal precoce 1 (0.9%) 1 (1.5%) 0 

Diabetes 6 (5.7%) 2 (3.0%) 4 (10.3%) 

Neoplasia 6 (5.7%) 3 (4.5%) 3 (7.7%) 

SLICC/ACR-DI (média ± DP) 1.80 ± 2.13 1.56 ± 2.15 2.05 ± 1.79 

* (p ≤ 0.05). DP = desvio-padrão. SLICC/ACR-DI por Gladman
17
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Discussão 

 

Morbidade devido ao risco cardiovascular parece ser acentuada no LES e pode 

ser explicada por um desequilíbrio entre lesão endotelial e reparação ineficaz (32) 

gerando uma maior reatividade e inflamação crônica propiciando inclusive eventos 

cardiovasculares no longo prazo, especialmente se associada a outros fatores como 

dislipidemia e hipercortisolismo iatrogênico. O óxido nítrico também pode estar 

envolvido na disfunção endotelial e a sua falta induz a deposição de lipoproteínas em 

vasos sanguíneos elevando os níveis de placas e sua inflamação (33) contribuindo para 

o dano vascular crônico. 

A síndrome metabólica que sabidamente está associada a eventos 

cardiovasculares é acelerada em pacientes com LES e tem recebido atenção crescente na 

literatura, o uso excessivo de corticoides para o tratamento da doença e a inflamação 

persistente demonstrada por proteína C reativa elevada persistentemente e consumo 

crônico de C3 apresentaram maior relação com síndrome Metabólica nos pacientes com 

LES (34, 35). Várias vias podem estar envolvidas na disfunção endotelial, tais como 

armadilhas extracelulares dos neutrófilos (‘traps’) (36), dependentes da interleucina 10 

(37), do interferon tipo 1 (38) que est´s elevado no LES ativo e pode ser liberado por 

atividade da imunidade (e autoimunidade) inata ou adaptativa, diminuição circulante 

células progenitoras endoteliais (39) o qu poderia ser mais um fator de regeneração 

ineficaz, inflamação e consequente ativação endotelial e outras citocinas pró-

inflamatórias (40). 

Nossos resultados sugerem uma relação estatisticamente consistente entre um 

aumento da morbidade em pacientes com LES e qualquer exposição ao tabagismo. Isto 

foi revelado pela maior proporção de fumantes (ativos, passivos ou ex) no grupo 

[SLICC / ACR-DI> 0], sugerindo que a exposição ao tabagismo está associada com a 

presença de DCC no longo prazo. Mecanismos envolvidos podem incluir os efeitos 

tradicionais associados ao tabaco e outras inúmeras substâncias inaladas com a fumaça 

do cigarro, a inflamação e aterosclerose decorrentes do tabagismo, seus efeitos 

carcinogênicos e outros muitos ainda pouco elucidados.  

Um maior tempo desde o diagnóstico é outro ponto a se considerar como fator 

não modificável para um maior DCC. O tabagismo é um fator potencialmente 

modificável, e isso é um ponto principal na concepção deste estudo. Aqui foram 

apresentados e avaliados mais de cem pacientes, sendo responsável por 942,9 

pacientes.anos, e embora seja apenas um pequeno número de indivíduos, uma 

associação bruta entre tabagismo e índice de dano no LES foi encontrado. Além disso, 

apenas poucos trabalhos até agora incluíram a exposição ao tabaco e um índice de danos 

crônicos em suas avaliações. Os resultados aqui encontrados reforçam a necessidade de 

desencorajar o tabagismo entre os pacientes com LES e seus familiares. 
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O estudo apresenta algumas limitações, entretanto. Embora haja consistência na 

análise dos dados encontrados a população avaliada é limitada e monocêntrica, além 

disto, nenhuma intervenção foi feita ou avaliada diretamente. 
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Conclusões 

 

Em conclusão, este estudo avaliou retrospectivamente 942,9 pacientes.anos e 

mostrou que em pacientes com LES: 

1 - a presença de alguma forma de exposição ao tabagismo está estatisticamente 

relacionada com a presença de DCC avaliado pelo índice SLICC/ACR-DI, ou seja, com 

a presença de SLICC/ACR-DI maior que zero. 

2 - a presença de alguma forma de exposição ao tabagismo está estatisticamente 

relacionada com incremento inicial no DCC avaliado pelo índice SLICC/ACR-DI, ou 

seja, com a presença de SLICC/ACR-DI maior que um. Houve maior proporção de 

indivíduos expostos com incremento maior ([SLICC/ACR-DI > 2]) sem, no entanto, 

apresentar relevância estatística. 

3 – o risco relativo de progredir no índice SLICC/ACR-DI de DCC e morbidade 

no LES ([SLICC/ACR-DI> 0]) para em indivíduos não expostos ao tabagismo é 22% 

menor se comparado com expostos. 

4 – a busca sistemática na literatura evidenciou que o assunto é pobremente 

avaliado. 

 

Estes dados exigem novos estudos multicêntricos, em populações maiores, 

usando análise regressiva multivariada para serem confirmados e para melhorar a 

compreensão sobre os possíveis mecanismos pelos quais o tabagismo poderia aumentar 

a morbidade e o dano crônico em pacientes com LES. 
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ANEXO I 

Parecer (capa) consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa de número 578190 

aceito em abril de 2014. 
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ANEXO II 

Fichas de coleta de dados utilizadas na pesquisa. 

Nome:_____________________________ Prontuário:____________________ 

 

Data de Nascimento: __/__/____ Telefone(s):______________  Sexo:_____ 

 

Nº de internações:_______ Data da coleta de dados: ________________  

 

Etnia: ( ) Caucasiano ( ) Negro ( ) Pardo ( ) Asiático ( ) Indígena  

 

Renda Familiar: ( ) até 3 salários ( ) > 3 salários.  

 

Escolaridade: ( ) Analfabeto ( ) Fund incompleto ( ) Fund completo ( ) Médio incompleto  

( ) Médio completo ( ) Sup incompleto ( ) Sup completo  

 

Uso de anticoncepcional combinado: ( ) sim, antes ou até o diagnóstico de LES  

( ) sim, após o diagnóstico ( ) nunca  

 

Critérios LES - ACR 2012  

  

 

(  ) Lúpus cutâneo agudo  

(  ) Lúpus cutâneo crônico  

(  ) Úlceras orais / nasais  

(  ) Alopecia não-cicatricial  

(  ) Artralgia inflamatória (2 ou mais)  

(  ) Serosite  

(  ) Nefrite (especificar classe se houver biópsia) :___  

(  ) Neurológico  

(  ) Anemia hemolítica  

(  ) Leucopenia < 4000 / Linfopenia < 1000  

(  ) Trombocitopenia < 100.000  

(  ) FAN  

(  ) Anti-DNAds  

(  ) Anti-Sm  

(  ) Anticorpos Antifosfolipídeos  

(  ) Hipocomplementemia  

(  ) Coombs direto  

 

Função renal (ml/min/m²):_____Tabagismo: ( ) nunca ( ) ativo ( ) passivo ( ) ex-tabagista 

CARGA (maços.anos): __________________  

 

Adesão ao antimalárico: ( ) nunca esquece ( ) esquece 1x/mês ( ) esquece 1x/semana ( ) 

esquece mais de 1x/semana ( ) esquece sempre ( ) não usa apesar de prescrita.  

 

Adesão ao filtro solar: ( ) nunca esquece ( ) esquece 1x/mês ( ) esquece 1x/semana  

( ) esquece mais de 1x/semana ( ) esquece sempre ( ) não usa apesar de prescrita.  

 

Idade ao diagnóstico (anos):_____ Tempo Clínica-diagnóstico (meses):_____ 
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Tempo desde o diagnóstico (anos): _____ Carga de glicocorticoide acumulada (g): ___  

Dose atual de glicocorticoide diária (mg): _______ 

 

 SLICC/ACR-DI 

(6m pelo menos) 

 

 

 

   

(  ) Catarata prévia  1  

(  ) Alteração retiniana  1  

(  ) Déficit cognitivo  1  

(  ) Convulsões (> 6 meses)  1  

(  ) AVE prévio  1 (2)  

(  ) Neuropatia perif /craniana  1  

(  ) Mielite transversa  1  

(  ) TFG < 50%  1  

(  ) Proteinúria 24 h > 3,5 g  1  

(  ) Doença renal terminal  3  

(  ) Hipertensão pulmonar  1  

(  ) Fibrose pulmonar  1  

(  ) Síndrome pulmão encolhido  1  

(  ) Fibrose pleural  1  

(  ) Infarto pulmonar  1  

(  ) Angina ou angioplastia  1  

(  ) IAM prévio  1 (2)  

(  ) Cardiomiopatia  1  

(  ) Doença valvar  1  

(  ) Pericardite/pericardiectomia  1  

(  ) Cladicação  1  

(  ) Pequena perda tissular  1  

(  ) Perda tissular grande  1 (2)  

(  ) TVP, úlcera ou estase 1  

(  ) Ressecção intestinal  1 (2)  

(  ) Insuficiência mesentérica  1  

(  ) Peritonite crônica  1  

(  ) Cirurgia gastrointestinal  1  

(  ) Fraqueza ou atrofia musc 1  

(  ) Artrite deformante  1  

(  ) Osteoporose com fratura  1  

(  ) Necrose avascular  1 (2)  

(  ) Osteomielite  1  

(  ) Alopécia cicatricial  1  

(  ) Panículo/lesão extensa  1  

(  ) Úlcera de pele > 6 meses  1  

(  ) Falência gonadal prematura  1  

(  ) Diabetes  1  

(  ) Malignidade  1 (2)  

 

(  ) TOTAL 
 


