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RESUMO
O Lupus Eritematoso sistêmico LES é uma doença autoimune, complexa e de
origem multifatorial. Embora a etiologia permaneça desconhecida, estudos reforçam
a importância dos fatores genéticos. Acomete múltiplos órgãos e sistemas, sendo as
manifestações orais importantes por constituírem um dos critérios de diagnóstico,
além de indicador de atividade da doença. Por serem ainda dois assuntos
controversos, este estudo visa: Caracterizar as lesões orais da população estudada
bem como verificar a associação do lupus eritematoso oral(LEO) e lesões
associadas com a atividade da doença; Demonstrar que a presença de
polimorfismos nos genes de reparo de DNA XRCC1 e XRCC3 estão associadas ao
LES. Para avaliar a relação do LEO e lesões associadas com a atividade da doença
foi realizado um estudo descritivo prospectivo de coorte. Para o estudo dos
polimorfismos genéticos foi realizado um estudo observacional analítico de casocontrole. A população do estudo foi composta por pacientes com diagnóstico de
LES, seguindo critérios de inclusão/exclusão pré-estabelecidos, que seguiram o
protocolo de atendimento. Foram incluídos 90 pacientes, 89 (97%) do sexo feminino,
idade média de 40 anos, cor de pele mais frequente parda em 41 casos (46%).
Manifestações orais foram encontradas em 62 (69%) dos participantes. Dos 90
pacientes, 40eram oriundos do Hospital Geral Universitário (HGU-UNIC) e foram
acompanhados pelo estudo de coorte completando os três acompanhamentos.
Destes, 93% apresentaram alguma manifestação oral durante o estudo. O LEO foi
observado em 8 (20%) dos pacientes. A relação do LEO e atividade da doença,
revelou que as lesões ulceradas foram observadas somente nos pacientes em
atividade alta (80%) e muito alta (20%); lesões eritematosas, identificadas em
pacientes em decrescentes níveis de atividade: alta (62,5%), moderada (25%) e leve
(12,5%); lesões discoides, predominantemente em pacientes com atividade leve
(60%). A candidíase oral observada em 37,5% dos pacientes demonstrou
associação apenas com a cilindrúria (p=0,049). A hipossalivação (72,5%)
demonstrou associação com o eritema malar (p=0,048), distúrbios neuropsiquiátricos
(p=0,045) e a febre (p=0,049). Em relação ao estudo genético molecular,
comparando-se as frequências alélicas e genotípicas dos grupos de pacientes com
os controles para os polimorfismos XRCC1Arg399Gln e XRCC3Thr241Met, não
houve diferença estatístico em relação as frequências genotípicas e variáveis
clínicas e laboratoriais. No entanto, a frequência dos alelos Gln para o polimorfismo
XRCC1Arg399Gln (p=0,023) e do alelo Met para o polimorfismo XRCC3Thr241Met
(p=0,0039) foi significantemente menor nos pacientes do que nos controles o que
sugere um efeito protetor destes alelos em relação a doença. Conclusão: A análise
descritiva dos dados revelou que as lesões ulceradas são observadas em pacientes
com atividade alta e muito alta; as lesões eritematosas com maior frequência em
pacientes com atividade alta; e as lesões discoides, predominantemente em
pacientes com atividade leve (60%). A Candidíase oral não demonstra associação
estatística com a atividade da doença. O eritema malar (p=0,048), distúrbios
neuropsiquiátricos (p=0,045) e febre (p=0,049), aumenta o risco de desenvolver a
hipossalivação. Não há diferença estatisticamente significante nas frequências
genotípicas para o polimorfismo XRCC1 Arg 399Gln e XRCC3 códon 241 quando
comparados casos e controles, no entanto, os alelos Gln do polimorfismo XRCC1
Arg 399Gln (p=0,023) e Met do polimorfismo XRCC3 Thr241Met (p=0,039) são
significantemente menores nos pacientes do que nos controles, o que sugere um
efeito protetor destes alelos na susceptibilidade ao LES Descritores: Lúpus
Eritematoso Sistêmico, Patologia, Manifestações Bucais, Genética.

ABSTRACT
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is an autoimmune, complex disease with
multifactorial origin. Although the etiology remains unknown, studies reinforce the
importance of genetic factors. It affects multiple organs and systems, and oral
manifestations constituted one of the diagnostic criteria and also indicates disease
activity. Oral manifestations constitutes a controversial issue and , this study aims to:
characterize oral lesions in this population and verify the association between oral
lupus erythematosus (OLE) and lesions associated with disease activity; demonstrate
that the presence of polymorphisms in DNA repair genes XRCC1 and XRCC3 are
associated with SLE. The relation between OLE and lesions associated with disease
activity was done in a prospective descriptive cohort study and genetic
polymorphisms study was evaluated by an analytical observational case-control
study. The study population consisted of patients with SLE, following inclusion/
exclusion pre-set, which followed the treatment protocol. It were included 90 patients,
89 (97%) were female, mean age of 40 years, hyspanic in 41 cases (46%). Oral
manifestations were found in 62 (69%) participants. Of the 90 patients, 40 were from
University General Hospital (HGU-UNIC) and were followed up by cohort study
completing three accompaniments. Of these, 93% had some oral manifestation
during the study. OLE was observed in 8 (20%) patients. The relationship between
disease activity and OLE revealed that the ulcerated lesions were observed only in
patients in high (80%) and very high (20%) disease activity; erythematous lesions
were identified in patients with decreasing disease activity levels: high (62.5%),
moderate (25%) and mild (12.5%); discoid lesions, predominantly in patients with
mild activity (60%). Oral candidiasis was observed in 37.5% of patients and showed a
correlation only with the cylindruria (p = 0.049). Hyposalivation (72.5%) showed a
correlation with malar erythema (p = 0.048), neuropsychiatric disorders (p = 0.045)
and fever (p = 0.049). Regarding the molecular genetic study, comparing allelic and
genotypic frequencies of the patient groups with control group for XRCC1Arg399Gln
and XRCC3Thr241Met polymorphisms, there was no statistical difference from the
genotype frequencies and clínical and laboratory variables. However, the frequency
of Gln alleles for XRCC1Arg399Gln polymorphism (p = 0.023) and Met allele for
XRCC3Thr241Met polymorphism (p = 0.0039) was significantly lower in patients than
in control group suggesting a protective effect of these alleles regarding disease.
Conclusion: data descriptive analysis revealed that ulcers lesions are observed in
patients with high and very high disease activity; erythematous lesions have greater
frequency in patients with high disease activity; and discoid lesions are found
predominantly in patients with mild disease activity (60%). Oral candidiasis shows no
statistical association with disease activity. Malar erythema (p = 0.048),
neuropsychiatric disorders (p = 0.045) and fever (p = 0.049) increases the risk of
developing hyposalivation. No statistically significant difference in genotype
frequencies for XRCC1 polymorphism and XRCC3 399Gln Arg 241 codon comparing
with group control, however, Gln alleles of XRCC1 Arg 399Gln polymorphism (p =
0.023) and Met alleles of Thr241Met XRCC3 polymorphism (p = 0.039) are
significantly lower in patients than in group control, suggesting a protective effect of
these alleles on susceptibility to SLE.
Key-words: Lupus Erythematosus, Disease, Oral Manifestations, Genetic.
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1 INTRODUÇÃO
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica,
caracterizada pela hiper-reatividade de células B e T, formação de autoanticorpos,
deposição de complexos imunes, estimulando assim a inflamação e danos severos
em órgãos e tecidos.

1–4

É uma doença multissistêmica, heterogênea, que apresenta

um amplo espectro de manifestações clínicas e laboratoriais, com períodos de
exacerbação e remissão. A incidência do LES na população mundial varia de 1,8 a
7,6 casos/100.000/ano e a prevalência varia de 14,6 a 50,8 casos por 100.000
habitantes.5 Em 90-95% dos casos, acomete mulheres em idade fértil (15 a 40
anos), sendo maior em algumas regiões em virtude da permanente presença de luz
solar com altos índices de raios ultravioletas.6,7
As manifestações clínicas do LES são variadas, podendo envolver
qualquer órgão ou sistema, isolada ou simultaneamente, em qualquer período da
doença. O LES acomete principalmente as articulações, a pele, as células
sanguíneas, os vasos sanguíneos, as membranas serosas, os rins e o cérebro. Por
ser uma doença multissistêmica, muitas vezes de início insidioso e com
apresentação clínica variável, o diagnóstico de LES pode ser difícil, principalmente
na avaliação inicial.1–4 O LES se apresenta com uma grande variedade de
manifestações orais que podem ser específicas do lúpus, associadas a doença, ou
lesões inespecíficas. No entanto, a literatura traz descrições incompletas referentes
ao

amplo

espectro

de

manifestações

orais

presentes

nestes

pacientes.

Historicamente, a única manifestação oral levada em consideração como critério de
diagnóstico8 e de atividade da doença9 é a ulcera oral.
O lúpus eritematoso oral (LEO) é a manifestação específica da doença na
mucosa oral e pode ser observado em 2 a 80% dos pacientes

10–18

sendo que o

diagnóstico destas pode ser dificultado pela variedade de apresentações clínicas,
descrição variável entre os trabalhos e pela semelhança com outras lesões orais. A
clássica lesão discoide oral consiste de uma área central vermelha e atrófica
exibindo

na

periferia,

manchas

brancas

com

estriações

irradiadas

e

telangectasias.13,15,19 O LEO também pode se apresentar como lesões eritematosas,
máculas vermelhas e arredondadas em palato, áreas de erosão e ulcerações.15,20
Apresentam-se de forma assimétrica, sendo comuns no vermelhão, palato duro,
mucosa jugal e gengiva, no entanto qualquer região da mucosa bucal pode ser
acometida.20,21
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A relação entre o LEO e atividade da doença ainda é bastante discutida,
sendo que apenas úlcera oral esta incluída como um dos critérios de atividade da
doença, segundo os escores do Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity
Index (SLEDAI)9, no entanto, os dados ainda são bastante controversos na literatura
em relação a este assunto. Ulcerações orais no LES têm sido consideradas
indicativas de uma vasculite sistêmica e de pior prognóstico, mas não há evidências
definitivas de que o LEO de qualquer tipo podem anunciar atividade da doença e um
pior prognóstico
Embora de origem desconhecida, o LES pode ser considerado como um
evento multifatorial, sendo que os fatores genéticos, hormonais e fatores ambientais
como a radiação ultravioleta e uso de alguns medicamentos, podem influenciar
desencadeando as anormalidades imunológicas observadas nestes pacientes.5
Recentemente, inúmeras são as investigações no que diz respeito a etiologia do
LES, tentando esclarecer os mecanismos genéticos e imunológicos envolvidos na
fisiopatologia da doença. Nos últimos 20 anos, trabalhos tem demonstrado que a
susceptibilidade genética existe mostrando uma alta taxa de concordância em
gêmeos monozigóticos (24-58%).1,22,23 Muitos genes tem sido associados com uma
maior susceptibilidade ao LES.5,24
Sendo uma doença autoimune, o Lúpus tem como alvo, constituintes
nucleares como DNA, histonas e ribonucleoproteínas.25,26 Sabendo que estes
constituintes normalmente estão protegidos dentro da célula pela membrana nuclear
e celular, a questão chave é saber como estes antígenos próprios passam a ser
identificados pelo sistema imune? Anormalidades envolvendo a apoptose têm sido
reconhecidas como um importante processo na geração de destes autoantígenos e
assim na autoimunidade.27–30 Um aumento do número de células apoptóticas foi
demonstrado, por exemplo, nos centros germinativos dos pacientes com LES e na
pele de pacientes com diferentes subtipos do lúpus cutâneo.30–32 No entanto, não se
sabe ao certo se esse desequilíbrio se deve ao aumento da produção de células
apoptóticas ou a diminuição da eliminação destas ou a ambos eventos. 33 Desta
forma, polimorfismos em genes de reparo do DNA, poderiam estar contribuindo para
uma ineficiência na magnitude dos mecanismos de reparar danos no DNA,
aumentando as taxas de apoptose observadas nestes pacientes.
Sendo assim este estudo visa caracterizar as manifestações orais presentes
neste grupo de pacientes, tema bastante controverso na literatura, principalmente no
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que diz respeito ao LEO, somado a escassez de estudos no Brasil e ausência de
estudos no Estado de Mato Grosso. Visa também demonstrar que a presença de
polimorfismos nos genes de reparo de DNA XRCC1 e XRCC3 poderiam estar
contribuindo para uma ineficiência na magnitude dos mecanismos de reparar danos
no DNA, aumentando as taxas de apoptose observadas nestes pacientes.
Têm-se dois principais problemas a serem resolvidos e que podem ser
mais especificamente definidos: 1) Qual a relação entre o lúpus eritematoso oral e
lesões associadas com a atividade da doença? 2) Existe associação entre a
presença de polimorfismos nos genes de reparo de DNA XRCC1 e XRCC3 e o
Lúpus Eritematoso Sistêmico?.
Considerando os dois problemas apresentados, formularam-se as
seguintes hipóteses científicas:
1. O lúpus eritematoso oral e lesões associadas à doença representam marcadores
clínicos de atividade da doença.
2. A presença de polimorfismos nos genes de reparo de DNA XRCC1 e XRCC3
está associada ao Lúpus Eritematoso Sistêmico.
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2 OBJETIVOS
2.1 GERAIS
2.1.1 Caracterizar as lesões orais da população estudada bem como verificar a
associação do lúpus eritematoso oral e lesões associadas com a atividade da
doença.
2.1.2 Demonstrar que a presença de polimorfismos nos genes de reparo de DNA
XRCC1 e XRCC3 estão associadas ao Lúpus Eritematoso Sistêmico.

2.2 ESPECÍFICOS
2.2.1 Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas, clínicas e
laboratoriais;
2.2.2 Verificar e descrever a frequência das manifestações orais encontradas nos
pacientes;
2.2.3 Descrever os aspectos clínicos e histopatológicos do Lúpus Eritematoso Oral;
2.2.4 Verificar a associação entre o lúpus eritematoso oral e lesões associadas com
a atividade da doença,
2.2.5 Estimar a frequência de polimorfismos em genes de reparo de DNA, XRCC1 e
XRCC3 e verificar a associação estatística com a doença, variáveis clínicas
sistêmicas e laboratoriais.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 DESENHO DO ESTUDO
Para avaliar a relação do LEO e lesões associadas com a atividade da
doença foi realizado um estudo descritivo prospectivo de coorte e para o estudo dos
polimorfismos genéticos foi realizado um estudo observacional analítico de casocontrole.

3.2 LOCAL DO ESTUDO
Esta pesquisa foi realizada no Hospital Geral Universitário da Universidade de
Cuiabá (HGU/UNIC) e no Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) da Universidade
Federal de Mato Grosso.

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO
A população do estudo foi composta por pacientes com diagnóstico de Lúpus
Eritematoso Sistêmico. Os pacientes inclusos já estavam em tratamento para o LES,
foram acompanhados no período compreendido entre 06/2010 a 02/2014,
provenientes do Hospital Geral Universitário (HGU/UNIC), Hospital Universitário Júlio
Muller (HUJM), da Universidade de Cuiabá (UNIC) e outros serviços de saúde do
município, conforme a Figura 1.
Os pacientes do HGU/UNIC, no dia de sua consulta com o médico
reumatologista, eram convidados a participar e avaliados na sala do projeto lupus
neste hospital. Os pacientes do HUJM logo após serem encaminhados pelo médico
reumatologista foram avaliados dentro do HUJM. Os pacientes do Ambulatório de
Medicina da UNIC e de outros serviços de saúde foram encaminhados e assim,
avaliados na sala do Projeto Lupus no HGU/UNIC. Para o estudo de coorte, foram
incluídos apenas os pacientes do HGU/UNIC por ser o hospital de maior
acessibilidade à obtenção de todos os dados clínicos e laboratoriais necessários a
coorte.
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Figura 1 População de estudo

Uma vez que nesta pesquisa foram considerados dois tipos de desenhos,
optou-se por descrever separadamente a população utilizada em cada desenho
(Coorte e caso-controle).
Para o estudo de coorte, aqueles oriundos do Hospital Geral Universitário
(HGU-UNIC) foram acompanhados pelo estudo de coorte (Figura 1). Foram incluídos
aqueles que completaram 3 avaliações, que passaram pela avaliação médica no dia
da consulta e que tinham todos os dados clinicos e laboratoriais necessários ao
estudo. Cabe destacar que o intervalo entre as consultas foi aleatório, isto é não
houve um tempo fixo, pois dependia de seu retorno à consulta médica. Neste
estudo, foi considerado o número minimo de 30 pacientes para permitir a realização
das inferências estatísticas em cada uma das consultas e assim poder realizar
comparações entre as mesmas.
Para o estudo do tipo caso-controle foram estabelecidos critérios de inclusão
e exclusão.
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3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Casos: Pacientes com diagnóstico confirmado de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com
idade igual ou superior a 18 anos, seguindo os critérios estabelecidos seguindo os
critérios estabelecidos pela American College of Rheumatology (ACR) e que
concordaram em participar do estudo.
Controles: A amostra foi constituída por indivíduos clinicamente saudáveis,
pareados por sexo e idade e que concordaram em participar do estudo.

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Indivíduos com diagnóstico de outra doença autoimune e de neoplasias malignas
foram excluídos tanto para amostra de casos quanto de controles.

3.6 ASPECTOS ÉTICOS
Esta pesquisa está de acordo com os princípios da Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde e foi submetido à análise do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade de Cuiabá (UNIC), tendo sido aprovado sob o registro nº
061 CEP/UNIC, protocolo nº 2010-062 em abril de 2010. A carta de aprovação
encontra-se no Anexo A.

3.7 OBTENÇAO DOS DADOS DEMOGRÁFICOS, CLINICOS E LABORATORIAIS
Para o estudo descritivo da população de estudo, foram considerados os
dados referentes à 1ª consulta dos pacientes. Para a obtenção dos dados para as
análises estatísticas no estudo de coorte, foi considerado se o paciente apresentou
em uma das três consultas as manifestações clínicas e laboratoriais necessárias ao
estudo. Para avaliação das manifestações orais presentes e sua relação com
atividade da doença, dados clínicos e laboratoriais, foi considerado “momento do
paciente”, na qual os dados extraídos para a análise foram aqueles que o paciente
apresentava no momento em que apresentava a manifestação oral a ser avaliada.
No estudo do tipo caso controle, foram considerados os dados referentes
à 1ª consulta dos pacientes, no momento da entrada dos pacientes no estudo,
Todos os dados demográficos, manifestações clínicas e laboratoriais
presentes foram transcritos para uma ficha clínica de atendimento sendo estas
informações posteriormente organizadas em banco de dados no programa EXCEL
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(Microsoft®) para posteriores análises.
A classificação da cor de pele foi feita utilizando-se os critérios adotados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); no entanto, devido à
dificuldade em se classificar precisamente todos os participantes, esta foi
classificada somente em branca, preta e parda.

3.8 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO
Após concordar em participar do estudo, todos os pacientes foram
avaliados primeiramente pelo médico reumatologista, que anotava as informações
necessárias em fichas específicas confeccionadas para este estudo (Apêndice B).
As manifestações clínicas e laboratoriais avaliadas referiam-se àquelas segundo os
critérios de classificação para o diagnóstico, estabelecidos pelo ACR, 1997,
acrescidos das que foram julgadas como importantes variáveis a serem avaliadas,
bem como os medicamentos em uso. Logo após, o paciente passava por avaliação
estomatológica e coleta de sangue para avaliação laboratorial e estudo genético
molecular. Apenas os pacientes do HGU/UNIC foram avaliados em relação à
atividade da doença, segundo escores do SLEDAI

3.9 AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA
Todos os pacientes foram submetidos à avaliação estomatológica no
mesmo dia de sua consulta com o médico reumatologista. Neste dia eram
realizados, exame físico extra e intraoral e documentação fotográfica das lesões
encontradas. A avaliação clínica odontológica foi realizada seguindo a uma
sequência pré-estabelecida: vermelhão de lábio superior e inferior, mucosa labial
superior e inferior, mucosa jugal direita e esquerda, assoalho bucal, ventre, dorso e
bordas bilaterais de língua, gengiva, rebordo alveolar, palato duro e palato mole. A
ficha clínica de atendimento encontra-se no Apêndice B.
No caso da identificação de lesões em mucosa bucal, estas eram
relatadas nas fichas clínicas, descrevendo: localização, se única, múltipla ou
disseminação, conformação, cor, uniformidade, superfície, base da lesão, contorno,
limites, consistência, tamanho, sintomatologia, tempo de evolução.
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3.9.1 Classificação das manifestações orais
Todas as manifestações orais encontradas foram classificadas em:
- Lúpus Eritematoso Oral: para descrever aquelas que são específicas do
Lúpus (lesão discóide, lesão eritematosa e lesão ulcerada)

10,14,15,19,21,34–38

.

- Associadas ao Lúpus: como aquelas cujo surgimento pode estar relacionado
à própria doença ou devido ao tratamento;
- Inespecíficas: demais lesões, aquelas que podem estar presentes em
pacientes com lúpus ou não.

3.9.2 Exame citopatológico
Raspados nas lesões orais e em bordas bilaterais da língua foram realizados
apenas nos pacientes que foram atendidos na sala do projeto LUPUS no HGU/UNIC
e em todas as suas consultas. O exame citopatológico era realizado para
identificação de lesões clinicamente não detectáveis, ou quando havia necessidade
de se confirmar o diagnóstico clínico. As coletas foram feitas com escovas tipo
endocervical estéril (Kolplast®). O material coletado foi transferido para laminas de
vidro com extremidade fosca, por movimentos rotatórios da escova, que foram
fixadas em álcool 96º e encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica do HGU,
onde foram coradas pela técnica de Papanicolaou e PAS (Ácido periódico-Schiff). A
avaliação dos esfregaços foi realizada de maneira cega, por um citopatologista
experiente, sem o conhecimento de qualquer informação sobre a amostra ou sobre o
paciente, seguindo critérios citopatológicos já definidos 39 .

3.9.3 Biópsia e exame histopatológico
As biópsias foram realizadas apenas em casos de concordância dos
pacientes. Foram feitas sob anestesia local, utilizando punch de 5 mm ou lâmina de
bisturi, abrangendo uma área sadia e uma área que representasse os diferentes
aspectos clínicos da lesão. O fragmento removido foi fixado em formol a 10%,
posteriormente processado e corado pelas colorações de hematoxilina e eosina e
PAS. As imagens foram obtidas através do escaneamento das lâminas com objetiva
de 40x com scanner de ultrarresolução ScanScopeTM (Aperio Technologies®). Para
avaliação das lesões do Lúpus Eritematoso Oral foram utilizados os critérios
histopatológicos já descritos 12,14,15,40,41 conforme ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 Critérios histopatológicos para avaliação do Lúpus Eritematoso Oral
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3.9.4 Sialometria não estimulada
Para a avaliação quantitativa da saliva, foi realizada sialometria não
estimulada
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, apenas nos pacientes que foram atendidos na sala do projeto LUPUS

no HGU/UNIC e em todas as suas consultas. Para isto, o paciente permanecia
sentado confortavelmente, com a cabeça levemente inclinada para frente.
Inicialmente ele engolia toda a saliva e logo após começava a acumular a saliva
produzida na boca durante 5 minutos. Ao final depositava toda a saliva em um
recipiente graduado. Como referencia, considerou-se o valor descrito como fluxo
salivar normal proposto por Dawes (1987) que mostrou que o total de saliva não
estimulada está por volta de 0,3 ml\min. Quando o paciente apresentava valores
menores que 0,3 mL\min em 5 minutos (totalizando < 1,5 mL) este era classificado
como apresentando hipossalivação.
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3.10 MEDICAMENTOS EM USO
No dia do atendimento dos pacientes, o médico responsável pelo paciente
também atualizava uma lista de medicamentos que incluía posologia, nome
comercial e genérico e dose. Após o expediente de atendimento, os dados eram
organizados e estratificados seguindo a classificação abaixo: (Tabela 1)

Tabela 1 - Distribuição dos medicamentos em uso de acordo com a classe terapêutica
Classe
Medicamento
Anti-inflamatórios Esteroidais
Prednisona, Metilprednisolona
Anti-inflamatório Não Esteroidal
Ácido Acetilsalicílico
Ciclofosfamida,Micofenolato de Mofetil,
Imunomoduladores
Azatioprina, Ciclosporina, Metotrexato,
Rituximab, Tacrolimus, Talidomida
Antimaláricos
Difosfato de Cloroquina, Hidroxicloroquina
Anti-hipertensivos
Losartan, Captopril, Atenolol, Nifedipina,
Besilato de Anlodipino.
Diuréticos
Furosemida, Hidroclorotiazida
Pregabalina, Carbamazepina, Clonazepam,
Anticonvulsivante, Antidepressivo e
Cloridrato de clorpromazina, Haloperidol,
Antiepilético
Cloridrato de imipramina
Hormônio tereoidiano
Levotiroxina Sódica
Antibiótico
Dapsona
Antiulceroso
Omeprazol, Famotidina
Miorrelaxante
Ciclobenzaprina
Anticoagulante
Warfarina
Antialérgico
Prometazina
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3.11 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA DOENÇA
Uma vez que um dos objetivos propostos era de se verificar associação das
manifestações orais do LES com a atividade da doença, o médico reumatologista em
todas as consultas, utilizando os índices do “Systemic Lupus Erythematosus Disease
Activity Index” – SLEDAI (Tabela 2) mensurava a atividade da doença
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. Este

instrumento é capaz de medir, de maneira objetiva, a atividade inflamatória da
doença graduando os pacientes de acordo com a somatória dos eventos clínicos e
laboratoriais, dado este crucial para embasar as decisões relativas ao tratamento na
pratica clínica.

Tabela 2 - Atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico (SELENA-SLEDAI)
Peso
8
8

Manifestações
Convulsão
Psicose

8

Síndrome Orgânica
cerebral

8

Alterações Visuais

8
8
8
8

Alteração Nervos Cranianos
Cefaleia
AVC
Vasculites

4
4

Artrites
Miosites

4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Cilindros Urinários
Hematúria
Proteinúria
Leucocitúria
Eritema Malar
Alopecia
Úlceras de Mucosas
Pleurite
Pericardite
C3 / C4 / CH50
Anti-DNA
Febre ( 38 ºC)
Plaquetopenia
Leucopenia

Definição
Início recente. Excluir infecções, drogas, distúrbios metabólicos.
Alteração da percepção da realidade: alucinações, incoerência, pensamento
desorganizado, catatonia. Excluir infecções, drogas e distúrbios metabólicos.
Alteração mental: orientação, memória, julgamento e atenção com dois de:
fala incoerente, insônia, sonolência, hipo/hiperatividade motora. Excluir
infecções, drogas e distúrbios metabólicos.
Corpos cetóides, hemorragia retiniana, coroidite ou neurite óptica: excluir
infecção, drogas e HAS.
Neuropatia motora / sensorial.
Importante, persistente, enxaqueca, não responsiva a narcóticos.
Excluir aterosclerose.
Úlcera, gangrena, nódulo doloroso, infarto periungueal, biópsia ou angiopatia
compatível.
Mais do que duas articulações.
Fraqueza muscular proximal com: elevados níveis de enzimas musculares,
eletromiografia ou biópsia compatível.
Granulares / hemáticos.
5 hemácias/campo. Excluir cálculo e infecções.
500 mg em 24 h.
5 leucócitos p/campo. Excluir infecções.
Início recente
Perda de cabelo local ou difusa.
Início recente oral e/ou nasal.
Dor + atrito, derrame pleural, espessamento.
Dor + atrito, alterações do E ou ECO.
Abaixo do valor de referência.
Acima do valor de referência.
>38 ºC. Excluir infecções.
<100.000 plaquetas/mm³. Excluir drogas.
<3.000 leucócitos/mm³. Excluir drogas

Total

De acordo com a pontuação obtida no SLEDAI, estes pacientes foram
classificados em diferentes níveis de atividade de acordo com a classificação
proposta por Petri et.al., (1991), conforme apresentado na Tabela 3. Considerando
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um dos objetivos propostos de se verificar associação com as manifestações orais
do LES, e o impacto destas no curso da doença, foram considerados como
pacientes com doença em atividade, aqueles que apresentavam pontuações
maiores que 5 pontos. Escores superiores a 5 estão associados com a probabilidade
de iniciar ou alterar as dosagens terapêuticas em mais de 50% das situações. 45

Tabela 3 Níveis de atividade da doença de acordo com o escore SLEDAI
Nível de Atividade
Sem atividade / Remissão
Atividade Leve

Pontuação
0
1-5

Atividade Moderada

6 – 10

Atividade Alta

11 – 19

Atividade Muito Alta

.> 29

Ao comparar dados relativos entre as consultas, agudização da doença foi
considerado como um aumento no SLEDAI > 3 pontos, melhora foi definida como
uma redução no SLEDAI de > 3 pontos. Atividade persistente (mudanças no SLEDAI
de 1-3 pontos para mais ou para menos) e remissão como SLEDAI igual a 0.46

3.12 ESTUDO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS
3.12.1 Coleta das amostras de sangue
As amostras de sangue foram coletadas por um técnico especializado em
coleta de sangue do Laboratório de Patologia Clínica do HGU/UNIC. Foram
coletados 5 mL de sangue total em tubos contendo EDTA 0,1%. O material biológico
foi congelado a –80ºC e posteriormente submetidos à análise molecular.
A análise molecular das amostras dos casos e respectivos controles foram
realizadas no Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UFMT (Universidade
Federal de Mato Grosso) pelo pesquisador principal. A análise dos polimorfismos
genéticos foi feita através da Reação em Cadeia da Polimerase RFLP com
consequente visualização dos genótipos após eletroforese em gel de poliacrilamida
a 10% corados com nitrato de prata.

3.12.2 Extração do DNA
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A extração foi realizada utilizando a técnica salting out descrito por Miller
(1988), com modificações
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. As amostras de sangue total foram retiradas do freezer

e após descongelamento total, transferidas para tubo cônico de 15 mL identificados,
ao qual foram acrescentados 3x o volume total da amostra de solução de Lise I
(sacarose 0,32M, Tris/HCl 10mM, MgCl2 15mM, triton x-100 a 0,75%) para romper
as membranas celulares ainda intactas e liberar a molécula de DNA do interior do
núcleo. Após homogeneização por 10 minutos, o material foi centrifugado a 7000
rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o pellet foi ressuspendido em
750 µL de solução de lise II (Tris/HCl 10mM pH 8,0; EDTA 10mM pH 8,0; SDS 0,5%;
NaCl 10mM) para desnaturar as proteínas, separando-as do DNA cromossômico.
Posteriormente foi homogeneizado no agitador de tubos tipo vórtex e após, foi
acrescido de 250 µL de NaCl a 6M e homogeinizado no vórtex por 20s. O material
foi centrifugado a 7000 rpm por 5 minutos. A fase líquida superior foi colhida e
transferida para um microtubo tipo eppendorf, ao qual foram acrescentados 500 µL
de álcool isopropílico. O tubo foi invertido lentamente para a precipitação do DNA,
após o qual o material foi centrifugado a 13000 rpm por 10 minutos para
sedimentação do material. O sobrenadante foi desprezado e ao pellet foi adicionado
500 µL de etanol, tendo sido, novamente, centrifugado a 13000 rpm por 10 minutos,
essa etapa foi repetida mais uma vez com centrifugação a 13000 rpm por 5 minutos.
O etanol foi descartado cuidadosamente e o tubo foi invertido para secagem em
temperatura ambiente por 3 horas e em seguida ressuspendido em 200 µL de água
estéril e armazenado em freezer -80ºC.

3.12.3 Detecção dos polimorfismos por PCR-RFLP
Do DNA isolado foram avaliados polimorfismos em dois genes de reparo
de DNA utilizando os seguintes primers: XRCCI – alelo Arg399Gln (exon 10): F-5'CAA CCC GTA GGT CAG CCA C-3 'e 5'-R TGC CCC CCT AGT TGC CTG | AG-3’;
XRCC3 – alelo Thr241Met (exon 7): F-5'-GGT CGA GTG ACA GTC CAA AC-3 e R 5
'| CCT-CCA CCA GAC CGG C-3'.48,49

3.12.4 Polimorfismo XRCC1 Arg399Gln
As condições de reação de PCR (15µL) foram: 50ng de DNA genômico,
1,5 µL Tampão 10X PCR (20mM Tris-HCl, 50mM KCl, pH 8,6), 1mM MgCl2, 0,2mM
dNTPs, 1U Taq polimerase (Invitrogen®) e 0,5µM de cada primer (Invitrogen®). O
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ciclo de amplificação consistiu de 5 min de desnaturação a 94ºC e 60º por 2 minutos
seguidos por 23 ciclos da seqüência: 94ºC/30s, 60ºC/30 s e 72ºC/30s finalizando a
72ºC/10min e 4ºC/15 min. Após a reação de amplificação o produto de PCR de 242
pb foi digerido com 2,5 U da enzima MspI, (New England Biolabs, Ipswich, MA) a
37oC, overnight. Os produtos da digestão dos polimorfismos avaliados foram
submetidos a uma corrente eletroforética por 1h e 30 minutos a 250V e visualizados
em gel de poliacrilamida a 10% corados com nitrato de prata. O genótipo selvagem
(Arg/Arg) foi identificado pela presença de duas bandas, uma de 148 e outra de
94pb, enquanto que o genótipo mutante foi identificado pela ausência de digestão,
resultando na presença de uma banda de 242 pb (Gln/Gln).48,49.

3.12.5 Polimorfismo XRCC3 Thr241Met
As condições da reação de PCR (15µL) foram: 50ng de DNA genômico,
1,5 µL Tampão 10X PCR (20mM Tris-HCl, 50mM KCl, pH 8,6), 1mM MgCl2, 0,2mM
dNTPs, 1U Taq polimerase (Invitrogen) e 0,5µM de cada primer (Invitrogen). O ciclo
de amplificação consistiu de 5 min de desnaturação a 94ºC e 60º por 2 minutos
seguidos por 20 ciclos da sequência: 94ºC/30s, 60ºC/30s e 72ºC/30s finalizando a
72ºC/10min e 4ºC/15 min. Após a reação de amplificação o produto de PCR de 375
pb foi digerido com 2,5 U da enzima NlaIII (New England Biolabs, Ipswich, MA) a
37oC, overnight. Os produtos da digestão dos polimorfismos avaliados foram
submetidos a uma corrente eletroforética por 1h e 30 minutos a 250V e visualizados
em gel de poliacrilamida a 10% corados com nitrato de prata. O alelo tipo selvagem
Thr foi identificado pela presença de duas bandas de 141 e 234pb, enquanto que o
alelo mutante Met representado por bandas de 141, 129 e 105 pb.

48,49

.

3.13 PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS
Para o processamento dos dados foi utilizado o programa Excel e para
análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS versão 17 e Stata versão
13.
Conforme os objetivos do trabalho e desenhos do estudo a análise
estatística foi dividida em duas partes uma considerando o estudo de coorte e a
outro o estudo caso controle.

3.13.1 Estudo de Coorte
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Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados demográficos e
das manifestações clínicas e laboratoriais utilizando tabelas, gráficos, frequências,
proporções medidas de posição (média e mediana) e variações (variância e desvio
padrão).
Na análise inferencial foi utilizado o teste de Wilcoxon para amostras
pareadas, considerando um nível de significância de 5%, para comparar o número
de lesões orais nas três consultas avaliadas. Também foi realizada uma análise
bivariada utilizando a razão de prevalência bruta, com seus respectivos intervalos de
95% de confiança e considerando um nível de significância menor que 0,05
(p<0,05), para testar a associação entre as variáveis dependentes e independentes,
neste caso considerando o teste de qui-quadrado, exato de Fisher e razão de
verossimilhança, dependendo dos valores das frequências esperadas das tabelas de
contingências.

3.13.2 Estudo do tipo Caso-controle
Neste caso como os dados foram pareados por idade, primeiramente foi
verificada a distribuição normal destes dados, utilizando o teste de Shapiro, obtendo
um valor de p maior que 0,10, evidenciando que os dados da idade de ambos os
grupos possuíam distribuição normal. Também foi feito o teste de Levene para
verificar a igualdade de variâncias (homocedasticidade) das amostras, pelo valor de
p deste teste, concluiu-se que as variâncias eram iguais (p=0,8). Após estes testes
foi comparada a idade dos grupos (casos e controles), utilizou-se o teste T de
Student, para amostras independentes com dados contínuos, apresentando um
valor de p de 0,9, indicando que as médias de idade das amostras eram iguais,
considerando um nível de significância de 0,05.
Similarmente neste desenho primeiramente foi realizada uma análise
descritiva dos dados demográficos e das manifestações clínicas e laboratoriais
utilizando tabelas, gráficos, frequências, proporções medidas de posição (média e
mediana) e variações (variância e desvio padrão). A seguir uma análise inferencial
foi realizada, para verificar as associações dos polimorfismos genético com a doença
ou quadro clínico, foi realizada uma análise bivariada utilizando a razão de chances
bruta (odds ratio), com seus respectivos intervalos de 95% de confiança e
considerando um nível de significância menor que 0,05 (p<0,05), para testar a
associação entre as variáveis dependentes e independentes, neste caso
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considerando o teste de qui-quadrado, exato de Fisher e razão de verossimilhança,
dependendo dos valores das frequências esperadas das tabelas de contingências.

3.13.3 Análise molecular
Para verificar a significância estatística entre as frequências genotípicas e
alélicas, foi utilizado o teste exato de Fisher na amostras total de pacientes e
controles.
O equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) foi calculado usando-se o software
Genepop On the Web versão 4.0 desenvolvido por Michel Raymond e François
Rousset, disponível em http://genepop.curtin.edu.au/.

4 RESULTADOS
4.1 ESTUDO DESCRITIVO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO
4.1.1 Dados demográficos
A população de estudo constituiu-se de 90 pacientes (Figura 3), sendo 54
oriundos do Hospital Geral Universitário da Universidade de Cuiabá (HGU/UNIC), e
os demais do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) e outros serviços de saúde do município de Cuiabá.
Figura 3 População de estudo
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Dos 90 pacientes, 89 (97%) eram do sexo feminino e 1 (3%) masculino,
idade média de 40 anos (dp= ± 12 anos), sendo que a distribuição por faixa etária
revelou predominio de participantes entre 20 e 30 anos (Gráfico.1). A cor de pele
mais frequente foi a parda com 41 casos (46%), seguida pela cor negra com 36
casos (35%) e cor branca com 17 casos (19%).
Gráfico 1 Distribuição dos pacientes por faixa etária
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4.1.2 Manifestações clínicas e laboratoriais
A avaliação dos dados obtidos através das fichas clínicas (Tabela 4), revelou
que as manifestações clínicas mais frequentes foram as cutaneomucosas (42,1%),
no qual podemos incluir a fotossensibilidade (19,3%), alopécia (9,6%), lesão discoide
cutânea (9,6%), eritema malar (4,8%) e as úlceras orais (4,8%). Dentre as
manifestações musculoesqueléticas destacamos a artrite, presente em 18,5% dos
casos. A nefrite lúpica foi um achado importante, presente em 23,5% dos casos.
Dentre as manifestações laboratoriais, a hipocomplementenemia (C3 e C4 baixos)
foi o achado mais observado (62,6%), seguido de positividade para anti-Ro/SS-A
(33,8%), leucopenia (23,5%) e plaquetopenia (18,5%). Destacamos que as úlceras
orais estavam presentes em 4,8% dos casos, quando observados os dados oriundos
das fichas de avaliação médica.

34

Tabela 4 Perfil clínico-laboratorial da população de estudo
Manifestação

N

%

Eritema malar

4/83

4,8

Fotossensibilidade

16/83

19,3

Alopécia

8/83

9,6

Úlceras orais

4/83

4,8

Lesão discoide

8/83

9,6

Artrite

15/83

18,1

Pericardite

1/83

1,2

Convulsão

2/83

2,4

Psicose

0/83

-

Nefrite lúpica

17/83

23,5

Leucopenia

19/81

23,5

Linfopenia

14/80

17,5

Plaquetopenia

15/81

18,5

C3 baixo

28/79

35,4

C4 baixo

22/81

27,2

Anti-DNA

13/88

14,8

Anti-Ro/SS-A

22/65

33,8

Anti-La/SS-B

7/65

10,8

4.1.3 Manifestações orais

A análise das avaliações estomatológicas dos 90 pacientes, revelou que as
manifestações orais foram encontradas em 62 (69%) dos participantes (Tabela 5). A
sialometria não estimulada e a citopatologia oral foram realizados apenas nos 65
pacientes do HGU (Hospital Geral Universitário). A hipossalivação foi um achado
importante, presente em 79,9% dos pacientes avaliados, seguido pela Candidíase
Oral (23%) e lesões traumáticas (16%).
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Tabela 5 Distribuição das manifestações orais na população de estudo
Manifestação

n

%

Lúpus Eritematoso Oral

8/90

8,9

Hipossalivação

50/65

79,9

Candidíase Oral

24/65

36,9

Lesões Traumáticas

17/90

18,8

Estomatite Aftosa Recorrente

5/90

5,5

Glossite Migratória Benigna

5/90

5,5

Lesões Virais

3/90

3,3

Neoplasias Benignas

2/90

2,2

4.2 ESTUDO DE COORTE
4.2.1 Pacientes e dados demográficos
Dos 90 pacientes inclusos, 54 oriundos do Hospital Geral Universitário
(HGU-UNIC) foram acompanhados pelo estudo de coorte. Destes, 40 compareceram
aos três acompanhamentos contendo todas as informações necessarias. Destes 40
pacientes, 48% eram de cor de pele parda, 40% negra e 12% branca. Idade média
de 38 anos (dp= ± 10,2 anos). A idade média do diagnóstico nestes pacientes foi de
29 anos (dp= ± 9,6 anos) e tempo médio do diagnóstico da doença de 8 anos (dp= ±
3,5 anos), conforme a Tabela 6.
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Tabela 6 Dados referentes aos 40 pacientes inclusos na coorte
Paciente

Idade do diagnóstico

Idade atual

Tempo de diagnóstico (anos)

1

47

56

9

2
3

37
37

53
44

16
7

4
5
6
7
8
9
10

33
34
33
35
43
22
11

41
40
41
43
52
28
21

8
6
8
8
9
6
10

11
12
13
14
15

23
61
26
17
33

25
66
40
37
40

2
5
13
20
7

16
17

31
37

43
43

12
6

18
19
20
21
22
23
24
25

24
22
22
24
35
39
35
24

34
30
29
33
44
46
46
29

10
8
7
9
9
7
11
5

26
27
28
29
30
31
32
33

29
24
32
42
27
20
19
27

34
25
40
50
37
24
20
47

5
1
8
8
10
4
1
10

34
35
36
37
38
39

35
33
17
37
16
21

47
48
27
42
29
34

12
15
10
5
13
13

40

29

32

3
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4.2.2 Atividade da doença – SLEDAI
Dos 40 pacientes incluídos na coorte, todos apresentaram episódios de
atividade da doença em diferentes níveis durante o estudo. (TAB.3) Ao observar as
120 avaliações clínicas, em 45 (37,5%), os pacientes estavam em atividade da
doença com SLEDAI>5 (Gráfico 2).

Número de pacientes

Gráfico 2 Distribuição dos pacientes em relação ao SLEDAI
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Ao avaliar as estatísticas descritivas das pontuações obtidas através do
SLEDAI nas três consultas (Tabela 7) observa-se que o grau de atividade da
doença diminuiu com o número de consultas, ao observar a pontuação obtida no
escore SLEDAI, a média e a mediana diminuíram com o número de consultas,
sendo mais importante a diferença observada entre a 1ª e a 3ª consulta. No
entanto, estes valores estão muito próximos, sendo que a diminuição não foi
estatisticamente significativa. A verificação foi realizada pelo teste estatístico para
amostras pareadas, neste caso o teste utilizado foi o do Wilcoxon, esta análise é
resumida na Tabela 8.

Tabela 7 Estatística descritiva da pontuação da atividade por consulta dos 40
pacientes
Consulta n
Média Desvio padrão
Mínimo
Mediana Máximo
1
40
6,050 4,420
0,000
5,000
16,000
2
40
5,175 4,883
0,000
4,500
17,000
3
40
5,100 4,667
0,000
4,000
16,000
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Tabela 8 Comparação da pontuação da atividade nas três consultas realizadas dos
40 pacientes
Significância
Consulta 1 com Consulta
1com Consulta
2com
estatística*
Consulta 2
Consulta 3
Consulta 3
Z
-1,29
-0,632
-0,905
P
0,197
0,527
0,366
*:Teste de Wilcoxon para amostras pareadas, considerando um nível de significância de 5%.

Em relação às manifestações clínicas e laboratoriais presentes nos pacientes
inclusos na coorte durante o acompanhamento pelo estudo, segundo o SLEDAI,
observou-se que artrite foi a manifestação clínica mais comumente observada.
Dentre as manifestações laboratoriais, as mais comuns foram hematúria, baixos
níveis de C3 e C4 e proteinúria. Dados relativos às manifestações do SLEDAI
encontram-se na Tabela 9.

Tabela 9 Manifestações clínicas e laboratoriais, segundo escores do SLEDAI,
dos pacientes incluídos na Coorte
Variável

Sim

(%)

Convulsão

1/40

2,5

Psicose

0/40

0

Síndrome cerebral orgânica

0/40

0

Distúrbio visual

0/40

0

Desordens nos nervos cranianos

0/40

0

Cefaléia Lúpica

2/40

5

Acidente vascular cerebral

0/40

0

Vasculite

2/40

5

Artrite

8/40

20

Miosite

1/40

2,5

Cilíndricos urinários

6/40

15

Hematúria

27/40

67,5

Proteinúria

21/40

52,5

Piúria

14/40
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Rash malar

2/40

5

Alopécia

3/40

7,5

Mucosas (úlcera oral ou nasal)

4/40

10

Pleurite

0/40

0

Pericardite

0/40

0

Hipocomplementemia

22/40

55

Anti-ds DNA elevado

8/40

20

Febre

2/40

5

Trombocitopenia

8/40

20

Leucopenia

12/40

30
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4.2.3 Medicamentos em uso
Os pacientes inclusos no estudo de coorte faziam uso de diversos
medicamentos de forma simultânea para o controle da doença, sendo que 30 (75%)
pacientes faziam uso de imunossupressores, 23 (57,5%) de corticosteroide, 19
(47,5%) de antimaláricos, dez (25%) de anti-hipertensivos, 10 (25%) de antiulceroso,
sete (17,5%) de diuréticos. anticonvulsivante, antidepressivo e antiepilético eram
utilizados por cinco (12,5%),

dos pacientes, anti-inflamatórios não esteroidais

(AINE´s) em quatro (10%), antibiótico em quatro (10%), hormônio tireoidiano em três
(7,5%), miorrelaxante em dois (5%) e anticoagulante em um paciente (4%).

Gráfico 3 Distribuição dos pacientes em relação aos medicamentos em uso
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4.2.4 Manifestações Orais
As manifestações orais encontradas nos 40 pacientes inclusos na coorte
estão descritas na Tabela 10. Destes, apenas três (7,5%) não apresentaram
nenhuma manifestação oral durante todo o acompanhamento pelo estudo. 17
(42,5%) pacientes apresentaram uma única lesão oral, 12 (30%) apresentaram duas,
sete pacientes (17,5%) apresentaram três e apenas um paciente (2,5%) apresentou
quatro manifestações orais concomitantes. O LEO foi observado em 8 (20%) dos 40
pacientes. Em relação às manifestações orais associadas destacamos a
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hipossalivação presente em 72,5% dos pacientes e a candidíase oral (37,5%). No
grupo das manifestações orais inespecíficas as lesões traumáticas foram
observadas em 20% dos pacientes (mucosa mordiscada - 12,5%, hiperplasia fibrosa
inflamatória - 5% e hiperqueratose por uso de prótese em 2,5% dos pacientes).

Tabela 10 Distribuição das manifestações orais nos 40 pacientes do estudo de
coorte
Manifestação Oral
Pacientes
%
Lúpus Eritematoso Oral
Associada a doença

Inespecíficas

Hipossalivação
Candidíase Oral
Glossite Migratória Benigna
Estomatite Aftosa Recorrente
Leucoplasia Pilosa
Mucosa Mordiscada
Hiperplasia Fibrosa inflamatória
Hiperqueratose
Hemangioma
Lipoma

8
29
15
2
3
1
5
2
1
1
1

20
72,5
37,5
5
7,5
2,5
12,5
5
2,5
2,5
2,5

Por ser um estudo de coorte prospectiva, ao observar como estes pacientes
evoluíram em relação às manifestações orais ao longo do tempo, vemos que
proporção dos pacientes que apresentaram manifestações orais na primeira consulta
foi de 52,50%, na segunda consulta 35% e na terceira consulta foi de 17,50,
indicando uma diminuição no número de pacientes com lesões orais com o número
de consultas (Gráfico 4).
Gráfico 4 Distribuição dos pacientes com manifestações orais
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Em relação ao número de manifestações orais encontradas, durante o
acompanhamento dos 40 pacientes no estudo, 59 lesões orais foram encontradas,
sendo 29 na primeira consulta, 24 na segunda e 16 na terceira consulta, sendo que
um único paciente muitas vezes apresentava mais de uma manifestação oral
simultaneamente.
Ao comparar este número total nas três consultas, as diferenças foram
estatisticamente significantes pelo teste de Wilcoxon. As comparações realizadas
foram a primeira com a segunda consulta (p=0,020), a primeira com a terceira
(p<0,001) e a segunda com a terceira consulta (p=0,020). A maior redução ocorreu
da primeira para a terceira consulta, conforme apresentado na Tabela 11.

Tabela 11 Comparação das manifestações orais nas três consultas realizadas dos
40 pacientes
Significância
Consulta 1 com
Consulta 1com
Consulta 2com
estatística*
Consulta 2
Consulta 3
Consulta 3
Z
-2,33
-3,74
-2,33
0,020
<0,001
0,020
P
*:Teste de Wilcoxon para amostras pareadas, considerando um nível de significância de 5%.

Quando observamos, o número de manifestações orais por paciente ao longo
do acompanhamento pelo estudo, a proporção dos pacientes que não apresentavam
na primeira consulta foi de 45,50%, na segunda consulta de 62,50% e na terceira
consulta foi de 80,00%, indicando uma diminuição na quantidade de lesões com o
número de consultas (Tabela 12). Estas diferenças foram estatisticamente
significantes pelo teste de Wilcoxon (Tabela 12 e 13), para a primeira consulta ao ser
comparada com a terceira (p=0,005).

Tabela 12 Distribuição da frequência e porcentagem do número de manifestações
orais para as três consultas dos 40 pacientes
Número
Consulta 1
manifestações
Frequência
%
orais

Consulta 2

Consulta 3

Frequência

%

Frequência

%

0

18

45,00

25

62,50

32

80,00

1

16

40,00

11

27,50

6

15,00

2

5

12,50

3

7,50

1

2,50

3

1

2,50

1

2,50

1

2,50

Total

40

100

40

100

40
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Tabela 13 Comparação do número de lesões orais nas três consultas realizadas dos
40 pacientes
Significância
estatística*
Z
P

Consulta 1 com
Consulta 2
-1,90
0,058

Consulta 1com
Consulta 3
-2,81
0,005

Consulta 2com
Consulta 3
-1,77
0,078

*:Teste de Wilcoxon para amostras pareadas, considerando um nível de significância de 5%.

Ao avaliar as manifestações orais encontradas nos pacientes e o tempo do
diagnóstico, observamos que 62,5% dos casos de lúpus eritematoso oral foram
encontrados em pacientes com até cinco anos do diagnóstico da doença. Já em
relação a candidíase oral e a hipossalivação, a maior proporção de casos foi
observada nos pacientes com tempo superior a 10 anos do diagnóstico (Tabela 14).

Tabela 14 Distribuição das manifestações orais em relação ao tempo de
diagnóstico
TD(anos)
Lúpus Eritematoso Oral
Candidíase Hipossalivação
0-5

5 (62,5)

2 (13,3)

6 (20,7)

6 - 10

3 (37,5)

11 (73,3)

15 (51,7)

> 10

0

2 (13,3)

8 (27,6)

TD = Tempo de diagnóstico

4.2.4.1 Lúpus Eritematoso Oral
O Lúpus Eritematoso Oral foi observado em 8 (19,5%) dos 40 pacientes no
período compreendido entre 06/2010 a 02/2014. Apenas um era do sexo masculino,
idade variou de 25 a 56 anos para as mulheres, presentes em indivíduos,
independente da cor de pele (Tabela 15).
Tabela 15 Distribuição dos pacientes com lúpus eritematoso oral em relação a
sexo, idade cor da pele e tempo de diagnóstico
Paciente

Sexo

Idade

Cor de pele

Tempo do diagnóstico

1

F

56

Parda

9

25

F

29

Negra

5

31

F

24

Parda

4

12

M

66

Negra

5

5

F

40

Branca

6

27

F

25

Branca

1

11

F

25

Parda

2

21

F

33

Negra

9
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Dos oito pacientes que apresentaram LEO, as lesões eritematosas foram
observadas em cinco (63%), predominando em palato duro; úlceras em cinco (63%)
com predileção para a gengival; lesões discoides em três (38%),com predomínio em
vermelhão de lábio (Gráfico 5).

Gráfico 5 Distribuição do lúpus eritematoso oral em relação a localização
3

Número de pacientes

2
3
2

2.5

1
1

1

2
1

1.5

1

0

1

0

0

1
0.5
0
Vermelhão
de lábio

Gengiva

Palato Duro

Localização

Mucosa
jugal
Úlcera
Eritema
Lesão discóide

A análise da associação entre lesões orais e atividade da doença resultou em
um relato descritivo e associativo de cada um dos oito pacientes nos diferentes
momentos da doença.
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SLEDAI

Paciente 1

6 pontos

1ª consulta (12/2010)

Atividade Moderada

Edema difuso do lábio,
placa com eritema e placa
branca reticular

Cilindrúria
Hipocomplementenemia

3 pontos

2ª consulta (06/2012)

Atividade Leve
Edema localizado do lábio
e eritema

Hipocomplementenemia
Leucopenia

3 ponto

3ª Consulta (01/2013)

Atividade Leve
Hipocomplementenemia
Leucopenia

Área da biópsia

Edema localizado e
pigmentação pósinflamatória
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Paciente 1
Apresentou na 1ª consulta atividade moderada da doença sistêmica que
evoluiu com melhora após tratamento medicamentoso. O exame físico extraoral
revelou, somente na 3ª avaliação, placa pouco infiltrada em face, arredondada, de
bordas hipercrômicas e centro hipocrômico, definida como lesão discoide nasal
(Tabela 16)
A oroscopia revelou placa hiperceratótica de aspecto reticular com áreas
eritematosas em vermelhão de lábio inferior (lúpus discoide oral). Nas demais
avaliações houve melhora do eritema permanecendo apenas uma pequena área
hiperceratótica e áreas hipercrômicas residuais. Nega história de trauma na região.

Tabela 16 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 1)
1ª consulta 2ªconsulta
(12-2010) (06-2012)

Manifestações

3ª consulta
(01-2013)

Clínicas
Artrite
Nefrite lúpica
Lesão cutânea discoide

Sim
Não
Não

Não
Não
Não

Não
Não
Sim

3.700
157000
83
23,8
Sim
Não
Não
NR
NR
NR

2.400
190000
87,9
18,7
Não
Não
Não
R
R
NR

2.100
170000
77,1
20,9
Não
Não
Não
R
R
NR

Pontuação
Atividade

6
Alta
5

3
Leve
7

3
Leve
8

Candidíase
Hipossalivação

Sim
Não

Sim
Sim

Sim
Sim

Corticosteroide
Imunomodulador
Antimaláricos

Não
Não
Sim

Não
Sim
Sim

Não
Não
Sim

Laboratoriais
Leucócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna (ds)
SLEDAI

TD (anos)
Manifestação oral?

Medicamentos em uso

TD= Tempo de diagnóstico

Valores abaixo do referencial de normalidade ou com significância para atividade da doença
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Figura 4 Aspectos histopatológicos do Lúpus Eritematoso Oral (Paciente 1)

A

B

C

D

E

F

G

Epitélio exibindo áreas de acantose e áreas de adelgaçamento(A). Degeneração hidrópica
da camada basal, espessamento da membrana basal(B) e queratinócitos apoptóticos(C).
PAS evidenciando o espessamento da membrana basal(D) Leve hiperortoceratose(E), na
lâmina própria observa-se edema, infiltrado inflamatório linfocitário, perivascular e
superficial, associado a presença de melanófagos. Edema e ectasia vascular(F e G).
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SLEDAI
7 pontos

Paciente 25
1ª consulta (09/2010)

Atividade Moderada
Eritema difuso com áreas
focais de hipocrômia e
hipercrômia

Rash Malar
Leucopenia
Hipocomplementenemia
Anti-Dna(ds) reagente
12 pontos

2ª consulta (02/2011)

Atividade Alta
Hematúria

Discreto eritema, áreas
hipocrômia e hipercrômia

Leucocitúria
Hipocomplementenemia
Anti-Dna (ds) reagente
1 ponto

3ª Consulta (08/2011)

Atividade Leve
Eritema difuso, hipocrômia
e hipercrômia.

Leucopenia
Área da biópsia
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Paciente 25
Apresentou na 1ª consulta atividade moderada da doença sistêmica que
evoluiu com agudização, seguida de melhora após tratamento medicamentoso. Ao
exame físico extra-oral observou-se a presença de rash malar (Tabela 17).
A oroscopia revelou eritema difuso com áreas focais de hipocrômia e
hipercrômia. Com a evolução clínica houve diminuição do eritema e aumento das
áreas de hipocrômia e hipercrômia pós-inflamatória. Foi realizada biópsia incisional
na área indicada na imagem acima. A paciente não fazia uso de prótese total. As
informações detalhadas em relação aos aspectos clínicos e laboratoriais do SLEDAI,
nas 3 consultas avaliadas estão descritas na tabela abaixo:

Tabela 17 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 25)
1ª consulta
(09/2010)

2 ª consulta
(02/2011)

3ª consulta
(08/2011)

Eritema malar
Artrite

Sim
Não

Não
Não

Não
Não

Leucócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna(ds)

2.700
246000
60
15,4
Não
Não
Sim
NR
NR
R

4100
280000
67,5
10
Sim
Sim
Não
NR
NR
R

2.900
186000
105
31
Não
Não
Não
NR
NR
NR

7
Moderada
5
Sim

12
Alta
6
Sim

1
Leve
6
Sim

Candidíase
Hipossalivação

Não
Não

Não
Não

Não
Não

Corticosteroide

Não

Não

Imunomodulador

Não
Sim

Sim

Sim

Antimaláricos

Não

Não

Não

Manifestações
Clínicas

Laboratoriais

SLEDAI
Pontuação
Atividade
TD (anos)
Lúpus Eritematoso Oral
Outra manifestação oral?

Medicamentos em uso

TD=

Tempoabaixo do referencial de normalidade
deou com significância para atividadediagnóstico
Valores
da doença
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Figura 5 Aspectos histopatológicos do Lúpus Eritematoso Oral (Paciente 25)

A

B

C

D

E

Epitélio exibe acantose irregular (A), na lamina própria observa-se um
escasso infiltrado inflamatório que predomina em região subepitelial (B). Áreas focais
e incipientes de degeneração hidrópica das células da camada basal (C) e por vezes
quedas de pigmentos de pigmentos de melanina (D). Espessamento da membrana
basal (D), evidenciada através da coloração de PAS (E).
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SLEDAI

Paciente 31

2 pontos

1ª consulta (06/2011)

Atividade Leve

Lesões de centro atrófico
eritematoso de bordas
queratóticas com estrias
irradiadas

Leucocitúria
Área da biópsia
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Paciente 31
Apresentou na 1ª consulta atividade leve da doença sistêmica. Ao exame
físico extra-oral observou-se a presença de rash malar (Tabela 18)
A oroscopia revelou lesões de centro atrófico eritematoso de bordas
queratóticas com estrias irradiadas (lesão discoide oral) em gengiva inserida na
maxila bilateral. Neste dia foi realizada biópsia incisional da lesão do lado direito
(área indicada). Não houve retorno desta paciente para acompanhamento da lesão.
Informação detalhada referente aos aspectos clínicos e laboratoriais do SLEDAI está
descrito na tabela abaixo:
.
Tabela 18 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 31)
1ª Consulta
Manifestações
(06/2011)
Clínicas
Artrite
Não
Laboratoriais
Leucócitos
4700
Plaquetas
140000
C3
98
C4
32
Leucocitúria
Sim
Hematúria
Não
Proteinúria
Não
Piúria
Não
Anti-Ro(SSA)
NR
Anti-La(SSB)
NR
Anti-Dna(ds)
NR
SLEDAI
Pontuação
2
Atividade
Leve
Tempo de diagnóstico (anos)
1
Lúpus Eritematoso Oral
Sim
Outra manifestação oral?
Candidíase
Sim
Hipossalivação
Não
Medicamentos em uso
Não
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Figura 6 Aspectos histopatológicos do Lúpus Eritematoso Oral (Paciente 31)

A

B

C

D

Epitélio exibindo predomínio de áreas de acantose com áreas focais de achatamento
dos cones epiteliais (A). Espessamento da membrana basal, ectasia vascular e
infiltrado inflamatório linfocitário perivascular superficial e profundo (B). Degeneração
hidrópica das células da camada basal e espessamento da membrana basal (C)
evidenciada através da coloração de PAS (D).
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Paciente 12

SLEDAI
1ª consulta (12/2010)

Lesões hipocrômicas
difusas de aspecto
reticular e eritema
difuso, com áreas
focais de úlceras

Remissão

2ª consulta (11/2011)

Remissão

Eritema e edema

4 pontos

3ª Consulta (06/2012)

Atividade Leve
Área da biópsia
Hematúria

Eritema, edema com
áreas hipercrômicas.
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Paciente 12
Apresentou na 1ª consulta remissão da atividade da doença sistêmica que
evoluiu com atividade leve. Ao exame físico extra-oral observou-se a presença de
placa eritematosa pouco infiltrada recoberta por crostas acastanhadas logo abaixo
da região zigomática esquerda (Tabela 19).
A oroscopia revelou lesões hipocrômicas difusas de aspecto reticular e
eritema difuso, com áreas focais de úlceras crostosas e perda de definição do limite
dermato-mucoso em região de vermelhão de lábio inferior. Com a evolução clínica,
houve melhora das áreas de ulceração e hipocrômia, persistindo apenas as lesões
eritematosas. Foi realizada biópsia incisional da lesão na área indicada na imagem
acima.

Tabela 19 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 12)
Manifestações
Clínicas

1ª consulta

2ª consulta

3ª consulta

Não

Não

Não

4300
136000
123,4
21,2
Não
Não
Não
Não
NR
NR
NR
58

4200
138000
102
18,8
Não
Não
Não
Não
NR
NR
NR
26

6000
160000
105
19,7
Não
Sim
Não
Não
NR
NR
NR
56

0
Remissão
1
Sim

0
Remissão
2
Sim

4
Leve
2
Sim

Candidíase
Hipossalivação

Não
Não

Não
Não

Não
Sim

Corticosteroide
Imunomodulador
Antimaláricos

Não
Sim
Não

Não
Sim
Não

Não
Sim
Não

Artrite
Laboratoriais
Leucócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Piúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna(ds)
VHS
SLEDAI
Pontuação
Atividade
TD (anos)
Lúpus Eritematoso Oral
Manifestação oral?

Medicamentos em uso

TD=

Tempoabaixo do referencial de normalidade
deou com significância para atividadediagnóstico
Valores
da doença
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Figura 7 Aspectos histopatológicos do Lúpus Eritematoso Oral (Paciente 12)

A

B

C

D

Epitélio exibe acantose e hiperortoceratose. Na lâmina própria observa-se infiltrado
inflamatório linfocitário, perivascular, superficial e profundo (A) e ectasia vascular (B)
Degeneração hidrópica das células da camada basal e espessamento da membrana
basal (C) evidenciada pela coloração de (D).
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SLEDAI

Paciente 5

21 pontos

1ª consulta (08/2010)

Muito alta
Vasculite
Hematúria

Erosão e ulceração

Proteinúria
Alopecia
C3 e C4 baixos
Leucopenia
14 pontos

2ª consulta (02/2011)

Alta
Proteinúria
Úlceras em mucosa
Rash malar
C3 e C4 baixos
Anti-Dna (ds) reagente
Trombocitopenia

Edema e eritema

Úlcera

Máculas eritematosas

Leucopenia
12 pontos

3ª Consulta (10/2012)

Alta
Artrite
Hematúria
Úlceras em mucosa
C3 e C4 baixos
Hematúria

Eritema e úlcera focal
em gengiva marginal
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Paciente 5
Apresentou na 1ª consulta atividade muito alta da doença que evoluiu durante
o acompanhamento ambulatorial para atividade alta da doença sistêmica. O exame
físico extraoral na 1ª consulta revelou máculas eritematosas disseminadas em face e
na 2ª consulta rash malar. (Tabela 20).
A oroscopia revelou maculas eritematosas difusas e área focal de erosão com
discreta ulceração em vermelhão de lábio. Seis meses após houve melhora da lesão
em vermelhão de lábio com surgimento de máculas eritematosas arredondadas em
palato e úlceras ao longo da gengiva marginal dos incisivos centrais superiores. A
paciente segue com melhora clinico. Citopatológico negativo para candidíase oral.
Tabela 20 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 5)
1ª consulta 2ª consulta 3ª consulta
(08/2010) (02/2011) (10/2012)

Manifestações
Clínicas
Artrite
Eritema Malar
Alopécia
Vasculite

Não
Não
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Não

Sim
Não
Não
Não

Leucócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Piúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna(ds)
VHS

2900
186000
14
1
Sim
Não
Sim
Não
NR
NR
NR
100

2100
142000
41,2
1,7
Não
Não
Sim
Não
R
NR
R
90

4500
280000
69,5
3,4
Não
Sim
Sim
Não
NR
NR
NR
11

21
Muito Alta
2
Sim

14
Alta
3
Sim

12
Alta
4
Sim

Candidíase
Hipossalivação

Sim
NA

Não
Sim

Não
Sim

Corticosteroide
Imunomodulador
Antimalárico

Não
Sim
Não

Não
Sim
Não

Não
Sim
Não

Laboratoriais

SLEDAI
Pontuação
Atividade
TD (anos)
Lúpus Eritematoso Oral
Manifestação oral?

Medicamentos em uso

TD=

Tempoabaixo do referencial de normalidade
deou com significância para atividadediagnóstico
Valores
da doença
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SLEDAI

Paciente 27

8 pontos

1ª consulta (02/2013)

Moderada
Hematúria
Proteinúria

2ª consulta (06/2013)

Remissão

14 pontos

3ª Consulta (09/2013)

Eritema
Alta
Artrite
Hematúria
C3 e C4 baixos
Hematúria
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Paciente 27
Apresentou durante o acompanhamento ambulatorial, variação de remissão a
atividade alta da doença sistêmica. O exame físico extra oral demostrou rash malar.
(Tabela 21)
A oroscopia revelou eritema difuso em palato duro. Em consultas anteriores
não apresentou nenhuma lesão oral. Citopatológico negativo para candidíase oral.
As informações detalhadas em relação aos aspectos clínicos e laboratoriais do
SLEDAI, nas 3 consultas avaliadas estão descritas na tabela abaixo

Tabela 21 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 27)
1ª consulta
(02/2013)

2ª consulta
(05/2013)

3ª consulta
(09/2013)

Não
Não
Não
Sim

Não
Não
Não
Sim

Não
Sim
Não
Não

6800
254000
89,6
18,4
Sim
Não
Sim
Não
R
R
NR
4

6800
287000
88,9
18,41
Não
Não
Não
Não
R
R
NR
30

5500
280000
86,3
10,1
Não
Sim
Sim
Não
R
R
NR
33

8
Moderada
6 meses
Não

0
Remissão
9 meses
Não

12
Alta
1 ano
Sim

Candidíase
Hipossalivação

Sim
NA

Não
Sim

Não
Sim

Corticosteroide
Imunomodulador
Antimalárico

Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Não

Manifestações
Clínicas
Artrite
Eritema Malar
Alopécia
Fotossensibilidade
Laboratoriais
Leucócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Piúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna(ds)
VHS
SLEDAI
Pontuação
Atividade
TD
Lúpus Eritematoso Oral
Manifestação oral?

Medicamentos em uso

TD= Tempo de diagnóstico

Valores abaixo do referencial de normalidade ou com significância para atividade da doença
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SLEDAI

Paciente 11

6 pontos

05/2012

Moderada

Eritema e ceratose

Artrite
Anti-Dna (ds) reagente

17 pontos

10/2012

Alta
Artrite
Hematúria
Proteinúria
Úlcera em mucosa oral
C3 e C4 baixos
Trombocitopenia
4 pontos

Eritema e lesão branca

Edema e Eritema

Úlcera

01/2013

Leve
Hematúria

Discreto eritema em
mucosa jugal
esquerda
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Paciente 11
Apresentou durante o acompanhamento ambulatorial, variação de atividade
leve a alta da doença sistêmica. (Tabela 22)
A oroscopia revelou discreta área de eritema em mucosa jugal esquerda. 5
meses após, houve evolução das lesões, com surgimento de úlcera linear em
mucosa jugal esquerda, eritema e lesão branca reticular em mucosa jugal direita,
eritema e edema em vermelhão de lábio superior e inferior. As informações
detalhadas em relação aos aspectos clínicos e laboratoriais do SLEDAI, nas 3
consultas avaliadas estão descritas na tabela abaixo
Tabela 22 Dados clínicos e laboratoriais do SLEDAI (Paciente 11)
1ª consulta 2ª consulta 3ª consulta
(05/2012)
(10/2012)
(01/2013)

Manifestações
Clínicas
Artrite
Eritema Malar
Alopécia
Fotossensibilidade

Sim
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Sim

Não
Não
Não
Não

5800
184000
100
21,5
Não
Não
Não
Não
R
NR
R
40

8500
132000
87,2
14,9
Não
Sim
Sim
Não
R
NR
NR
40

11300
232000
88,8
18,7
Sim
Não
Não
Não
R
NR
NR
7

6
Moderada
1
Sim

17
Alta
11/2
Sim

4
leve
2
Sim

Candidíase
Hipossalivação

Não
Sim

Não
Sim

Não
Sim

Corticosteroide
Imunomodulador
Antimalárico

Sim
Sim
Não

Sim
Não
Sim

Sim
Não
Sim

Laboratoriais
Leucócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Piúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna(ds)
VHS
SLEDAI
Pontuação
Atividade
TD (anos)
Lúpus Eritematoso Oral
Manifestação oral?

Medicamentos em uso

TD= Tempo de diagnósticoValores abaixo do referencial de normalidade ou com significância para atividade da doença

63

SLEDAI

Paciente 21

4 pontos

1ª consulta (02/2012)

Leve
C3 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
4 pontos

2ª consulta (05/2012)

Leve
C3 e C4 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
12 pontos

3ª Consulta (09/2013)

Alta
Hematúria
Leucocitúria
C3 e C4 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
Úlceras rasas, de bordas irregulares,
fundo amarelado e extenso eritema
periférico.

Úlceras rasas, de bordas irregulares, fundo amarelado e eritema periférico
em gengiva marginal que se estende para a gengiva inserida.
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Paciente 21

Apresentou durante o acompanhamento ambulatorial, variação de atividade
leve a alta da doença sistêmica. A oroscopia revelou úlcera rasa, de fundo
amarelado e bordas irregulares, sintomática, circundada por eritema em palato duro
e em gengiva marginal dos dentes 15, 16, 24 e 25. Em consultas anteriores não
apresentou nenhuma lesão oral. Citopatológico negativo para candidíase oral. As
informações detalhadas em relação aos aspectos clínicos e laboratoriais do SLEDAI,
nas 3 consultas avaliadas estão descritas na tabela abaixo
Tabela 23 Dados clínicos e laboratoriais nas três avaliações (Paciente 21)
1ª consulta
(02/2012)

2ª consulta
(05/2012)

3ª consulta
(09/2013)

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Sim

Não
Não
Não
Não

9100
910
258000
61,2
19,4
Não
Não
Não
Não
NR
NR
R
63

5700
1140
261000
36,6
<1,67
Não
Não
Não
Não
NR
NR
R
12

11300
1243
232000
31,2
8,1
Sim
Sim
Não
Não
R
NR
R
140

Pontuação
Atividade

4
Leve
7
Não

4
Leve
7
Não

12
Alta
8
Sim

Candidíase
Hipossalivação

Não
Sim

Não
Sim

Não
Sim

Corticosteroide
Imunomodulador

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Antimalárico

Não

Não

Não

Manifestações
Clínicas
Artrite
Eritema Malar
Alopécia
Fotossensibilidade
Laboratoriais
Leucócitos
Linfócitos
Plaquetas
C3
C4
Leucocitúria
Hematúria
Proteinúria
Piúria
Anti-Ro(SSA)
Anti-La(SSB)
Anti-Dna(ds)
VHS
SLEDAI

TD (anos)
Lúpus Eritematoso Oral
Outra lesão oral?

Medicamentos em uso

TD= Tempo de diagnóstico

Valores abaixo do referencial de normalidade ou com significância para atividade da doença
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A análise descritiva dos dados e imagens para a avaliação da associação
entre lesões clínicas do Lúpus Eritematoso Oral e a atividade da doença (GRAF.6),
revelou que: a) as lesões ulceradas foram observadas somente nos pacientes em
atividade alta (80%) e muito alta (20%); b) as lesões eritematosas foram
identificadas em pacientes em decrescentes níveis de atividade: alta (62,5%),
moderada (25%) e leve (12,5%); c) as lesões discoides, predominantemente em
pacientes com atividade leve (60%). Embora a casuística seja insuficiente para
análise estatística, os resultados (Gráfico 6) indicam a possibilidade de ser
estatisticamente significativa com a ampliação da casuística.

Gráfico 6 - Distribuição do lúpus eritematoso oral em relação à atividade da doença
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4.2.4.2 Lesões associadas – Candidíase Oral
A Candidíase oral foi encontrada em 15 pacientes (37,5%) dos pacientes
inclusos no estudo coorte. Os locais mais acometidos foram: borda de língua, palato
duro e comissura labial. Nos casos em borda de língua, os pacientes não
apresentavam

manifestação

clínica

neste

local

e

havia

associação

com

acometimento em palato duro em 54,5% destes. Na presença de manifestação
clinica, a mais comum foi a eritematosa em 73%, pseudomembranosa em 18%,
sendo todos estes casos, com acometimento em palato duro e apenas 1 caso de
queilite angular (9%).

Não houve associação estatística com nenhum dos

medicamentos em uso (tabela 24). Houve associação da candidíase oral apenas
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com a cilindrúria. O risco de apresentar candidíase foi 1,62 vezes maior em quem
apresentou cilindrúria do que naqueles pacientes que não apresentaram e esta
diferença foi estatisticamente significante observada (p= 0,039). Os resultados
referentes a relação bivariada entre apresentar a Candidíase oral, dados clínicos e
laboratoriais e atividade da doença estão apresentados na Tabela 25.
Tabela 24 Resultados da análise bivariada da associação entre candidíase oral e
medicamentos em uso
Candidíase
Variáveis

Categoria

Antimalárico

Antibiótico

Anti-hipertensivo

Hormônio tireoidiano

Corticosteroide

Antiulceroso

Diurético

Imunomodulador

Anti-inflamatório
esteroidal.

Anticonvulsivante
Antidepressivo
Antiepilético

Anticoagulante

Miorrelaxante

não

Sim

Não

RPb

IC 95%

p

68,42

0,83

[0,35 ; 1,95]

0,666

13

61,90

1,00

-

-

25,00

3

75,00

0,69

[0,12 ; 3,99]

1,00EF

13

36,11

23

63,89

1,00

-

-

Sim

3

30,00

7

70,00

0,82

[0,28 ; 2,36]

1,00EF

Não

11

36,67

19

63,33

1.00

-

-

n

%

n

%

Sim

6

31,58

13

Não

8

38,10

Sim

1

Não

Sim

2

66,67

1

33,33

2,06

[0,82 ; 5,19]

0,276EF

Não

12

32,43

25

67,57

1,00

-

-

Sim

8

34,78

15

65,22

0,99

[0,42 ; 2,31]

0,973

Não

6

35,29

11

64,71

1,00

-

-

Sim

5

50,00

5

50,00

1,68

[0,73 ; 3,81]

0,278EF

Não

9

30,00

21

70,00

1,00

-

-

Sim

1

14,29

6

85,71

0,36

[0,06 ; 2,34]

0,387EF

Não

13

39,39

20

60,61

1,00

-

-

[0,34 ; 2,08]

0,718EF

Sim

10

33,33

20

66,67

0,83

Não

4

40,00

6

60,00

1,00

Sim

2

50,00

2

50,00

1,50

[0,51 ; 4,43]

0,602EF

Não

12

33,33

24

66,67

1,00

-

-

Sim

2

40,00

3

60,00

1,17

[0,36 ; 3,75]

1,00EF

Não

12

34,29

23

65,71

1,00

-

-

Sim

0

0,00

1

100

-

-

0,349RV

Não

14

35,90

25

64,10

1,00

-

-

Sim

0

0,00

2

100

-

-

0,182RV

Não

14

36,84

24

63,16

1,00

-

-

RPb: Razão de prevalência bruta. IC 95%: intervalo de confiança de 95%. p: Nível de significância considerando a distribuição de QuiQuadrado. EF: Teste exato de Fisher. RV: Razão de verossimilhança.
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Tabela 25 Resultados da análise bivariada da associação entre candidíase e dados
clínicos e laboratoriais
Continua
Candidíase
Variáveis

Categoria

Sim
n

Eritema Malar

Artrite

Nefrite Lúpica

Hematúria

Leucocitúria

Cilindrúria

Proteinúria

VHS elevado

Leucopenia

Plaquetopenia

C3 ou C4 baixo

Anti(ds) DNA

Distúrbios
neuropsiquiátricos

Não
%

n

RPb

IC 95%

p

%

Sim

2

50,00

2

50,00

1,50

[0,51 ;4,43]

0,602EF

Não

12

33,33

24

66,67

1,00

-

-

Sim

4

57,14

3

42,86

1,89

[0,83 ;4,30]

0,214EF

Não

10

30,30

23

69,70

1,00

-

-

Sim

4

57,14

3

42,86

1,89

[0,83 ;4,30]

0,214EF

Não

10

30,30

23

69,70

1,00

-

-

Sim

9

37,50

15

62,50

1,20

[0,49 ;2,93]

0,685

Não

5

31,25

11

68,75

1,00

-

-

Sim

8

44,44

10

55,56

1,63

[0,69 ; 3,84]

0,257

Não

6

27,27

16

72,73

1,00

-

-

Sim

5

71,43

2

28,57

2,62

[1,27 ; 5,42]

0,039EF

Não

9

27,27

24

72,73

1,00

-

-

Sim

6

42,86

8

57,14

1,39

[0,60 ; 3,21]

0,501EF

Não

8

30,77

18

69,23

1,00

-

-

Sim

13

38,24

21

61,76

2,29

[0,37 ; 14,44]

0,399EF

Não

1

16,67

5

53,33

1,00

-

-

Sim

5

50,00

5

50,00

1,67

[0,73 ;3,81]

0,278EF

Não

9

30,00

21

70,00

1,00

-

-

Sim

4

36,36

7

63,64

1,06

[0,42 ; 2,67]

1,00EF

Não

10

34,48

19

65,52

1,00

-

-

Sim

8

44,44

10

55,56

1,63

[0,69 ; 3,84]

0,257

Não

6

27,27

16

72,73

1,00

-

-

Sim

2

33,33

4

66,67

0,94

[0,28 ; 3,20]

1,00EF

Não

12

35,29

22

64,71

1,00

-

-

Sim

1

33,33

2

66,67

0,95

[0,18 ; 4,99]

1,00EF

Não

13

35,14

24

64,86

1,00

-

-
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Tabela 26 Resultados da análise bivariada da associação entre Candidíase e
dados clínicos e laboratoriais. Cuiabá-MT, 2014
Conclusão
Candidíase
Variáveis

Categoria

Sim
n

Febre

Atividade
doença

da

Idade de início do
LES

Idade do paciente

Raça

Tempo
diagnóstico

Hipossalivação

do

Não
%

n

RPb

IC 95%

p

%

Sim

1

50,50

1

50,00

1,46

[0,34 ; 6,26]

1,00EF

Não

13

34,21

25

65,79

1,00

-

-

Sim

10

35,71

18

64,29

1,07

[0,42 ;2,75]

1,00EF

Não

4

33,33

8

66,67

1,00

-

-

4

20,00

16

80,00

0,40

[0,15 ; 1,07]

0,096EF

10

50,00

10

50,00

1,00

-

-

>40
anos
40
anos

9

50,00

9

50,00

2,20

[0,90 ; 5,40]

0,072

5

22,73

17

77,27

1,00

-

-

Pardo

8

42,10

11

57,90

1,68

[0,62 ; 4,57]

0,29

Branco

2

40,00

3

60,00

1,60

[0,41 ; 6,29]

0,60

Negro

4

25,00

12

75,00

1,00

-

-

0 a 5
anos
6 a 10
anos
>10
anos

2

22,22

7

77,78

0,89

[0,16 ; 4,93]

1,00EF

10

43,48

13

56,52

1,74

[0,48 ; 6,30]

0,433EF

2

25,00

6

75,00

1,00

-

-

Sim

10

34,48

19

65,52

0,95

[0,38 ; 2,40]

1,00EF

Não

4

36,36

7

63,64

1,00

-

-

30
anos
>30
anos

RPb: Razão de prevalência bruta. IC 95%: intervalo de confiança de 95%. p: Nível de significância considerando a distribuição de Qui-Quadrado.
EF: Teste exato de Fisher. RV: Razão de verossimilhança.

4.2.4.3 Lesões associadas - Hipossalivação
A Hipossalivação foi à manifestação oral associada ao LES mais frequente,
presente em 73% dos pacientes. O uso de medicamentos anti-hipertensivos, antiinflamatório não esteroidal, anticonvulsivante, antidepressivos e antiepiléticos, foram
associados estatisticamente a hipossalivação. Em relação às manifestações clínicas
e laboratoriais, o eritema malar, distúrbios neuropsiquiátricos, febre, VHS elevado e
tempo de diagnóstico do LES foram associados estatisticamente a hipossalivação
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Os resultados referentes a esta relação bivariada entre a hipossalivação e dados
clínicos, laboratoriais e atividade da doença estão apresentados na Tabela 26 e 27.
Tabela 27 Resultados da análise bivariada da associação entre hipossalivação e
medicamentos em uso
Hipossalivação
Variáveis

Sim
n

Antimalárico

Antibiótico

Anti-hipertensivo

Hormônio
tireoidiano

Corticosteroide

Anti-ulceroso

Diurético

Imunomodulador

Anti-inflamatório
não esteroidal.

Anticonvulsivante
Antidepressivo
Antiepilético

Anticoagulante

Miorrelaxante

Não
%

n

RPb

IC 95%

p

%

Sim

15

78,95

4

21,05

1,18

[0,81 ; 1,73]

0,385

Não

14

66,67

7

33,33

1,00

-

-

Sim

3

75,00

1

25,00

1,04

[0,57 ; 1,89]

1,00EF

Não

26

72,22

10

27,78

1,00

-

-

Sim

10

100

0

0,00

1,58

[1,20 ; 2,07]

0,006RV

Não

19

63,33

11

36,67

1,00

-

-

Sim

3

100

0

0,00

1,42

[1,15 ; 1,76]

0,155RV

Não

26

70,27

11

29,73

1,00

-

-

Sim

18

78,26

5

21,74

1,21

[0,80 ; 1,83]

0,477EF

Não

11

64,71

6

35,29

1,00

-

-

Sim

7

70,00

3

30,00

0,96

[0,60 ; 1,51]

1,00EF

Não

22

73,33

8

26,67

1,00

-

-

Sim

7

100

0

0,00

1,50

[1,18 ; 1,91]

0,159EF

Não

22

66,67

11

33,33

1,00

-

-

Sim

21

70,00

9

30,00

0,88

[0,59 ; 1,29]

0,696EF

Não

8

80,00

2

20,00

1,00

-

-

Sim

4

100

0

0,00

1,44

[1,16 ; 1,79]

0,049RV

Não

25

69,44

11

30,56

1,00

-

-

Sim

5

100

0

0,00

1,46

[1,17 ; 1,82]

0,048RV

Não

24

68,57

11

31,43

1,00

-

-

Sim

1

100

0

0,00

1,39

[0,95 ; 170]

0,419RV

Não

28

71,80

11

28,20

1,00

-

-

Sim

2

100

0

0,00

1,41

[0,96 ; 1,73]

0,250RV

Não

27

71,05

11

28,95

1,00

-

-

RPb: Razão de prevalência bruta. IC 95%: intervalo de confiança de 95%. p: Nível de significância considerando a distribuição
de Qui-Quadrado. EF: Teste exato de Fisher. RV: Razão de verossimilhança.
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O risco da hipossalivação foi 0,58 vezes maior nos pacientes que utilizam
anti-hipertensivos (p=0,006), 0,46 vezes maior naqueles nos que fizeram uso de
anticonvulsivante, antidepressivo e antiepilético (p=0,048) e 0,44 vezes maior
naqueles que utilizaram anti-inflamatórios não esteroidais (p=0,049) quando
comparada àqueles que não utilizaram (Tabela 27).
Tabela 28 Resultados da análise bivariada da associação entre hipossalivação e
variáveis clínicas e laboratoriais
Continua
Hipossalivação
Variáveis

Categoria

Sim
n

Eritema Malar

Artrite

Nefrite Lúpica

Hematúria

Leucocitúria

Cilindrúria

Proteinúria

Leucopenia

Plaquetopenia

Hipocomplementene
mia

Anti(ds) DNA

Não
%

n

RPb

IC 95%

p

%

Sim

4

100

0

0,00

1,44

[1,16 ; 1,79]

0,048RV

Não

25

69,44

11

30,56

1,00

-

-

Sim

3

42,86

4

57,14

0,54

[0,24 ; 1,30]

0,075EF

Não

26

78,79

7

21,21

1,00

-

-

Sim

4

57,14

3

42,86

0,75

[0,39 ; 1,47]

0,369EF

Não

25

75,76

8

24,24

1,00

-

-

Sim

17

70,83

7

29,17

0,94

[0,64 ; 1,38]

1,00EF

Não

12

75,00

4

25,00

1,00

-

-

Sim

13

72,22

5

27,78

0,99

[0,68 ; 1,16]

1,00EF

Não

16

72,73

6

27,27

1,00

-

-

Sim

6

85,71

1

14,29

1,23

[0,84 ; 1,79]

0,650EF

Não

23

69,70

10

30,30

1,00

-

-

Sim

10

71,43

4

28,57

0,98

[0,65 ; 1,47]

1,00EF

Não

19

73,08

7

26,92

1,00

-

-

Sim

8

80,00

2

20,00

1,14

[0,78 ; 1,69]

0,696EF

Não

21

70,00

9

30,00

1,00

-

-

Sim

8

72,73

3

27,27

1,00

[0,66 ; 1,54]

1,00EF

Não

21

72,41

8

27,59

1,00

-

-

Sim

13

72,22

5

27,78

0,99

[0,68 ; 1,46]

1,00EF

Não

16

72,73

6

27,27

1,00

-

-

Sim

4

66,67

2

33,33

0,91

[0,50 ; 1,65]

1,00EF

Não

25

73,53

9

26,47

1,00

-

-

RPb: Razão de prevalência bruta. IC 95%: intervalo de confiança de 95%. p: Nível de significância considerando a distribuição
de Qui-Quadrado. EF: Teste exato de Fisher. RV: Razão de verossimilhança.
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Tabela 29 Resultados da análise bivariada da associação entre Hipossalivação e
variáveis clínicas e laboratoriais, Cuiabá-MT, 2014
Conclusão
Hipossalivação
Variáveis

Categoria

Sim
n

Distúrbios
neuropsiquiátricos

Febre

Atividade da doença

Idade de inicio do
LES

Idade do paciente

Raça

Tempo
diagnóstico

de

Não
%

n

RPb

IC 95%

p

%

Sim

3

100

0

0,00

1,42

[1,15 ; 1,76]

0,045RV

Não

26

70,27

11

29,73

1,00

-

-

Sim

2

100

0

0,00

1,41

[1,15 ; 1,72]

0,049RV

Não

27

71,05

11

28,95

1,00

-

-

Sim

20

71,43

8

28,57

0,95

[0,64 ; 1,42]

1,00EF

Não

9

75,00

3

25,00

1,00

-

-

30 anos

13

65,00

7

35,00

0,81

[0,55 ; 1,20]

0,288

>30 anos

16

80,00

4

20,00

1,00

-

-

>40 anos

13

72,22

5

27,78

0,99

[0.68 ; 1,46]

1,00EF

40 anos

16

72,73

6

27,27

1,00

-

-

Branco

4

80,00

1

20,00

1,16

[0,67 ; 2,02]

1,00EF

Pardo

14

73,68

5

26,32

1,07

[0,70 ; 1,64]

1,00EF

Negro

11

68,75

5

31,25

1,00

-

-

0 a 5 anos

6

66,67

3

33,33

0,67

[0,42 ; 1,00]

0,036RV

6 a 10
anos
>10 anos

15

65,22

8

34,78

0,65

[0,48 ; 0,88]

0,017RV

0,00

1,00

-

8

100

0

-

RPb: Razão de prevalência bruta. IC 95%: intervalo de confiança de 95%. p: Nível de significância considerando a distribuição
de Qui-Quadrado. EF: Teste exato de Fisher. RV: Razão de verossimilhança.

Analisando a relação da hipossalivação com variáveis clínicas e laboratoriais,
observou-se que o eritema malar (p=0,048), distúrbios neuropsiquiátricos (p=0,045)
e a febre (p=0,049) aumentaram o risco de desenvolver a hipossalivação de maneira
estatisticamente significante. Em relação ao tempo de diagnóstico, foi observado que
ter de 0 a 5 anos (p=0,036), e 5 a 10 anos (p=0,017) de diagnóstico da doença
foram fatores de proteção para a hipossalivação. (Tabela 27)

4.3 ESTUDO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS
Foram avaliados 90 pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e seus
respectivos controles pareados. A casuística da amostra geral de pacientes e
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controles estudados tanto para a detecção dos polimorfismos está representada na
tabela 28. Do número total de pacientes, 76 pacientes e 82 controles amplificaram
para o XRCC1 e XRCC3. As médias de idade dos casos e controles foram
consideradas iguais (p= 0.9), no entanto, de acordo com a raça, observou-se que os
grupos eram diferentes (p< 0,001).
Com relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, foi observado o equilíbrio tanto
em pacientes quanto controles, para ambos os polimorfismos XRCC1 e XRCC3.
Tabela 30 Caracterização das amostras de casos e controles
Pacientes

Controles

n=76 (%)

n=82 (%)

Idade a

40.3

41.2

(variação em anos)

(20-74)

(20-76)

Branco

11 (14)

39 (48)

Pardo

36 (48)

37 (45,1)

Negro

29 (38)

6 (7,3)

Dados

Raça

c

p

0.9b

<0,001

a=Teste T de Student. b=Valor de p do teste de Kolmogorov-Smirnov. c= Valor de p do teste de qui-quadrado.

Avaliou-se

uma

possível

associação

dos

polimorfismos

com

LES,

comparando-se as frequências alélicas e genotípicas dos grupos de pacientes com
os controles. As frequências genotípicas nos casos para o polimorfismo XRCC1
códon 399 foram similares às observadas no grupo controle (p>0,05). A frequência
do alelo 399Gln foi significantemente menor nos pacientes do que nos controles
(p=0,023, OR=0,58, IC95%=0,36-0,93), o que sugeriria um efeito protetor. Não foi
observada diferença estatisticamente significante nas frequências genotípicas para o
polimorfismo XRCC3 códon 241. A frequência do alelo 241Met foi significantemente
menor nos pacientes do que nos controles (p=0,0039, OR=0,59, IC95%=0,36-0,98),
o que sugeriria um efeito protetor. As frequências alélicas e genotípicas para o
XRCC1 e XRCC3 observadas nos pacientes e controles estão detalhadas nas
tabelas (Tabela 31 e 32)
Além das frequências genotípicas, também, foi realizada uma comparação da
frequência dos homozigotos não polimórficos (XRCC1 - Arg/Arg e XRCC3 - Thr/Thr)
com a soma dos heterozigotos e homozigotos polimórficos (XRCC1 - Arg/Gln+Gln/
XRCC3 Thr/Met+Met/Met) entre pacientes e controles, visto existirem evidências que
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esses últimos apresentam fenótipos similares

50

, no entanto não foram observadas

diferenças estatisticamente significantes detalhadas nas tabelas 31 e 32.
Tabela 31 Frequências alélicas e genotípicas para o polimorfismo RCC1Arg399Gln
em pacientes e controles
Pacientes

Controles

n=76

(%)

n=82

(%)

Arg/Arg

44

55,70

35

Arg/Gln

23

46,00

Gln/Gln

9

Arg/Gln + Gln/Gln

Polimorfismo

Genótipos

XRCC1
Arg399Gln
Éxon 10

OR

IC 95%

P

44,30

1,00

-

-

30

54,00

0,61

(0,30;1,22)

0,166

37,50

17

62,50

0,42

(0,17;1,04)

0,062

32

40,51

47

59,49

0,54

(0,29 ; 1,02)

0,056

Frequência alélica Arg

111

52,61

100

47,39

1,00

-

-

Frequência alélica Gln

41

39,05

64

60,95

0,58

(0,36 ; 0,93)

0,023

OR = Odds ratio. IC95% = Intervalo de 95% de confiança. p= Valor de p do teste de qui-quadrado.

Tabela 32 Frequências alélicas e genotípicas para o polimorfismo
XRCC3Thr241Met em pacientes e controles
Pacientes

Controles

n=70

(%)

n=82

(%)

Thr/Thr

43

50,59

41

Thr/Met

21

39,62

Met/Met

6

Thr/Met + Met/Met

Polimorfismo

Genótipos

XRCC3
Thr241Met
Éxon 7

OR

IC 95%

P

49,41

1,00

-

-

31

60,38

0,65

(0,32 ; 1,30)

0,219

35,29

10

64,71

0,57

(0,19 ; 1,72)

0,315

27

38,57

41

61,43

0,63

(0,33 ; 1,20)

0,158

Frequência alélica Thr

107

47,98

113

52,02

1,00

Frequência alélica Met

33

37,93

59

62,07

0,59

(0,36 ; 0,98)

0,0039

OR = Odds ratio. IC95% = Intervalo de 95% de confiança. p= Valor de p do teste de qui-quadrado.

Ao avaliar o polimorfismo XRCC1Arg399Gln, com varáveis clínicas e
laboratoriais onde a apoptose pudesse estar envolvida, observou-se que não houve
diferença estatisticamente significante nas frequências genotípicas entre pacientes e
controles, conforme detalhado na tabela 33.
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Tabela 33 Associação do polimorfismo XRCC1Arg399Gln com variáveis clínicas e
laboratoriais
Variável
Polimorfismo

Sim (%)

Não
(%)

Pa

Arg/Arg

6

38

Referencia

Arg/Gln

6

17

0.31

Gln/Gln

3

6

0.33

Arg/Gln + Gln/Gln

9

23

0.15

16

28

Referencia

1

9

14

1

1.12(0.40-3.18)

5

4

0.46

2.19 (0.51 – 9.34)

14

18

0.63

1.36 (0.54-3.45)

15

29

Referencia

1

4

19

0.17

0.41 (0.12 - 1.41)

2

7

0.7

0.55 (0.10 – 2.99)

6

26

0.19

0.45 (0.15 - 1.32)

Genótipos

OR (IC 95% )b

Anti-Dna(ds)

XRCC1
399

códon

Arg→Gln

1
2.23 (0.63-7.9)
3.16 (0.62 – 16.20)
2.47 (0.78 – 7.87)

Leucopenia
Arg/Arg
Arg/Gln
XRCC1
399

códon
Gln/Gln

Arg→Gln

Arg/Gln + Gln/Gln

Lúpus Cutâneo
Arg/Arg
Arg/Gln
XRCC1
399

códon
Gln/Gln

Arg→Gln

Arg/Gln + Gln/Gln
a

b

Fisher test; OR, odds ratio.

Ao avaliar o polimorfismo XRCC3Thr241Met, com varáveis clínicas e
laboratoriais onde a apoptose pudesse estar envolvida, observou-se que não houve
diferença estatisticamente significante nas frequências genotípica entre pacientes e
controles, conforme detalhado na tabela 34.
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Tabela 34 Associação do polimorfismo XRCC3Thr241Met com variáveis clínicas e
laboratoriais
Variável
Polimorfismo

Não
(%)

Pa

OR (IC 95% )b

8

35

Referencia

1

Thr/Met

5

16

0.74

1.37 (0.39 – 4.84)

Met/Met

1

5

1

0.88 (0.90 – 8.56)

Thr/Met + Met/Met

6

21

0.76

1.25 (0.38 – 4.10)

Thr/Thr

14

29

Referencia

Thr/Met

10

11

0.28

1.88 (0.65 – 5.48)

Met/Met

1

5

0.65

0.41 ( 0.04 – 3.89)

Thr/Met + Met/Met

11

16

0.61

1.42 ( 0.52 – 3.86)

13

30

Genótipos

Sim (%)

Thr/Thr

Anti-Dna (ds)

XRCC3
241

códon

Thr→Met

Leucopenia

XRCC3
241

códon

Thr→Met

Lúpus Cutâneo
Thr/Thr
Thr/Met
XRCC3
241

códon
Met/Met

Thr→Met

Thr/Met + Met/Met

a

b

Fisher test; OR, odds ratio.

6

15

1

5

6

21

Referencia
1

1
0.92 (0.29 – 2.91)

0.66

0.46 (0.049 4.35)

0.58

0.66 (0.21 – 2.01)
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5 DISCUSSÃO
5.1 DADOS DEMOGRÁFICOS, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS
O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune que acomete
principalmente em mulheres, com média de idade variando de 16 a 60 anos.

5,7,51,52

.

Os pacientes com LES desta amostra eram predominantemente de pele parda,
concordantes com estudos anteriores feitos na Bahia

52

e na região Sul

53

. No

entanto, é importante lembrar que a classificação cor de pele é bastante subjetiva e
a população brasileira é bastante miscigenada. Inúmeras raças favoreceram a
formação do povo brasileiro, principalmente povos indígenas, africanos, imigrantes
europeus e asiáticos. 54
É uma doença multissistêmica, sendo que a diversidade de manifestações
clínicas da doença reflete-se também no amplo espectro de achados laboratoriais

55

As manifestações clínicas mais frequentes neste estudo foram as cutaneomucosas
em concordância com outros estudos que demonstram estas em 45 a 80% dos
pacientes durante a evolução da doença.16–18,51,56,57
Ao avaliar os dados referentes às fichas de avaliação médica, as úlceras orais
foram observadas em 4,8% dos casos. Ao observar estudos anteriores, as úlceras
orais foram observadas em 12,5 a 45% dos pacientes. 52,53,58–62 No entanto, é
importante se enfatizar que há uma grande fragilidade neste termo “Úlceras orais”,
pois inúmeras condições ulceradas podem acometer a mucosa oral e a falta de
critérios para o estabelecimento da úlcera oral no LES, pode assim dificultar a
identificação destas.
5.2 MANIFESTAÇÕES ORAIS
O Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença bastante heterogênea, de curso
clinico variável, caracterizado por períodos de exacerbação e remissão que pode
envolver a combinação de vários órgãos e tecidos. As manifestações orais no LES
têm sido estudadas por inúmeros pesquisadores, sendo que este estudo buscou não
somente descrever a frequência destas nos pacientes, mas verificar a associação
das específicas do LES (lúpus eritematoso oral) e as associadas (cujo surgimento
pode estar relacionado a própria doença ou devido ao tratamento) com a atividade
da doença, variáveis clínicas e laboratoriais.
A prevalência das manifestações orais nos pacientes com LES varia de 2 a
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80% nos estudos.11,19,35,63–68 Esta grande variabilidade observada na literatura pode
ser justificada por inúmeros fatores que foram identificados ao longo do
desenvolvimento deste estudo, ao observar os trabalhos já publicados. Estes fatores
incluem: diferentes populações estudadas; alguns estudos trazem apenas a
prevalência do lúpus eritematoso oral ou das úlceras orais; outros de todas as
manifestações orais; a falta de padronização de critérios clínicos e de diagnóstico
para classificar o lúpus eritematoso oral; utilização apenas de critérios clínicos para o
diagnóstico (úlcera, eritema, placas brancas, lesões de centro eritematoso com
estrias brancas irradiadas na periferia); as lesões são assintomáticas em 50 a 80%
dos pacientes

11,68

; avaliação médica não incluir rotineiro exame completo da

mucosa oral ou a avaliação pelo estomatologista e o próprio tratamento sistêmico
pode estar interferindo na prevalência destas. Estes fatores acabam gerando um
grande problema no estudo das destas manifestações nestes pacientes e o fato de
não se ter dados padronizados, interferem ainda na comparação entre os estudos.
No presente estudo, as manifestações orais foram observadas em 69% dos
90 pacientes avaliados e em 93% dos 40 pacientes incluídos no estudo de coorte.
Este dado já demonstra que o acompanhamento destes pacientes possibilitou o
diagnóstico de um maior número de manifestações orais, demonstrando os
benefícios que a implementação da avaliação estomatológica contínua proporcionou
aos pacientes.
Dados

na literatura

mostram que pacientes com LES

apresentam

manifestações orais que incluem, o LEO, xerostomia, hipossalivação, candidíase,
disfagia, disgeusia, periodontites, cárie dental. Após a avaliação estomatológica,
dentre as manifestações orais encontradas nos 90 pacientes inclusos no estudo, as
mais frequentes foram a hipossalivação (80%), a candidíase (37%), lesões
traumáticas (19%) e o LEO (9%). Diferentes estudos tem mostrado que a
prevalência de hipossalivação, candidíase e LEO pode ser de 1 a 100%, 4 a 75% e
2 a 54%, respectivamente, conforme detalhado na tabela 35.
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Tabela 35 Manifestações orais no Lúpus Eritematoso Sistêmico
Manifestação oral
Amostra (n)
Prevalência (%)
Referência
66
Lúpus Eritematoso Oral
100
2
19
53
21
11
182
26
67
275
29
68
51*
45
35
188
54
66
Candidíase
100
4
69
4
75
70
2258
14
71
55
47
66
Xerostomia
100
1
72
51
40
73
20
80
64
16
100
74
22
100
5.2.1 Estudo de Coorte – Manifestações Orais
Considerando que o LES é uma doença crônica, heterogênea, caracterizada
por períodos de exacerbação e remissão e o intuito de se verificar a associação
entre as manifestações orais e atividade da doença, os pacientes foram
acompanhados em estudo longitudinal (estudo de coorte). Entretanto não houve
aderência por todos os pacientes e não encontramos estudos realizando esta
análise o que dificultou a comparação dos dados.
Ao observar como estes pacientes evoluíram ao longo do tempo, houve uma
diminuição no número de pacientes com lesões orais (Gráfico 4), no número de
lesões orais (p<0,001), bem como no número de lesões orais por paciente (p<0,005)
(Tabela 8), sendo a maior redução observada da primeira para a terceira consulta
(Tabela 9). Estes dados mostram o impacto que a atuação multidisciplinar pôde
oferecer ao paciente que possui o diagnóstico de uma doença crônica como o LES,
exemplificada aqui pela inclusão da avaliação estomatológica dentro do protocolo de
acompanhamento destes pacientes. Mesmo sendo um estudo inicial, proporcionou
além de dados numéricos, estudar e compreender melhor as manifestações orais
presentes em pacientes com LES, avaliar possíveis associações com variáveis
clínicas, laboratoriais, atividade da doença e ainda o diagnóstico de manifestações
orais que poderiam passar despercebidos, impossibilitando a correlação imediata
com a doença ou como um fator que poderia trazer complicações futuras aos
pacientes se não identificadas e tratadas.
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A investigação da associação entre as manifestações orais e tempo de
diagnóstico neste estudo revelou que dos oito pacientes com lúpus eritematoso oral,
cinco (63%) tinham de um a cinco anos de doença diagnosticada. A candidíase oral
(87%) e a hipossalivação (79,3%) estiveram presentes em uma proporção maior nos
pacientes com mais de cinco anos de diagnóstico. Estes dados sugerem que no
início da doença haveria um maior número de casos de lúpus eritematoso oral e com
o avançar do tempo, uso crônico de medicamentos e avançar da idade do paciente,
mais casos de candidíase e hipossalivação. Nas fases iniciais do LES, estudos
anteriores relatam a dificuldade no diagnóstico da doença devido a sua
heterogeneidade, inicio com sintomas inespecíficos, poucas características clínicas e
laboratoriais anormais.

75,76

A ausência do controle medicamentoso do LES, seria,

portanto, fato preponderante para momentos de maior atividade e agudização e
assim, maior surgimento do LEO. Da mesma forma, López-Labadi (2007) e
colaboradores encontraram o LEO em pacientes com menos de dois anos de
diagnóstico e estes autores também sugerem que o tratamento imunossupressor
possa estar mantendo os pacientes livres de alterações na mucosa oral.
Dois estudos anteriores, feitos por dermatologistas,

19,77

, 15 a 36% dos

pacientes relataram histórias de úlceras orais no inicio da doença, no entanto, não
se sabe qual a real proporção de verdadeiras úlceras do LEO. Em um estudo
prospectivo realizado por Schiodt (1984a), de 66 pacientes om LEO, acompanhados
por seis anos, a manifestação oral foi o primeiro sintoma da doença em 44% dos
pacientes.
No presente estudo, todos os pacientes já estavam em tratamento para o
LES, nenhum caso na fase de diagnóstico. Durante o período de acompanhamento
deste estudo, nenhum dos pacientes em acompanhamento foi avaliado em
momentos de hospitalização por maior gravidade do lúpus, impossibilitando assim
identificação de LEO em fase mais descompensada da doença. Dados estes que
seriam fundamentais para demonstrarmos que, na verdade, o surgimento do LEO
estariam relacionados a atividade do LES, independente do tempo de doença.

5.2.2 Lúpus Eritematoso Oral
Na coorte de 40 pacientes, o LEO foi observado em 8 (20%) dos pacientes
(Apêndice C), dentro da média dos estudos anteriores (tabela 35). O Eritema foi
encontrado em 44%, úlceras em 28% e lesão discoide em 28%. O primeiro e mais
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completo, artigo de revisão publicado sobre o LEO é o estudo de Schiodt (1984c).
Neste, o autor já traz a primeira classificação para o LEO, em lesões discóides,
eritematosas e úlceras. O estudo de Khalibi e colaboradores em 2012 é o mais
recente que usa esta mesma classificação e encontra úlcera em 28,1%, lesão
discoide em 13,8% e eritema em 9,5%
Para facilitar o entendimento da associação entre o LEO e a atividade da
doença, será discutido o LEO de acordo com o seu aspecto clinico: úlcera, eritema
ou lesão discoide e o momento da doença, em relação ao SLEDAI.
O envolvimento oral está incluso como um dos critérios de diagnóstico do LES
desde a primeira classificação proposta por Fries em 1971, contudo, historicamente
a única manifestação oral levada em consideração para o diagnóstico da doença, foi
a úlcera oral. A atual classificação proposta pelo Colégio Americano de
Reumatologia

8

em um dos seus critérios inclui: “Úlceras orais/nasais: úlceras orais

ou nasofaringeas, usualmente indolores, observadas pelo médico”, no entanto não
traz informações detalhadas de como seria o aspecto clínico das úlceras orais
especificas do LEO, o que torna este critério bastante frágil. Poucos são os estudos
que fazem biópsia com avaliação histopatológica.

19,78,79

A presença das úlceras

orais, de início recente ou recorrente, está também incluso como um dos critérios de
atividade da doença. Embora seja a única manifestação oral inclusa no SLEDAI,
pode da mesma forma, não representar um marcador de fácil aplicação clínica ao se
considerar que também não há uma descrição detalhada para a Úlcera oral que
indicaria atividade do LES, fato este também já identificado por estudos
anteriores.11,80,81
O objetivo de investigar e detalhar o lúpus eritematoso oral surgiu
principalmente pelo grande desconforto inicial, ao saber que apenas as úlceras orais
eram levadas em consideração como critério de diagnóstico e atividade da doença, e
que não havia detalhamento de como seria a úlcera específica do Lúpus. Burge et
al., (1989), ao introduzir seu estudo, já relatava este fato de que as manifestações
na mucosa oral eram pobremente documentadas e que não havia distinção nos
estudos entre as ulcerações agudas e ulcerações da lesão discóide oral.
Karjalainen et al., (1989); Orteu et al., (2001) e Breennan et al., (2005);
Sverzut et al., 2008; Uva et al., 2012 são os únicos estudos que descrevem algumas
características clínicas das ulcerações agudas do LEO. As ulcerações crônicas
(lúpus discóide oral) podem diferir, por apresentar bordas queratóticas, conforme a
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descrição feita por ORTEU et al., (2001); WITT; ZECHER; ANDERS,(2006); (NICO
et al., 2008); MUÑOZ-CORCUERA et al., (2009). No entanto, a maioria dos estudos
publicados trazem apenas a prevalência destas úlceras, não deixando claro quais
foram os critérios utilizados para a definição destes casos. 21,35,41,78–80,82–85
Ao observar as características das úlceras, do LEO, eram dolorosas, rasas,
de bordas irregulares, fundo hemorrágico ou amarelado com eritema periférico
(Apêndice D), ou seja, compartilhavam as características já descritas para as
ulcerações agudas do LES.
Quanto a localização, nos quatro pacientes, um apresentava em palato duro,
dois em gengiva marginal e o outro em mucosa jugal. O palato duro é o local de
predileção para as ulcerações agudas do LEO, já observadas pelos primeiros
estudos sobre este assunto como os de TUFFANELLI; DUBOIS (1964);URMAN et
al., (1978) e SCHIØDT (1984c) e a mais específica do LES, de acordo com Uva et
al., 2012.
Há apenas dois relatos publicados de ulcerações ao longo da gengiva
marginal nos dentes superiores. No estudo de Burge et al., 1989, 36% dos pacientes
com LES, apresentaram úlceras sintomáticas, presentes em momentos de
agudização da doença. Em um dos pacientes, havia presença de eritema e
ulceração em palato e ainda áreas focais de ulceração na gengiva marginal dos
dentes superiores. No presente estudo, o paciente 21, apresentou a úlcera em
palato em associação com úlceras na gengiva marginal dos dentes superiores que
também surgiram em momentos de agudização da doença.
Úlcera de bordas queratóticas em gengiva, associado ao primeiro molar
permanente direito foi decrito no estudo de Delavarian (2010) sendo que neste caso
a partir da lesão oral, o LES foi diagnosticado. No estudo de Kranti, Seshan, & Juliet
(2012)
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foi descrito como primeira manifestação do LES, um caso de eritema difuso

que acometia gengiva marginal e papila interdental em maxila e mandíbula região
anterior com áreas focais de descamação do epitélio que acabou chamando de
gengivite descamativa, no entanto ao avaliar a descrição histopatológica feita pelos
autores, faltam critérios histopatológicos para a o LEO.
A úlcera oral é critério de atividade da doença segundo o SLEDAI44. No
entanto, observa-se que a literatura é ainda bastante escassa e controversa em
relação a este assunto Diversos são os estudos que afirmam que a presença de
ulcerações orais no LES está associado a maiores índices de atividade da doença
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10,11,15,64,87,88

, mas em outros não.

também é incerta.

68,89

A associação com as demais formas de LEO

10

Ao analisar a associação das úlceras orais, observadas neste estudo,
independentes da localização, todas estavam presentes em períodos de atividade
alta ou muito alta da doença, ou seja, as lesões ulceradas estariam relacionadas à
maior atividade do LES. Através do estudo longitudinal observou-se ainda que em
dois pacientes (pacientes 11 e 21), estas ulcerações surgiram em momentos de
agudização da doença, dado este descrito em apenas três estudos anteriores, que
dizem que ulcerações orais podem ocorrer em momentos de agudização da
doença.11,15,18
A continuidade do presente estudo, ampliação da amostra, bem como novos
estudos, se fazem necessários para que se compreenda melhor as úlceras orais
presentes nos pacientes com LES bem como a melhor caracterização daquelas que
surgem em momentos de atividade ou agudização da doença. E assim, permitir
caracterizar as úlceras específicas do lúpus e o estabelecimento de uma
nomenclatura própria para estas úlceras: “Úlceras Lúpicas”.
Ao avaliar o lúpus discóide oral descrito na literatura, o quadro clínico
clássico é de uma lesão bem delimitada, arredondada, que pode exibir centro
atrófico eritematoso ou ulcerado de bordas que irradiam estrias brancas queratóticas
e telangectasias periférica.

13,15,19

. Neste estudo, a lesão discoide oral foi encontrada

em três pacientes (Apêndice F). Em um paciente (pac.31), típica lesão foi observada
em gengiva maxilar bilateral, e os outros dois pacientes (pac. 1 e 12) em vermelhão
de lábio inferior, exibiram variantes da lesão discoide clássica nos seus variados
estágios de evolução lesões, como lesões brancas de aspecto reticular ou
hipocrômicas, com áreas atróficas eritematosas. Nestes, havia ainda a associação
com lesão cutânea. Os estudos de NICO et al.(2008); SCHIØDT (1984c)
descreveram que presença simultânea de lesões discoides cutâneas com lesões
discoides orais podem ser observadas. Mas, o acometimento exclusivo de mucosa
não é raro, conforme descrito por SCHIØDT (1984c), fato este observado no
paciente 31. A associação com as lesões cutâneas discoides, somado ao fato de
características clínicas já descritas para as lesões discoides orais

14,19,78,90

, nos

permitiu classificar estas lesões em vermelhão de lábio inferior dos pacientes 1 e 12
como lesões discoides orais. O paciente 12, apresentou ainda úlcera crostosa, já
relatada por outros autores

15,91

que dizem que a lesão discoide quando localizada
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em vermelhão de lábio, pode exibir ulcerações com crostas hemorrágicas
circundadas por borda queratóticas e estrias irradiadas.
Os locais de maior predileção para as lesões discoides orais descritos são em
ordem decrescente: mucosa jugal, gengiva, palato duro e vermelhão de lábio inferior,
sendo as lesões bilaterais frequentes.15,40,41,69 Nossos achados não seguiram este
padrão, sendo o vermelhão de lábio inferior, o local mais acometido e apesar de ser
relatado a raridade da lesão discoide em gengiva15, foi encontrado em um dos
nossos pacientes (Pac. 31)
Neste estudo, os pacientes que apresentaram as lesões discoides orais,
estiveram com maior frequência em períodos de atividade leve da doença. O único
estudo publicado até o momento que avaliou a relação da lesão discoide oral com
atividade da doença, foi o de BURGE et al. (1989a) onde em nenhum paciente havia
envolvimento renal e mesmo no paciente com extenso envolvimento da lesão
discoide em mucosa oral, este se encontrava em remissão de atividade da doença.
Sendo assim, analisando os casos de lesões discoides orais deste estudo e dados já
descritos na literatura, podemos dizer que as lesões discoides orais foram
observados nos pacientes com menores níveis de atividade da doença,
preferencialmente naqueles momentos de remissão e atividade leve segundo o
SLEDAI, sugerindo assim uma possível associação do lúpus discoide oral com
doença inativa segundo os critérios definidos por ABRAHAMOWICZ et al. (1998), ao
considerar que 80% dos casos de LEO discóide no presente estudo foram
observados em pacientes com pontuações menores que cinco pontos no SLEDAI.
As lesões eritematosas nos pacientes incluídos neste estudo foram
observadas em quatro pacientes (Apêndice E), sob a forma de eritema difuso em
palato duro nos pacientes 25 e 27, máculas eritematosas arredondadas em palato
(paciente 5) e em mucosa jugal bilateral e vermelhão de lábio (paciente 11). Eritema
e máculas avermelhadas já foram descritas em pacientes com LES12–15,19,21,68,80.
Achados deste estudo também são concordantes com a literatura que indica o
palato duro como local de maior ocorrência para as lesões eritematosas e
ulceradas.14,15,19
Um aspecto relevante observado no presente estudo, em relação as lesões
eritematosas foram que destes quatro pacientes, nos pacientes 11, 27 , surgiram
quando entraram em momentos de agudização da doença e nos pacientes 25 e 5
em atividade moderada e alta da doença respectivamente. O estudo de SCHIØDT,
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(1984a), URMAN et al. (1978) descreve o palato como local mais frequente de
lesões eritematosas e assintomáticas nos episódios de atividade ou de agudização
Outro aspecto importante observado no presente estudo foi a associação do
eritema malar com o eritema em palato. Na população estudada, o eritema malar foi
encontrado em quatro pacientes (Tabela 1) destes, 3 (75%) apresentaram
simultaneamente o eritema em palato e ainda, positividade para anticorpos antiRo/SS-A. Estudos mostram que as lesões do lúpus cutâneo subagudo estão
relacionadas à presença dos anticorpos anti-Ro/SS-A77,88,92,93. Estas associações,
fizeram com que em um estudo recente, estas lesões eritematosas em palato
fossem classificadas como lúpus subagudo oral

13

. Falhas nos mecanismos de

eliminação de células apoptóticas observada em pacientes com lúpus

29,94

, fariam

com que autoanticorpo anti- Ro/SS-A se liguem a queratinócitos, potencializando o
processo inflamatório e a agressão as células epiteliais
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, sugerindo assim a mesma

patogênese da lesão cutânea para o eritema em palato. Estas células não
fagocitadas, poderiam ser fontes de auto antígenos ou ainda sofrer necrose
secundária, liberando assim mediadores inflamatórios que contribuiriam com a
atividade inflamatória levando a formação das lesões cutâneas.30
A identificação das lesões eritematosas no presente estudo foram importantes
pela maior frequência em momentos de atividade alta do paciente (63%), sendo que
a identificação destas pode sugerir a atividade do LES, e ainda, na presença de
eritema malar, o eritema em palato deveria ser investigado. O fato de serem
assintomáticas,poderiam

contribuir

para

que

estas

não

estejam

sendo

diagnosticadas.
Neste estudo, todos os casos de lesões discoides orais foram submetidos a
biópsia incisional. Nos demais pacientes (5,27,11 e 21) não foram realizadas
biópsias por falta de concordância dos pacientes. No entanto, como já detalhado
neste estudo, o diagnóstico inicial de LES, a associação com outras manifestações
clínicas, laboratoriais e pelo fato de apresentarem características correspondentes
as já descritas na literatura, nos fez mantê-las como LEO.
Outro achado importante a ser destacado foi o edema no lábio, observado em
todos os casos de LEO em vermelhão de lábio. Fato este, apenas citado, por dois
outros estudos.78,81 Esta manifestação clínica possivelmente se justifica pela própria
patogenia do lúpus em que por fatores ainda pouco conhecidos, imunocomplexos
são formados depositados ao longo da zona de membrana basal epidérmica,
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iniciando

assim

ativação

do

complemento,

vasodilatação,

permeabilidade vascular, com a instalação do edema.

aumento

de
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Não há uma recomendação baseada em evidências científicas para o
tratamento do LEO. Um recente estudo afirmou que as lesões muco-cutâneas são
frequentemente tratadas com antimaláricos, corticosteroides e azatioprina reservada
para casos mais graves e refratários. A talidomida e a ciclosporina são
frequentemente utilizados como segunda linha de tratamento na Europa, enquanto
que drogas como a dapsona e a clofazimina também tem demonstrado excelentes
resultados.81,88 Os pacientes que apresentaram LEO neste estudo, não foram
tratados com medicação tópica, apenas sistêmica e o acompanhamento destas foi
possível naqueles pacientes que retornavam para avaliação.
Ao final de todas as considerações em relação ao LEO e associação com a
atividade da doença, quais os principais achados contributivos deste estudo? Qual o
benefício que a avaliação estomatológica trouxe aos pacientes com LES inclusos
neste estudo?
A história das ulcerações orais como critério de atividade do LES já é definida,
no entanto, não muito valorizada e pouco compreendida, já ao observar os critérios
de diagnóstico definidos pelo ACR,1997 que descreve muito bem as lesões
cutâneas, mas não a Úlcera oral. No presentes estudo, apresentaram características
em comum como: bordas irregulares, sintomáticas, rasas, fundo hemorrágico ou
amarelado com eritema periférico. No entanto, ainda são características pouco
especificas, somado ao fato ainda que estas não foram submetidas a análise
histopatológica, mas tem como característica importante a presença exclusiva em
pacientes com atividade alta e muito alta da doença e melhora com tratamento
imunossupressor. Futuros estudos que ampliem a amostra de pacientes com
atenção especial aos pacientes em atividade do LES, poderão nos auxiliar a
caracterizar melhor esta úlcera, construindo assim critérios para a definição da
“Úlcera Oral Lúpica”. No entanto, fica claro que a identificação destas durante o
atendimento clínico dos pacientes somou fatores para a caracterização da atividade
da doença.
As lesões eritematosas também foram aspectos importantes nos pacientes
com atividade alta da doença e identificação destas, ainda nos possibilitou a
correlação imediata do eritema em palato com o eritema malar. Esta mesma
correlação com as lesões cutâneas também foi vista em dois pacientes com lesões
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discoides orais. Tanto para as lesões eritematosas quanto para as discoides orais,
esta correlação imediata com a lesão cutânea nos auxiliou na definição do
diagnóstico destes casos de LEO. Todos estes achados nos reforçam a importância
da avaliação estomatológica em pacientes com LES, sendo que neste estudo
apenas as úlceras eram sintomáticas. Os demais tipos de LEO, por serem
assintomáticos, poderiam passar despercebido mas serem importantes no contexto
da avaliação do paciente e do SLEDAI.
Mesmo sabendo das limitações deste estudo, em relação aos números de
casos, através da análise dos dados obtidos no presente estudo, podemos então
dizer que a identificação do LEO, poderia sugerir a investigação da atividade da
doença. As lesões discóides estariam presentes em pacientes em remissão ou com
menores atividades da doença (leve ou moderada), sendo estas lesões crônicas, de
longa duração, que passariam durante a doença, por diferentes estágios evolutivos.
As lesões eritematosas e ulceradas estariam sinalizando principalmente os
pacientes com maiores atividades do LES (alta ou muito alta) ou ainda aqueles que
entraram em agudização da doença

5.2.3 Características Histopatológicas

As dificuldades no diagnóstico do LEO estão relacionadas a similaridade
destas com outras doenças, bem como a grande diversidade clínica que o lúpus
eritematoso oral se apresenta.78
Os achados histopatológicos encontrados neste estudo refletiram a patogenia
do lúpus, onde após a formação e deposição destes imunocomplexos ao longo da
zona de membrana basal epidérmica, inicia-se a resposta inflamatória com
vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, edema, quimiotaxia de
leucócitos e a agressão da membrana basal e das células epiteliais basais. 96
A análise histopatológica das lesões biopsiadas demonstrou: epitélio de
revestimento com áreas de acantose, áreas de adelgaçamento, hiperceratose,
degeneração hidrópica das células da camada basal, queratinócitos apoptóticos,
espessamento da membrana basal. Na lâmina própria foi observado infiltrado
inflamatório linfocitário, perivascular e superficial e profundo associado a presença
de melanófagos, edema e ectasia vascular, semelhantes das já descritas por outros
estudos. 13,15,16,40,41,68,97,98
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A evidência nos estudos anteriores de que o LEO não está associado a
vasculite, sugere que estas resultem da degeneração vacuolar dos queratinócitos
basais e que as úlceras evoluem como resultado de uma necrose dos queratinócitos
basais, fendas subepiteliais e separação da mucosa, de patogênese semelhante às
lesões vesiculares do LE cutâneo subagudo.11,40,99
Tendo em vista a complexidade da avaliação histopatológica destas
lesões, a imunofluorescência direta (IFD) é uma importante ferramenta na
confirmação do diagnóstico, bem como na exclusão de outras doenças com
características histopatológicas semelhantes como o LP e outras lesões orais.17,100.
As imunoglobulinas IgA, IgM e IgG e diferentes componentes do sistema
complemento, principalmente C3 podem ser encontrados como depósitos na
membrana basal com padrão linear e granular.17,79,100
Uma perspectiva para estes casos seria a realização da IFD bem como a
imunohistoquimica nos oferecendo informações adicionais importantes para

o

diagnóstico e melhor avaliação destas lesões. Propõe-se ainda a realização de IFD
de material proveniente de raspados de células orais (citopatológico) tanto da lesão
como de células normais, tendo em vista que positividade para depósito lúpus banda
teste já foi demonstrado em tecidos clinicamente normais em pacientes com
LES.21,68

5.2.4 Candidíase Oral

Escassos são os estudos que investigam a candidíase oral em pacientes
com LES.

70,71

sendo este o primeiro estudo que realizou a confirmação

citopatológica de todos os casos. E no Brasil que avaliou não só a prevalência, mas
possíveis fatores relacionados. Através do protocolo deste estudo, seguindo o
protocolo de atendimento do Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital
Universitário Antônio Pedro / Niterói- RJ. Dos 90 pacientes, 65 foram submetidos a
raspados de bordas bilaterais de língua e das lesões encontradas, possibilitando
assim a identificação da Candidíase Oral em 37,5% destes pacientes, sendo que
52% destes, não apresentaram nenhuma manifestação clínica.
Os dois estudos publicados

70,85

demostraram prevalências de 14%

baseando-se apenas nos aspectos clínicos

70

e 47,3% quando o exame

citopatológico foi realizado apenas nas lesões sugestivas de candidíase (47,3%) 71.
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Dos pacientes inclusos no presente estudo, apenas 46% apresentaram
recorrências da candidíase oral na 2ª avaliação e 33% na terceira avaliação,
demonstrando assim que apesar de se verificar uma redução no número de casos
entre as consultas, alguns pacientes não retornavam para acompanhamento entre
as consultas médicas o que impossibilitou nestes casos o acompanhamento das
lesões e da efetividade do tratamento proposto.
Ao avaliar a relação com a atividade da doença, dados clínicos e
laboratoriais, houve associação estatística apenas com a cilindrúria. A frequência de
candidíase foi maior (71%) em pacientes que apresentaram positividade para
cilindros urinários (p=0,039). O estudo de Fanghtan et al., 2014, encontrou uma
associação da proteinúria, assim como a cilindrúria, indicador de envolvimento renal
do LES, com a candidíase oral. Um estudo anterior revelou que a microbiota oral
pode estar afetada pela atividade da doença ou pelo tratamento utilizado para o
controle da doença, predispondo assim os pacientes a desenvolverem infecções
oportunistas101. Embora saiba-se que a maioria das drogas utilizadas para o controle
do LES são a base de corticosteroides e imunomoduladores, este estudo não
demostrou esta associação estatística do uso destes com a candidíase oral.
A Candida albicans foi a espécie mais frequente isolada em pacientes
com LES

101,102

seguido pela Candida tropicalis, sendo esta a mais relacionada com

candidíase sistêmica em pacientes em estado crítico 6. Um estudo anterior realizado
em pacientes com psoríase, enfatizou a importância da citopatologia oral, como uma
técnica rápida, de fácil realização que pode ser utilizada tanto para confirmar o
diagnóstico clinico de candidíase bem como identificar lesões que não foram
detectadas durante a inspeção ou que ainda não apresentaram manifestações
clínicas
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. Sendo assim, a inclusão do exame citopatológico oral na rotina de

acompanhamento dos pacientes com LES, é fundamental para a detecção precoce
ou ainda na fase subclínica da candidíase oral permitindo através do tratamento
antifúngico a prevenção de uma sistematização desta infecção.
Atenção especial deve ser dada a inspeção cuidadosa da mucosa oral
destes pacientes, sabendo que o LES é uma doença crônica e que o tratamento
imunossupressor ao longo da vida aumentará o risco de infecções nestes pacientes,
no entanto o protocolo de realizar o exame citopatológico em todos os pacientes nos
permitiu também, a identificação das lesões que não foram detectadas durante o
exame físico intra-oral ou que ainda não haviam apresentado manifestações clínicas.
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Sabe-se que as infecções sistêmicas representam importante causa de morbidade e
mortalidade em pacientes com LES e pode corresponder a 25% das causas de
morte

104

. Estas podem ter origem na cavidade oral, atuando como um reservatório

de micro-organismos patogênicos em pacientes imunocomprometidos.
Tendo em vista a importância da prevenção de infecções em pacientes
com LES e que neste estudo a prevalência da candidíase oral foi observada 38%
dos pacientes, sendo que 52% destes não apresentavam nenhuma manifestação
clínica, nos faz reforçar a importância da avaliação da inclusão do exame
citopatológico oral como rotina em pacientes com LES. Sabe-se ainda que estudos
futuros com maior número de pacientes são necessários para se investigar melhor a
candidíase oral em pacientes com LES.

5.2.5 Hipossalivação

Inúmeros estudos tem demostrado a importância da saliva na manutenção da
integridade física e funcional da mucosa oral

101,105,106

. Poucos são os estudos

publicados em pacientes com LES e as diferentes prevalências observadas (1 a
100%)64,66,72–74 (Quadro 3), podem ser justificadas por diferenças nos critérios de
diagnóstico utilizados. Neste estudo, a hipossalivação foi a manifestação oral mais
frequente nos pacientes inclusos no estudo de coorte (73%), sendo este o primeiro
estudo que buscou avaliar neste grupo de pacientes, a associação com variáveis
clínicas e laboratoriais da doença.
O LES é uma doença inflamatória crônica, multissistêmica e embora o
envolvimento das glândulas salivares e as taxas de fluxo salivar não sejam
comumente descritas na literatura, neste estudo, os pacientes frequentemente
relatavam xerostomia, sendo este o fator que nos levou a realizar a sialometria não
estimulada para uma avaliação inicial desta alteração. Muitos autores consideram a
diminuição da saliva destes pacientes como resultado da Síndrome de Sjogren
secundária

73,107,108

, mas as características histopatológicas são distintas entre estas

duas doenças, sendo que há uma manifestação específica do LES nas glândulas
salivares chamada de sialoadenite lúpica74,109.
Ao se avaliar possíveis fatores associados à hipossalivação nos pacientes
inclusos neste estudo, verificou-se que houve uma diminuição estatisticamente
significante na produção de saliva com o uso de medicamentos anti-hipertensivos
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(p=0,006), anticonvulsivante, antidepressivo e antiepilético (p=0,048), sendo já bem
elucidado o mecanismo de ação destes fármacos sob a função das glândulas
salivares.110–112. Neste estudo, houve associação entre a hipossalivação e uso de
AINEs (p=0,049), fato este possivelmente relacionado ao mecanismo de ação destes
fármacos que de um modo geral diminuem um recrutamento e ativação das células
da resposta imune inata, da proliferação de mastócitos, diminuindo assim liberação
de mediadores químicos como a histamina. A histamina tem atividade vasoativa, e
sabendo ainda que a hipossalivação é um efeitos colaterais dos anti-histamínicos,
pode-se sugerir que com a diminuição do processo inflamatório, de mediadores
químicos entre eles a histamina, seria esperado um efeito semelhante.
Em relação as manifestações clínicas e laboratoriais, o eritema malar,
distúrbios neuropsiquiátricos, febre e tempo de diagnóstico do LES foram associados
estatisticamente a hipossalivação. O eritema malar, distúrbios neuropsiquiátricos e
febre são critérios de atividade do LES segundo o SLEDAI. Apesar de não haver
estudos que relacionem a atividade da doença e neste estudo não haver associação
desta diretamente com a hipossalivação, a prevalência de 72,5%, valor muito acima
do estimado para a população normal de 20%
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, nos reforça que esta pode estar

refletindo uma alteração nas glândulas salivares específica destes pacientes como
uma das manifestações multissistemicas do LES.
A relação com tempo de diagnóstico neste estudo mostrou que ter de 0 a 10
anos de diagnóstico da doença foi um fator de proteção para a hipossalivação.
Possivelmente, quanto maior o tempo de diagnóstico e com o próprio avançar da
doença, haveria assim um maior alteração nas glândulas salivares destes pacientes
decorrentes do LES, bem como do avançar da idade.
Ben Aryeh et al, (1993) avaliou a quantidade de saliva total não estimulada e
sua composição em um grupo de 22 pacientes com LES, que não apresentavam
nenhuma outra doença sistêmica e comparou com controles saudáveis, sendo que
os pacientes com LES apresentaram uma significante redução na taxa de fluxo
salivar quando comparado aos controles, bem como altas concentrações de sódio,
cálcio, magnésio e imunoglobulina A (IgA) e IgM, concluindo assim os autores que
estas alterações na composição salivar poderiam representar um envolvimento
subclínico das glândulas salivares nestes pacientes.
Podemos também observar que existem poucos estudos publicados
referentes a quantidade, composição de saliva e alterações histológicas em
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glândulas salivares de pacientes com LES fazendo com que a patogenia da
hipossalivação encontrada nestes pacientes ainda permaneça pouco conhecida.
Jenssen et al., (1999) afirma que podem estar associados com aspectos
inflamatórios específicos das glândulas salivares menores nestes pacientes. Foram
descritas ainda, peculiaridades arquiteturais na distribuição do infiltrado inflamatório
nas glândulas salivares menores de doentes com LE, no qual o infiltrado linfocitário
tem distribuição perivascular enquanto que nas glândulas salivares afetadas pela
Sindrome de Sjogren, é clássico o infiltrado linfocitário periductal 108,109. Estes
sintomas podem estar relacionados a uma disfunção nas glândulas salivares da
própria doença, por seu caráter multissistêmico,74,109 ou devido a presença de
Síndrome de Sjögren (SS) secundária nestes pacientes, sendo este fato reportado
em cerca de 1/3 dos pacientes com LES107

5.3 ESTUDO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS
Embora de origem desconhecida, o LES pode ser considerado como um
evento multifatorial. Recentemente, inúmeras são as investigações no que diz
respeito a etiologia do LES, tentando esclarecer os mecanismos genéticos
envolvidos na fisiopatologia da doença. Os estudos tem demonstrado que a
susceptibilidade genética existe.1,22,23 e muitos genes tem sido associado a uma
maior susceptibilidade ao LES.5,24
No Lúpus, sistema imune responde contra constituintes nucleares como DNA,
histonas e ribonucleoproteínas.25,26 (Ippolito et al., 2011). Sabendo que estes
constituintes normalmente estão protegidos dentro da célula pela membrana nuclear
e celular, através da apoptose estes antígenos passam a expressos e assim,
identificados pelo sistema imune
Desta forma, foram selecionados estudar polimorfismos em genes de reparo
do DNA, pois poderiam estar contribuindo para uma ineficiência na magnitude dos
mecanismos de reparar danos no DNA, aumentando as taxas de apoptose
observadas nestes pacientes.
Os genes envolvidos nas vias de reparo do DNA, família de genes de reparo
(XRCC), tem sido associada com a proteção de mamíferos em células com danos ao
DNA causados por radiação ionizante. 113,114 Existem vários mecanismos pelos quais
a radiação ultravioleta induz apoptose em queratinócitos: via formação de radicais de
oxigênio livre, por apoptose mediada por receptores ou, ainda, mediante dano direto
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ao DNA. Falhas nos mecanismos de eliminação destas células apoptóticas são
encontradas em pacientes com lúpus, e isso serve como estímulo inflamatório
contínuo95. Tendo em vista os altos índices de radiação ultravioleta no estado de
Mato Grosso, optamos por escolher esta família de genes de reparo para o estudo
dos polimorfismos genéticos.
Este estudo não demonstrou diferença estatisticamente significante nas
frequências genotípicas para o polimorfismo XRCC1 Arg 399Gln e XRCC3 códon
241 quando comparados casos e controles, no entanto demonstrou que o alelo Gln
do polimorfismo XRCC1 Arg 399Gln, bem como o alelo Met do polimorfismo XRCC3
Thr241Met foram significantemente menores nos pacientes do que nos controles, o
que sugeriria um efeito protetor destes alelos na susceptibilidade ao LES.
A proteína XRCC1 é exclusivamente requerida para reparar danos do DNA
por excisão de bases em quebras de fitas simples de DNA

48,115,116

e a proteína

XRCC3, está envolvida no processo de reparo por recombinação homóloga do
DNA.48,117–119
A substituição do aminoácido causado pelo polimorfismo XRCC1 Arg399Gln e
XRCC3Thr241Met, estão localizados em importantes regiões de interação destas
proteínas. O polimorfismo XRCC1, através da substituição do aminoácido Arg para
Gln produz significativas mudanças conformacionais no domínio BRCT I, que pode
ser crucial para as interações das proteínas de reparo envolvidas no BER. O
polimorfismo XRCC3 Thr241Met, caracteriza-se pela substituição de timina por
citosina no códon 241, que leva a troca do aminoácido treonina (Thr) por metionina
(Met), podendo assim interferir na função desta e/ou sua interação com outras
proteínas envolvidas no reparo de danos no DNA.120,121 No entanto, o exato efeito
funcional que estes polimorfismos geram ainda não está totalmente esclarecido.
Estudos mostram que danos no DNA e em nucleoproteínas podem produzir
antígenos imunogênicos que induzem a produção de auto anticorpos e que estes
danos podem ser causados por inúmeros fatores como a exposição a radiação
UV.122 A eficiência no reparo do DNA é um fator determinante na prevenção e
desenvolvimento do LES. Escassos são os estudos sobre a relação dos
polimorfismos no XRCC1 e XRCC3 no LES, bem como dados em relação a variação
alélica para ambos os polimorfismos nestes pacientes.
Estudos anteriores, analisando a relação entre polimorfismos XRCC1
Arg399Gln e o LES em uma população chinesa e observou uma alta frequência do
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genótipo Arg/Gln.
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Um outro estudo realizado por Bassi et al., 2008 não encontrou

correlação entre o polimorfismo no XRCC1 Arg399Gln, XRCC3 Thr241Met, no
entanto, os genótipos XRCC1 Gln/Gln or Arg/Gln foram associados com a presença
de anticorpos anti-DNA. Um estudo mais recente demonstrou que o genótipo
heterozigoto XRCC1 Arg/Gln desempenhou um papel protetor na susceptibilidade ao
LES.123 O alelo Gln foi associado ao LES na Polônia, bem como ao rash malar e
fotossensibilidade
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. Estes resultados foram diferentes dos encontrados neste

estudo, pois observamos que a frequência do alelo Gln foi menor nos pacientes com
LES, o que sugere um efeito de proteção para o LES.
Em relação ao XRCC3, estudos anteriores mostram que não houve
diferença estatística nas frequências genotípicas entre casos e controles, no
entanto, o alelo Met conferiu risco em uma população chinesa. 124 Não houve
associação estatística deste mesmo polimorfismo com o LES na população
brasileira48, demonstrando que as frequências alélicas dos genes podem diferir entre
as populações, necessitando assim de estudos nas mais diversas populações. Estes
resultados foram diferentes dos encontrados neste estudo, pois observamos que a
frequência do alelo Met foi menor nos pacientes com LES, o que sugere um efeito
de proteção para o LES.
A razão para estas diferenças são desconhecidas, no entanto, inúmeros
fatores como a exposição a diferentes agentes ambientais, diferentes populações,
erros de amostragem e número limitado de pacientes inclusos nos estudos podem
estar interferindo para os diferentes resultados encontrados na literatura. Este
estudo reflete a situação da população de estudo inclusa, sendo importante
considerar que os grupos estudados (casos e controles) não eram iguais em relação
a sua composição racial (p<0,005), e muitos alelos estão relacionadas com a raça
mas esta amostra será ampliada, com maior atenção ao pareamento dos controles
em relação a raça.
Ao estratificar os pacientes de acordo com as características clínicas e
laboratoriais, não houve associação estatística entre os polimorfismos XRCC1 Arg
399Gln e XRCC3 Thr241Met destes, com nenhuma manifestação.
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6 CONCLUSÃO
Objetivo especifico 1. Caracterizar a população de estudo segundo
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais.

6.1 O Lúpus Eritematoso Oral afeta predominantemente mulheres, de pele parda,
com média de idade de 40 anos
Objetivo específico 2. Verificar e descrever a frequência das
manifestações orais encontradas nos pacientes

6.2 Da população de estudo (90 pacientes), a hipossalivação é achado mais
frequente (79,9%), seguido da Candidíase Oral (36,9%). O Lúpus Eritematoso Oral
está presente em 8,9% dos pacientes
6.3 Dos pacientes inclusos no estudo de coorte (40), a hipossalivação é achado
mais frequente (72,5%), seguido da Candidíase Oral (37,5%). O Lúpus Eritematoso
Oral está presente em 20% dos pacientes
Objetivo específico 3 Descrever os
histopatológicos do Lúpus Eritematoso Oral

aspectos

clínicos

e

6.4 Dentre as formas clínicas do lúpus eritematoso oral, a lesões eritematosas são
as mais frequentes (44%), seguido das lesões ulceradas (28%) e lesões discóides
(28%).
6.5 A análise dos aspectos histopatológicos das diversas apresentações clínicas
orais do lúpus eritematoso revela que em sua maioria, as lesões apresentam-se com
mucosite de interface associada a espessamento de membrana basal e infiltrado
linfocitário perivascular superficial e profundo.
Objetivo específico 4. Verificar a associação entre o lúpus
eritematoso oral e lesões associadas com a atividade da doença

6.6 A análise da associação entre o Lúpus Eritematoso Oral e a atividade da doença
revela que: as úlceras orais são observadas em pacientes em atividade alta(80%) e
muito alta (20%); as lesões eritematosas em pacientes em decrescentes níveis de
atividade: alta (62,5%), moderada (25%) e leve (12,5%); as lesões discóides
predominantemente em pacientes com atividade leve (60%), indicando assim uma
possível associação entre ulcera oral do lúpus e lesões eritematosas e maiores
níveis de atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico.
6.7 A Candidíase oral, não está associada com a atividade da doença, quando a
referência de associação são as pontuações obtidas no SLEDAI, mas está
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significantemente associada com a cilindrúria (p=0,039), um dos critérios de
atividade da doença.
6.8 A hipossalivação não está associada com a atividade da doença, quando a
referência de associação são as pontuações obtidas no SLEDAI, mas está
significantemente

associada

com

o

eritema

malar

(p=0,048),

distúrbios

neuropsiquiátricos (p=0,045) e a febre (p=0,049), critérios de atividade da doença.
Objetivo específico 5. Estimar a frequência de polimorfismos em
genes de reparo de DNA, XRCC1 e XRCC3 e verificar a associação
estatística com a doença, variáveis clínicas sistêmicas e laboratoriais.

6.9 Não há diferença estatisticamente significante nas frequências genotípicas para
o polimorfismo XRCC1 Arg 399Gln e XRCC3 códon 241 quando comparados casos
e controles; no entanto, os alelos Gln do polimorfismo XRCC1 Arg 399Gln(p=0,023)
e Met do polimorfismo XRCC3 Thr241Met (p=0,039) são significantemente menores
nos pacientes do que nos controles, o que sugere um efeito protetor destes alelos na
susceptibilidade ao LES.
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9 APÊNDICES

9.1 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Paciente:___________________________________________________________
1 – Título do projeto;
Manifestações orais e determinação da prevalência de polimorfismos nos genes de
reparo de DNA XRCC1, XRCC3 e XRCC4 de pacientes com Lúpus Eritematoso
Sistêmico no Estado de Mato Grosso.

O Sr.(a) está sendo convidado a participar de um estudo que avaliará nos
pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de alterações genéticas e
possíveis manifestações desta doença na boca. As alterações genéticas avaliadas neste
estudo irão contribuir para o melhor entendimento da causa desta doença, auxiliando o
desenvolvimento de medidas preventivas em nossa população. A avaliação da boca terá
como objetivo detectar a presença de qualquer alteração, relacionada com a doença e tratála.
O Sr.(a) será avaliado inicialmente pelo médico que preencherá um questionário
e solicitará pedidos de exames de sangue com o objetivo de avaliar a situação atual de sua
doença e também para ser realizado estudo das alterações genéticas.
No mesmo dia de sua consulta com o médico, o Sr.(a), passará por uma
avaliação odontológica que terá como objetivo detectar a presença de feridas na boca e
quando forem encontradas, estas serão removidas para análise. Em todas as consulta, o
Sr.(a) passará pela realização de um esfregaço na língua com uma espátula de metal e terá
sua boca fotografada.
Neste trabalho serão realizados os seguintes procedimentos: avaliação clínica e
laboratorial pelo médico reumatologista, punção venosa para coleta de sangue, exame
clínico da cavidade oral, esfregaço com espátula de metal nas bordas bilaterais de língua e
biópsia nas lesões encontradas.
A realização da coleta de sangue terá como objetivo avaliar a situação atual de
sua doença, a evolução da mesma e seu acompanhamento durante todo o projeto sem
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nenhum custo ao paciente. Para isso será realizado uma coleta de sangue como se fosse
para fazer um hemograma de rotina.
Nos casos em que for detectado alguma ferida na boca, estas deverão ser
melhor avaliadas e para isso será realizado uma biópsia (remoção de um pequeno
fragmento). Este procedimento será realizado por uma equipe especialista que se
preocupará em minimizar os desconfortos durante e após a realização do exame.

O

desconforto neste caso será o mesmo de uma anestesia odontológica para a realização de
uma restauração dentária.
O Sr.(a) será avaliado pelos pesquisadores em todos os seus retornos ao
médico reumatologista durante 2 anos da primeira consulta.
Como benefícios da pesquisa, você será acompanhado por nossa equipe
durante toda a pesquisa, não havendo nenhum custo ao paciente e este estudo poderá
ainda ajudar no diagnóstico e tratamento de outros pacientes com a mesma doença.
Em qualquer momento do estudo o sujeito, responsáveis e seus familiares terão
acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas e
sobre o andamento do trabalho.

CONTATO:
Pesquisador responsável: Cristhiane Almeida Leite
Endereço: Rua Treze de Junho, 2101 , Bairro Centro Norte, Cuiabá, MT
Tel:

(065) 33637095
(065) 92429782
O Sr.(a) poderá retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar

do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência na instituição.
Todas as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros
pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente;
O Senhor (a) terá assegurado a confidencialidade, sigilo e privacidade dos dados
obtidos neste estudo, assim como será informado quanto aos resultados parciais desta
pesquisa e dos resultados obtidos.
Fui informado de que não haverá despesas pessoais em qualquer fase do estudo,
incluindo exames e consultas. E nem compensação financeira relacionada à minha
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da
pesquisa.
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), terei direito ao tratamento
médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente, estabelecidas
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Fica como compromisso do pesquisador utilizar os dados e material coletado
somente para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Manifestações orais e determinação da
prevalência de polimorfismos nos genes de reparo de DNA XRCC1, XRCC3 e XRCC4
de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico no Estado de Mato Grosso”.
“Discuti com a Dra. Cristhiane Almeida Leite sobre a minha decisão em participar
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar,
ocorrer dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos
neste estudo (nexo causal comprovado). Concordo voluntariamente em participar deste
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

__________________________________

Data:_______________

Assinatura do paciente/representante legal

_________________________________

Data:_______________

Assinatura da testemunha

Somente para o responsável do projeto:
Declaro, que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste pacientes ou representante legal para a participação do estudo.

__________________________________
Assinatura

Data:________________
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9.2 APÊNDICE B – FICHA CLÍNICA DE ATENDIMENTO
FICHA DO MÉDICO REUMATOLOGISTA
PROJETO DE PESQUISA: Manifestações orais e determinação da prevalência de polimorfismos nos
genes de reparo de DNA XRCC1, XRCC3 e XRCC4 de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico.
A- IDENTIFICAÇÃO
Nome:_________________________________________________________________Nºpront:_____________
B – MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DO LES
Manifestações
1. Sintomas constitucionais
1.a Febre
1.b Perda de peso
Sistema retículo-endotelial
2.a Adenomegalia
2.b Hepatomegalia
2.c Esplenomegalia
3. Cutâneo-mucoso
3.a Eritema malar
3.b Vasculite cutânea
3.c Fotossensibilidade
3.d Livedo reticular
3.e Úlceras orais
3.f Alopécia
4. Músculo-esquelético
4.a Artrite
4.b Miosite
4.c Osteonecrose
5. Cardíaco
5.a Pericardite
5.b Miocardite
5.c Valvulite
6. Pulmonar
6.a Pleurite

1ª consulta

2ª consulta

3ª consulta

4ª consulta
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6.b Intersticial
7. Sistema nervoso central
7.a.Cefaléia importante
7.b Convulsão
7.c Distúrbio de comportamento
7.d Acidente vascular cerebral
7.e Psicose
7.f Coréia
7.g Amaurose fugaz
7.h Coma
7.i Mielite transversa
8. Rim
8.1 Hipertensão arterial
C – MANIFESTAÇÕES LABORATORIAIS DO LES
Manifestações
VHS
PCR
1. Avaliação Renal
1.a - Hematúria
1.b - Leucocitúria
1.c - Cilindrúria
1.d - Proteinúria
1.e - Insuficiência renal
2. Biópsia Classe histológica OMS:
3. Hematológico
3.a Anemia hemolítica
3.b Leucócitos total:
3.c - Linfócitos
3.d - Plaquetas
3.e - C3
3.f -C4
3.g - CH50
4. Autoanticorpos
4.a - FAN
4.b - anti-DNA

1ª consulta

2ª consulta

3ª consulta

4ª consulta
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4.c - anti-Sm
4.d - anti-Ro/SS-A
4.e - anti-La/SS-B
4.f - anti P
4.g - anticoagulante lúpico
4.h - anticardiolipina IgG/IgM
4.i - VDRL
D. ATIVIDADE DA DOENÇA (SLEDAI):
PESO

SINTOMA

8

Convulsão

8

Psicose

8

Síndrome cerebral orgânica

8

Distúrbio visual

8

Desordens nos nervos cranianos

8

Cefaléia lúpica

8

Acidente vascular cerebral

8

Vasculite

4

Artrite

4

Miosite

4

Cilíndros urinários

4

Hematúria

4

Proteinúria

4

Piúria

2

Rash malar

2

Alopécia

2

Mucosas (Úlcera oral ou nasal)

2

Pleurite

2

Pericardite

2

Hipocomplementemia

2

Anti-dsDNA elevado

1

Febre

1

Trombocitopenia

1

Leucopenia
TOTAL:
RESULTADO:

1ª consulta

2ª consulta

3ª consulta

4ª consulta
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E. TRATAMENTO UTILIZADO
Tratamento ((dose diária)
Fotoprotetor
Prednisona
Metilprednisolona
Hidrocortisona
Methotrexato
Azatioprina
Ciclosporina
Micofenolato mofetil
Tacrolimus
Cloroquina
Hidroxicloroquina
Rituximab
Dapsona
Talidomida
Imunoglobulina
Sildenafil
Bosentana
Omeprazol
Bloqueadores do canal de sódio
Warfarina
Acido Acetil salicílico
Pulsoterapia
(medicamento/dose/data)
Outras drogas

1ª consulta

2ª consulta

3ª consulta

4ª consulta
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AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA:
A- IDENTIFICAÇÃO
Nome:______________________________________________________________________Pront__________
Cor de pele: ____________Sexo:________ CPF__________________________ Data de Nasc:_____________
Naturalidade:______________ _Escolaridade:_________________Situação Conjugal:_____________________
Procedência atual:_____________________ Profissão:______________________________________________
Telefones:________________________, ___________________________, _____________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________
CEP:_____________ Cidade/Estado:__________________________ Ano de início do LES:________________
Antecedentes

familiares

reumatológicos

(AR/LES,etc):

__________________________________________________________________________________________
História da doença (LES):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Exame físico extra oral:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DATA

EVOLUÇÃO CLÍNICA
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B. EXAME CLÍNICO EM PACIENTE COM LESÃO: DATA:______________________________________________
DESCRIÇÃO DA LESÃO
A - Localização:_______________________________________________________
( ) Lesão única

( ) Lesão múltipla

( ) Lesão disseminada

B- Conformação da lesão:
( )vesícula

( )mácula ( )pápula

( )nódulo

( )vegetação

( )fissura ( )bolha
( )pústula ( )mancha

( )placa
( )úlcera

C-Coloração:_________________________________________________________
( ) homogênea

( )heterogênea

D- Superfície:
( ) Lisa

( )cruenta ( ) descamativa

( )necrótica

( )granulosa

( )pseudomembranosa ( ) Áspera
( )papilar

( ) Corrugada

( )lobulada

( )crostosa
E - Base: ( )séssil

( )pedunculada

F - Contorno: ( ) regular
G - Limites:

( ) irregular

( )definidos

( )indefinidos

H - Consistência: ( )flutuante ( )mole( ) elástica ( ) creptante ( ) firme ( ) dura
I - Tamanho:______________________________________________
J - Sintomatologia:

( ) sim

( ) não

Qual?__________________________________________________
K - Saída de secreção

( ) sim

( ) não

Tipo? __________________________________________________
L - Linfonodos palpavéis

( ) sim

( )não

Quais?_________________________________________________

CONDUTA
( ) Biópsia incisional ( ) Biópsia excisional

( )Citopatologia

( ) Teste do azul de toluidina

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: ____________________________________________
RESULTADOS:
Histopatológico: ____________________________________________________Nº do exame:__________________
Citopatológico: _____________________________________________________
Nº do exame:__________________
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9.3 APÊNDICE C Tabela 36 Distribuição dos pacientes com Lupus eritematoso oral por sexo, idade, tempo de diagnóstico, SLEDAI e histopatologia
P

Sexo

Idade

TD

Lupus eritematoso oral

Localização

SLEDAI
Moderada

*1

F

56

9

Lesão crônica discoide

Semi mucosa labial inferior

Leve
Leve

*25

*31

F

F

29

24

5

4

Eritema difuso com áreas focais de hipocrômia e
hipercrômia

Lesão crônica discoide

Moderada
Palato Duro

Alta

M

66

5

Lesão crônica discoide

Gengiva Inserida

Leve

Vermelhão

Remissão
Leve

Eritema, erosão e ulceração
5

F

40

6

Mácula eritematosa
Úlcera

27

F

25

1

Eritema difuso
Eritema e Ceratose

11

21

F

F

25

33

2

9

* Casos realizados biópsia incisional

Vermelhão
Palato duro
Gengiva marginal
Palato Duro

Muito alta
Alta
Alta
Alta

Mucosa jugal esquerda

Moderada

Eritema e lesão branca

Mucosa jugal direita

Alta

Eritema e Edema

Semi mucosa labial

Alta

Úlcera

Mucosa jugal esquerda

Alta

Eritema

Mucosa jugal esquerda

Leve

Úlcera

Palato Duro

Alta

Úlcera

Gengiva marginal

Alta

TD= Tempo de diagnóstico em anos

Acantose e atrofia epitelial, degeneração hidrópica da camada basal,
espessamento da membrana basal, queratinócitos apoptóticos. Infiltrado
inflamatório linfocitário, perivascular e superficial, melanófagos, edema e
ectasia vascular.
Acantose irregular, infiltrado inflamatório linfocitário predominante em região
subepitelial, degeneração hidrópica das células da camada basal,
melanófagos Espessamento da membrana basal.

Leve

Remissão
*12

Características histopatológicas

Acantose, achatamento dos cones epiteliais, degeneração hidrópica das
células da camada basal, espessamento da membrana basal, ectasia
vascular, infiltrado inflamatório linfocitário perivascular superficial e profundo.
Acantose e hiperortoceratose, degeneração hidrópica das células da camada
basal e espessamento da membrana basal, infiltrado inflamatório linfocitário,
perivascular, superficial e profundo, ectasia vascular.
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9.4 APÊNDICE D Tabela 37 Associação entre o Lupus Eritematoso Oral (Úlceras) e o SLEDAI
Paciente – Imagem clínica

Úlcera - descrição

Localização

Outra Manifestação

SLEDAI

Manifestações

5

Úlcera de bordas irregulares
de fundo amarelado em
meio a área de erosão

Vermelhão de
lábio inferior

Cutânea: máculas eritematosas
disseminadas em face.

Muito alta

Vasculite
Hematúria
Proteinúria
Alopecia
C3 e C4 baixo
Leucopenia

5

Úlcera de bordas mal
delimitadas e eritematosas
de fundo amarelado

Gengiva
marginal dos
incisivos
centrais
superiores

Cutânea: rash malar

Alta

Oral: Máculas eritematosas
arredondadas em palato

11

Úlcera linear e eritema
periférico

Mucosa jugal
esquerda

Oral: eritema e lesão branca
reticular em mucosa jugal direita,
eritema e edema em vermelhão de
lábio superior e inferior

Alta

21

Úlcera rasa, de fundo
amarelado, bordas
irregulares, circundada por
extensa área de eritema.

Palato duro

Oral: úlcera rasa, de fundo
amarelado e bordas irregulares,
sintomática, circundada por eritema
em gengiva marginal dos dentes 15,
16, 24 e 25 e 7116.

Alta

Proteinúria
Úlceras em mucosa
Rash malar
C3 e C4 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
Trombocitopenia
Leucopenia
Anti-Ro(SSA) Reagente
Artrite
Hematúria
Proteinúria
Ulcera em mucosa oral
C3 baixo
Trombocitopenia
Anti-Ro(SSA) reagente
Hematúria
Leucocitúria
C3 e C4 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
Anti-Ro(SSA) reagente

21

Úlcera rasa, de fundo
amarelado e bordas
irregulares, sintomática,
circundada por eritema.

Gengiva
marginal dos
dentes 15, 16,
24 e 25.

Oral: úlcera rasa, de fundo
amarelado e bordas irregulares,
sintomática, circundada por eritema
em palato duro

Alta

Hematúria
Leucocitúria
C3 e C4 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
Anti-Ro(SSA) reagente
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9.5 APÊNDICE E Tabela 38 Associação entre o Lupus Eritematoso Oral (Eritema) e o SLEDAI
P

Paciente – Imagem clínica

Descrição

L

Outra
Manifestação

Eritema difuso
com áreas focais
de hipocrômia e
hipercrômia

PD

Cutânea:
rash malar

SLEDAI

25

Moderada

Rash Malar
Leucopenia
C3 e C4 baixo
Anti-Dna(ds) reagente

Alta

Proteinúria
Úlceras em mucosa
Rash malar
C3 e C4 baixo
Anti-Dna (ds) reagente
Trombocitopenia
Leucopenia

Alta

Rash malar
Cilindros urinários
Hematúria
Proteinúria
Anti-Dna (ds) reagente

Alta

Artrite
Hematúria
Proteinúria
Ulcera em mucosa oral
C3 e C4 baixo
Trombocitopenia

5
Máculas
eritematosas
arredondadas

PD

Cutânea:
rash malar
Oral: úlcera em
gengiva maginal

PD

Cutânea:
rash malar

27
Eritema difuso

11

L= localização

PD = palato duro

MJ = mucosa jugal

VL= vermelhão de lábio

Eritema

MJ

Eritema e Edema

VL

Oral: úlcera em
mucosa jugal
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9.6 APÊNDICE F Tabela 39 Associação entre o Lupus Eritematoso Oral (Lesões discóides) e o SLEDAI
Paciente – Imagem clínica
1

31

12

Descrição

Localização

Outra Manifestação

SLEDAI

Edema difuso do lábio, placa
com eritema e placa branca
reticular

Vermelhão de
lábio inferior

Cutânea: lesão
discoide em face

Moderada

Vasculite
Hematúria
Proteinúria
Alopecia
C3 baixo
Leucopenia

Lesão de centro atrófico
eritematoso de bordas
queratóticas com estrias
irradiadas

Gengiva
inserida na
maxila bilateral

Leve

Piúria

Lesões hipocrômicas difusas
de aspecto reticular e
eritema difuso, com áreas
focais de úlceras.

Vermelhão de
lábio inferior

Cutânea: lesão
discoide em face

Remissão
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9.7 APÊNDICE G Produtos de PCR para o polimorfismo XRCC1 Arg399Gln

Visualização em gel de agarose a 1,5% do produto amplificado através da PCR-RFLP para o
polimorfismo XRCC1Arg399Gln

Visualização em gel de poliacrilamida 10 % corados com nitrato de prata após digestão com a enzima
MspI para o polimorfismo XRCC1 Arg399Gln. O genótipo selvagem (Arg/Arg) identificado pela
presença de duas bandas, uma de 148 e outra de 94pb e o genótipo mutante identificado pela
ausência de digestão, resultando na presença de uma banda de 242 pb (Gln/Gln).
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9.8 APÊNDICE H Produtos de PCR para o polimorfismo XRCC3 Thr241Met

Visualização em gel de agarose a 1,5% do produto amplificado através da PCR-RFLP para o
polimorfismo XRCC3 Thr241Met

Visualização em gel de poliacrilamida 10 % corados com nitrato de prata após digestão com a enzima
NlaIII, para o polimorfismo XRCC3 Thr241Met. O genótipo selvagem Thr identificado pela presença
de duas bandas de 141 e 234pb, enquanto que o alelo mutante Met representado por bandas de 141,
129 e 105 pb.
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9.9 APÊNDICE I Produção Científica: Artigos Publicados
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129

130

131
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9.10 APÊNDICE I Produção Científica: Artigos Aceitos para publicação
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