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Resumo: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica 

multissistêmica, de caráter autoimune e de etiologia idiopática, marcada pelo aumento da 

atividade do sistema imunológico e pela síntese de autoanticorpos. O envolvimento renal 

no LES ocorre clinicamente em cerca de 60% dos pacientes. O tratamento é urgente e sua 

escolha pode ser direcionada pela biópsia renal, a partir da qual é possível classificar os 

tipos de glomerulonefrite lúpica. Neste contexto, este estudo objetivou relatar o caso de 

uma paciente jovem adulta, portadora de LES, que evoluiu com Nefrite Lúpica em 15 dias 

e apresentou remissão completa imediatamente após a pulsoterapia. Para tal exposição, 

foram coletadas informações retrospectivas e qualitativas, obtidas diretamente a partir de 

dados de prontuários de diferentes especialistas, exames, laudos, receituários e relatórios 

de procedimentos. Foi evidenciado certa dificuldade diagnóstica inicialmente, contudo, 

houve sucesso terapêutico após terapia com metilprednisolona, ciclofosfamida, azatioprina 

e prednisona, mesmo frente a possibilidades de evolução para doença crônica renal. 

Concluiu-se, então, que essencial importância deve ser dada aos critérios diagnósticos de 

glomerulonefrite lúpica frente à qualquer sinal de comprometimento renal no paciente 

portador de LES. Igualmente importante, é a implementação adequada do tratamento, que 

requer não só uma equipe multiprofissional experiente, mas também uma unidade 

hospitalar que ofereça serviços eficazes e tecnologias estruturais adequadas à 

complexidade da terapia imunossupressora. 
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PROLIFERATIVE LUPIC GLOMERULONEPHRITIS WITH FULL REMISSION 

AFTER PULSULERAPY: A case report 

 

Abstract: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multisystem chronic autoimmune 

inflammatory disease of idiopathic etiology, marked by increased immune system activity 

and autoantibody synthesis. Renal involvement in SLE occurs clinically in about 60% of 

patients. Treatment is urgent and your choice may be guided by renal biopsy, from which 
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you can classify types of lupus glomerulonephritis. In this context, this study aimed to 

report the case of a young adult patient with SLE who developed lupus nephritis within 15 

days and presented complete remission immediately after pulse therapy. For this exposure, 

retrospective and qualitative information were collected, obtained directly from data from 

medical records of different specialists, exams, reports, prescriptions and procedural 

reports. Some diagnostic difficulty was initially evident, however, there was therapeutic 

success after therapy with methylprednisolone, cyclophosphamide, azathioprine and 

prednisone, even in view of the possibility of progression to chronic renal disease. It was 

concluded, therefore, that essential importance should be given to the diagnostic criteria of 

lupus glomerulonephritis in view of any signs of renal impairment in patients with SLE. 

Equally important is the proper implementation of treatment, which requires not only an 

experienced multidisciplinary team, but also a hospital unit that provides effective services 

and structural technologies appropriate to the complexity of immunosuppressive therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica 

multissistêmica, de caráter autoimune e de etiologia idiopática, marcada pelo aumento da 

atividade do sistema imunológico e pela síntese de autoanticorpos. Frequentemente, 

evolui com crises, intercaladas por períodos de remissão clínica (OLIVEIRA, 2011). 

Além disso, a doença pode comprometer a funcionalidade e integridade 

anatômica de vários sistemas do corpo humano. Entretanto, os aparelhos locomotor, 

dermatológico e renal são os mais afetados, com possibilidade de evolução para falência 

dos órgãos ou para o comprometimento vital de suas funções (PÓVOA, 2010).   

O envolvimento renal no LES ocorre clinicamente em cerca de 60% dos pacientes 

e pode determinar alterações tubulares, intersticiais, vasculares e glomerulares. Todavia, 

é o envolvimento desse último compartimento que determina a maior parte dos sinais e 

sintomas da nefrite lúpica (NL) (KLUMB et al, 2015). 

Recentemente, o ACR (American College of Rheumatology) e a EULAR 

(European League Against Rheumatism) publicaram recomendações para o manejo de 

pacientes com LES associado ao acometimento renal fundamentadas nos achados 

histológicos. A partir dos resultados, a NF pode ser classificada, de acordo com as 

características anatomopatológicas, em: classe I – NF mesangial mínima; classe II – NF 

mesangial proliferativa; classe III – NF focal; classe IV – NF difusa; classe V – NF 

membranosa; e classe VI – esclerose avançada (KLUMB et al, 2015). 
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O objetivo principal do tratamento é alcançar a remissão completa (RC), que está 

associada a bom prognóstico em longo prazo. No entanto, apesar dos esquemas 

terapêuticos atuais, menos de 50% dos pacientes com NL obtém RC após os primeiros 

seis meses de tratamento. Ademais, a terapêutica é urgente e deve ser intensiva nas 

formas proliferativas da NF (classes III e IV, associada ou não à classe V), em que o 

risco de evolução para insuficiência renal é alto (KLUMB et al, 2015). 

Assim, o objetivo geral deste estudo foi relatar o caso de uma portadora de LES 

que evoluiu com NL e apresentou remissão completa imediatamente após a pulsoterapia.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

  

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso, composto por 

informações retrospectivas e qualitativas, obtidas diretamente a partir de dados de 

prontuários de diferentes especialistas, exames, laudos, receituários e relatórios de 

procedimentos. Não foram realizadas intervenções clínicas e diagnósticas exclusivamente 

para fins científicos. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguindo todas as 

exigências éticas preconizadas, foi emitido em duas vias, ambas assinadas pela 

pesquisadora e pela paciente, assegurando a preservação da identidade e o direito da 

mesma se desvincular da pesquisa a qualquer momento. Foi relatado o risco de perda de 

sigilo de identidade, o qual foi minimizado pelo comprometimento da pesquisadora 

acerca da confidencialidade destas informações. 

 

3. RESULTADOS (EXPOSIÇÃO DO CASO) 

 

A. R. S., 24 anos, feminino, parda, portadora de LES diagnosticado há 10 anos. 

Em agosto de 2014, compareceu ao consultório médico com queixa de dor hipogástrica 

contínua de leve à moderada intensidade, náuseas e frequência miccional aumentada, mas 

com volume urinário normal. Dentre os testes laboratoriais solicitados, o exame de urina 

(rotina) demonstrou leucocitúria (9 a 12/campo) e hematúria (10 a 15/campo). Frente às 

evidências clínico-laboratoriais, suspeitou-se de Infecção do Trato Urinário inferior 

(ITUi) e foi iniciado Ciprofloxacino 500 mg, 2 comprimidos ao dia, por 5 dias. 

Entretanto, não houve melhora clínica. Consequentemente, a paciente compareceu 

ao serviço reumatológico, a partir do qual foram solicitados novos exames. Dentre eles, 

constatou-se: proteinúria de 24 horas de 1595 mg, hematúria (5 a 12/campo) e 
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leucocitúria (6 a 15/campo). Como terapia específica renal, foi receitado o Micofenolato 

de Mofetila (MMF) 500 mg, 4 comprimidos ao dia. Todavia, devido ao elevado custo e 

baixa disponibilidade desse medicamento, o tratamento não foi aderido.  

Dessa forma, houve encaminhamento ao nefrologista, o qual, após análise dos 

exames anteriores, solicitou biópsia renal. Tal exame demonstrou: Classe III 

(Glomerulonefrite Lúpica Focal com lesões ativas) associada com Classe V 

(Glomerulonefrite Lúpica Membranosa). 

Após as análises clínico-laboratoriais, o tratamento iniciou em fevereiro de 2015. 

O nefrologista prescreveu Prednisona 20 mg, 2 comprimidos ao dia, por 8 semanas. Ao 

tratamento hospitalar, foi receitado: Metilprednisolona 500 mg, 2 ampolas ao dia, por 3 

dias; Ciclofosfamida (CCF) 500 mg, 3 ampolas a cada 15 dias, por 5 dias; soro 

fisiológico 0,9% 500 mL e Ondansetrona 1 ampola antes e após a administração de CCF.  

Os efeitos adversos evidenciados entre as infusões foram: náuseas, vômitos, 

incapacidade locomotora, eritema malar com alguns sinais flogísticos (edema e rubor), 

anasarca, poliúria, nictúria e polifagia. 

O tratamento hospitalar iniciou dia 02/02 e foi concluído dia 22/04. Porém, logo 

no dia 15/04, antes do término do tratamento de indução, foi evidenciado: creatinina de 

0,67 mg/dL e proteinúria de 24 horas de 270,4 mg, o que indica RC da NL e sucesso 

terapêutico precoce, antes mesmo do prazo de seis meses preconizado pela Sociedade 

Brasileira de Reumatologia (SBR). Depois, o nefrologista receitou o tratamento de 

manutenção: Azatioprina 50 mg, 3 comprimidos ao dia, em uso contínuo; Prednisona 20 

mg, 1 ½ comprimidos dia 29/04, 1 comprimido dia 06/05 e ½ comprimido dia 13/05. 

Após o término da terapia de manutenção, os exames revelaram: leve leucopenia 

(3.260/mm³), creatinina de 0,59 mg/dL, proteinúria de 24 horas de 100,8 mg e 

microalbumina de 2,13 mg/dL. Diante desta evolução, o nefrologista deu alta em 

novembro de 2015, após a confirmação clínico-laboratorial de RC após a terapia. 

 

4. DISCUSSÃO  

 

Segundo as literaturas analisadas, o perfil do LES consiste em pacientes do sexo 

feminino, com idade de apresentação por volta da 2ª e 3ª décadas de vida (GALINDO E 

VEIGA, 2010). No caso relatado, há características semelhantes: jovem do sexo feminino 

diagnosticada logo após o início da puberdade, aos 14 anos, idade menos comum. 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

5 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

Inicialmente, houve dificuldades em diagnosticar a NL e foi considerado ITUi. 

Segundo o Current de Reumatologia (2010), isso pode acontecer, visto que os sinais e 

sintomas da NL podem ser mínimos e, até mesmo, serem confundidos com as 

características de quaisquer outra glomerulonefrite, pielonefrite, cólicas menstruais, 

doença inflamatória pélvica, cervicite, etc. Isso explica o fracasso da terapia com 

Ciprofloxacino, o que pode ter sido prejudicial ao postergar o diagnóstico de lesão renal. 

Posteriormente, os exames laboratoriais solicitados foram adequadamente 

baseados nos protocolos da SBR (2013), entre eles: proteinúria 24 horas e urina rotina. 

Com base nos resultados, houve tentativa de adesão à terapêutica com MMF. Aliás, 

revisões do grupo Cochrane e recentes meta-análises não encontraram evidência da 

superioridade do uso de MMF em relação ao uso de CCF.     

Conforme Araújo e Pestana (2008), a classe III, apesar de possuir formas leves, 

pode evoluir para insuficiência renal. Aliado a isso, a classe V pode ocorrer em sua forma 

pura ou combinada com glomerulonefrite proliferativa difusa ou focal, como é o caso. 

Em geral, os pacientes apresentam síndrome nefrótica. A evolução é mais indolente, mas, 

por fim, há progressão para insuficiência renal (IMBODEN et al, 2011). Durante a 

análise do caso, evidenciou-se tal descrição, além de sinais clínicos-laboratoriais mais 

característicos de síndrome nefrítica, exceto pela ausência de hipertensão e dislipidemia, 

e não de síndrome nefrótica, cuja marca essencial é a proteinúria de 24 horas > 3,5g.  

O tratamento de indução foi semelhante ao preconizado pela SBR (2015), que 

inclui: Metilprednisolona 0,5g a 1g IV por 3 dias e Ciclofosfamida 0,5 a 1 g/m² IV 

mensal por 6 meses ou 0,5 g a cada 15 dias por 3 meses ou MMF (2 a 3 g/dia); no caso, 

foi utilizado este último esquema de CCF. No tratamento de manutenção, usou-se 

Azatioprina e Prednisona. A SBR preconiza a Azatioprina por, no mínimo, 36 meses.  

Quanto às reações adversas provocadas pelas infusões, que foram observadas, são 

considerados reações comuns na administração de CCF (TELES et al, 2017).  

No presente estudo, foi observado RC do quadro de NL classes III e V após a 

pulsoterapia. Em relação a isto, em um estudo realizado em 100 pacientes com NL 

atendidos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a frequência de RC aos 12 meses 

foi 72,7% e aos 24 meses, 85,7%. Porém, houve recorrência da doença em 40% dos 

casos. Estudos anteriores demonstraram que variáveis como idade, proteinúria, hematúria 

e presença de hipertensão na época do diagnóstico têm valor prognóstico questionável na 
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evolução da NL. Outros autores concluíram que creatinina elevada e hipoalbuminemia 

representam fatores de pior prognóstico (MELO et al, 2009). Dessa forma, supõem-se 

que o sucesso terapêutico obtido esteja associado à idade jovem da paciente, ao 

diagnóstico precoce da doença de base, ao adequado acompanhamento multiprofissional 

desde a descoberta do LES e à ausência de outras comorbidades e complicações do LES. 

  

5. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que é essencial o conhecimento acerca dos critérios diagnósticos de 

NL frente à qualquer sinal de comprometimento renal no paciente portador de LES. 

Igualmente importante, é a implementação adequada do tratamento, que requer não só 

uma equipe multiprofissional experiente, mas também uma unidade hospitalar que 

ofereça serviços eficazes e tecnologias estruturais adequadas à terapia imunossupressora.  

Por fim, a assistência ao paciente deve ser contínua, sempre utilizando os 

princípios médicos. Qualquer reação adversa, piora ou ausência de melhora clínica deve 

ser pesquisada e tratada, a fim de obter o mínimo de lesão e o máximo de recuperação. 
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