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RESUMO 
 
 
Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 

multissistêmica, crônica e autoimune caracterizada pela presença de vários 

anticorpos circulantes. Atinge principalmente mulheres em idade reprodutiva, 

mas as mulheres lúpicas geralmente têm fertilidade preservada. Existem 

poucos estudos avaliando os filhos destas mães e a dosagem de 

autoanticorpos não tem sido avaliada sistematicamente nestas crianças. 

Objetivos: Avaliar a presença  de anticorpo antinuclear (FAN) e antifosfolípides 

(AAF) em filhos de mães com LES, com idade entre dois meses a 12 anos. 

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo de coorte, no período de 12 de abril 

de 2013 a 30 de abril de 2014. A seleção das mães foi realizada no 

Ambulatório de LES do Serviço de Reumatologia do NHU/UFMS. Foi realizada 

a coleta de amostras de sangue dos filhos para pesquisa do FAN e AAF e 

quando positivo, repetido a cada três meses até a negativação sorológica ou a 

quarta coleta no período de um ano. Na positividade do FAN, na segunda 

coleta  foram dosados o anti-Sm, anti-RNP, anti-DNA, anti-SSa e anti-SSb. 

Resultados: Foram selecionadas 133 crianças, com proporção F:M de 1,7 :1. 

Dezoito crianças apresentaram FAN positivo (13,5%), sendo o principal padrão 

encontrado o nuclear pontilhado fino (NPF) com títulos entre 1/160 a 1/5120. 

Todas as  crianças negativaram até a terceira coleta, com exceção de quatro, 

mas sem alterações clínicas ou no desenvolvimento. Dezenove crianças (14%) 

apresentaram AAF positivos  (o mais frequente foi o ACL IgG) e  negativaram 

após a terceira coleta. Duas crianças apresentaram Lúpus Eritematoso 

Neonatal com manifestações cutâneas (1,5%). Alterações neurológicas foram 

encontradas em duas crianças com FAN positivo e três crianças com AAF 

positivo. Conclusões: Observou-se que  quatro crianças mantiveram o FAN 

positivo ao longo do seguimento e estas devem ser acompanhadas a longo 

prazo para verificar se desenvolverão alguma doença autoimune.   

Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico. Autoanticorpos. Anticorpos 

antinucleares. Anticorpos antifosfolipídios. Síndrome antifosfolípide. Crianças. 

 



 
ABSTRACT 

 
 
Introduction: The Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multisystem 

disease, chronic and autoimmune, which is characterized by the presence of 

various circulating antibodies. It mainly affects women of reproductive age, but 

the SLE women usually have the fertility preserved. There are few studies 

evaluating the children of these mothers and the dosage of autoantibodies has 

not been systematically evaluated in these children. Objectives: To evaluate 

the presence of antinuclear antibodies (ANA) and antiphospholipid (AAF) in 

children of mothers with SLE and at aged between two months and 12 years. 

Materials and Methods: Prospective cohort study, from 12th April 2013 to 30th 

April 2014. The selection of mothers was held at SLE Clinic of the 

Rheumatology Department of NHU / UFMS. It was performed a collecting of 

children's blood samples for analysis of ANA and AAF and when positive, 

repeated every three months until seroreversion or fourth collecting within the 

period of one year. In the positivity of ANA, in the second collecting were 

measured the anti-Sm, anti-RNP, anti-DNA, anti-SSa and anti-SSB. Results: 
133 children were selected, with ratio of F:M of 1.7: 1. Eighteen children have 

presented positive ANA (13.5%) and the main pattern found was the nuclear 

fine speckled (NFS) with titers from 1/160 to 1/5120. All these children became 

negative to the third collection, except four, but no clinical changes or 

development. Nineteen children (14%) showed positive AAF (the most frequent 

was the ACL IgG) and became negative after the third collection. Two children 

presented Neonatal lupus erythematosus with cutaneous manifestations (1,5%). 

Neurological alterations were detected in two children with positive ANA and 

three children with positive AAF. Conclusions: It was observed that the four 

children maintained ANA positive during follow-up and they must be followed for 

long term in order to verify if they will develop some autoimmune disease. 

Keywords: Systemic lupus erythematosus. Autoantibodies. Antinuclear 

antibodies. Antiphospholipid antibodies. Antiphospholipid syndrome. Children. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo "lúpus", que significa "lobo" em latim, foi usado na Idade Média 

pela primeira vez por um médico do século XII, Rogerius. Ele descreveu a 

erupção malar bilateral avermelhada clássica da doença que foi assim 

denominado devido à semelhança das lesões com mordidas de lobo. Em 1828, 

Biett, um dermatologista francês, descreveu as lesões de pele características 

da enfermidade e em 1872, Kaposi, um dermatologista húngaro, discorreu 

sobre as manifestações sistêmicas da patologia (1).  

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença multissistêmica, 

crônica de natureza autoimune, caracterizada pela presença de anticorpos 

circulantes contra vários componentes celulares, levando à inflamação em 

diversos órgãos e dano tecidual (2).    

       Estudos realizados nas últimas décadas verificaram uma incidência de 

3,7 a 7.6 casos por 100.000 habitantes e prevalência variando de 14 a 

50/100.000 habitantes. Pode ocorrer em todas as raças e idades, mas há uma 

prevalência em mulheres jovens, em uma proporção de nove a dez  mulheres 

para um homem (3-8).  

A etiologia do LES é multifatorial e envolve predisposição genética, 

fatores ambientais e hormonais (aumento da relação estrógeno/andrógeno).  

Há um defeito no clearance de células apoptóticas e de imunocomplexos 

permitindo estimulação do sistema imunológico por apresentação de 

autoantígenos e consequente perda da tolerância imunológica, ativação 

policlonal de linfócitos B e produção de autoanticorpos (9-18).   

A produção anormal de autoanticorpos pelas células B é a principal 

característica da doença. O anticorpo antinuclear (FAN) é positivo em 95% dos 

pacientes com LES, mas não é específico, pois pode ser encontrado em várias 

doenças autoimunes e em pacientes hígidos. Com a evolução das técnicas 

para detecção de autoanticorpos, pode-se determinar contra quais estruturas 

celulares estes anticorpos são dirigidos. Dentre esses, o anti-DNA de dupla 
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hélice (anti-dsDNA) e anti-Smith (anti-SM) que são específicos da doença. 

O  anti-RNP, anti-Ro/SSA e anti-La/SSB são encontrados no LES, mas 

também podem ser identificados em outras doenças autoimunes (1,2). 

O LES evolui com as mais variadas manifestações clínicas, e com 

períodos de exacerbação e remissão. Suas manifestações clínicas podem 

aparecer isoladamente, de forma simultânea ou aditiva. Queixas constitucionais, 

como adinamia, mal-estar, fadiga, perda de peso e febre são frequentemente 

observadas na fase ativa da doença. Na fase inicial, geralmente os sistemas 

acometidos com maior frequência são o ósteoarticular e o cutâneo, e de forma 

mais grave, o renal e o Sistema Nervoso Central (SNC) (1,2). 

O LES é uma doença que afeta predominantemente mulheres jovens na 

idade reprodutiva, mas não necessariamente afeta a fertilidade. O prognóstico 

é melhor para ambos, mãe e feto, quando a doença está em remissão há pelo 

menos seis meses antes da concepção. Durante a gestação, há maior 

prevalência de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, sofrimento fetal e morte fetal, 

principalmente em mulheres com nefrite lúpica e presença de anticorpos 

antifosfolipídios (AAF) ou Síndrome antifosfolípide (SAF) (19).   

Nas mães portadoras do anticorpo anti-Ro/SSA, a criança pode 

apresentar a Síndrome do Lúpus Eritematoso Neonatal (LEN), com 

manifestações cutâneas, trombocitopenia e alterações hepáticas que são 

transitórias até um bloqueio cardíaco congênito, que é irreversível (20).  

Existem poucos estudos avaliando os filhos das mães com LES. Alguns 

autores estudaram o risco das crianças nascidas de mães com doenças 

autoimunes, revisando trabalhos anteriores e verificaram maior ocorrência de 

parto prematuro e crescimento intrauterino retardado (CIUR) (21).  São descritos 

na literatura distúrbio de comportamento e déficit de aprendizagem em crianças 

com AAF positivos filhas de mães com SAF (22).   

Como não existem estudos com desenho semelhante ao nosso trabalho 

no Brasil, este trabalho se propõe a verificar a presença dos anticorpos 
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antinucleares (FAN), anticardiolipina (ACL), anticoagulante lúpico (AL) e  anti-

beta 2 glicoproteína I (antiB2GPI) em filhos de mães com LES e correlacionar a 

positividade destes anticorpos com manifestações clínicas específicas e 

acompanhá-los pelo período de um ano para determinar se desenvolveram 

trombose, LES, SAF, outra doença autoimune ou complicações no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM).   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. EPIDEMIOLOGIA: 

O LES afeta indivíduos de todas as raças, mas especula-se a 

possibilidade de maior incidência em negros, polinésios, asiáticos e índios 

americanos (3,4).           

Incide em ambos os sexos mas é  9 a 10 vezes mais freqüente em 

mulheres (1-3). Em um trabalho realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, foi 

encontrada uma proporção de 20 mulheres para cada homem acometido (5,6).  

A incidência estimada em diferentes locais do mundo é de 

aproximadamente 1 a 22 casos para cada 100.000 pessoas por ano, e a 

prevalência pode variar de 7 a 160 casos para cada 100.000 pessoas (3,4) .  

No Brasil, estima-se uma incidência de LES em torno de 8,7 casos para 

cada 100.000 pessoas por ano, de acordo com estudos epidemiológicos 

realizados na região Nordeste (5,6), Norte (7) e Sul(8). A doença pode ocorrer em 

qualquer faixa etária. Inclusive em crianças e adolescentes, sendo rara abaixo 

de 5 anos (1,2). O pico de incidência da doença ocorre entre 30 a 39 anos, mas 

a maioria dos casos (71%) ocorre na faixa de 20 a 49 anos (1-4).  

2.2. ETIOPATOGENIA E GENÉTICA   

Embora a etiologia seja desconhecida, sabe-se que a doença resulta de 

uma combinação de vários fatores relacionados ao sexo, aspectos genéticos e 

fatores ambientais como radiação ultravioleta (UV), medicamentos, produtos 

químicos, infecções virais, hormônios sexuais e fatores emocionais. A alteração 

básica é a interação desses fatores desencadeando o surgimento de vários 

autoanticorpos associado a uma falha na supressão de sua formação e do 

controle imunorregulatório, com perda da tolerância imunológica, deficiência na 
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remoção de imunocomplexos, ativação do sistema de complemento e de outros 

processos inflamatórios que levam à lesão celular e tissular (9).  

       A predisposição genética é confirmada devido a maior incidência da 

doença em gêmeos monozigóticos do que em dizigóticos, chegando a 

concordância nos monozigóticos em 67% (10,11). Isso ocorre devido ao 

envolvimento de múltiplos genes (12,13). É descrita uma ocorrência familiar de 10 

a 12% dos casos (14)  e estudos recentes têm mostrado um número maior de 

parentes com sinais de outros distúrbios imunológicos, a chamada 

poliautoimunidade familiar (15,16).  

      O LES é o protótipo da doença autoimune sistêmica de herança poligênica 

caracterizada por perda da tolerância imunológica a vários autoantígenos e 

formação de complexos imunes que se depositam nos tecidos com 

consequente inflamação nos diversos órgãos e sistemas (17).  

Vários genes determinantes de HLA classe II e III aumentam o risco 

relativo de LES, como o HLA DR2, HLA DR3, alelos nulos para C4. O HLA DR2 

parece encontrar-se em um desequilíbrio de ligação com deficiência de C2 e o 

HLA DR3 com deficiência de C4. O fator B juntamente com o C2 e o C4 são 

considerados antígenos de histocompatibilidade classe III que estão no braço 

curto do cromossomo 6, podendo ser herdados conjuntamente com os outros 

antígenos de histocompatibilidade (18). Foi evidenciado em um estudo brasileiro 

uma nítida associação do HLA-DR3 com o LES do adulto caucasóide 

sugerindo que este possa participar de modo significativo no mecanismo de 

suscetibilidade à doença (7).   

O microquimerismo também é proposto como um mecanismo 

patogenético em que as células alogênicas fetais ou maternas cruzam a 

placenta durante a gestação em um tráfego bidirecional e que persistem na 

circulação e em tecidos da mãe e do feto (19).  

A desregulação imunológica do LES envolve linfócitos T e B, células 

dendríticas, deficiência do sistema complemento e polimorfismos das 
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interleucinas, receptores Fc das imunoglobulinas e alterações no processo de 

apoptose celular (23). Ocorre uma hiperreatividade das células T helper ou CD4, 

diminuição das células T citotóxicas e células T supressoras que normalmente 

inibem a resposta imunológica, ativação policlonal de células B nos estágios 

iniciais da doença, defeito na tolerância da célula B relacionado a defeitos na 

apoptose (24).  

As células apoptóticas são a fonte mais provável dos antígenos para os 

autoanticorpos no LES. Alterações nas moléculas que removem os restos 

apoptóticos, como os componentes do complemento demonstraram ter uma 

associação com o lúpus.  Como as células se dividem de forma anormal, certos 

antígenos nucleares e peptídeos são processados por células apresentadoras 

de antígenos (macrófagos, linfócitos B e células dendríticas) e apresentados 

em um complexo MHC-peptídeo estimulando a ativação e ampliação clonal dos 

linfócitos T CD4 (23).  Estas células quando ativadas liberam várias citocinas 

que ativam as células B auto-reativas, que proliferam e se diferenciam em 

células produtoras de anticorpos contra vários antígenos nucleares (24).  

As células T, principalmente as células T reguladoras, têm um papel 

importante no controle da autoimunidade do LES. Foi verificado um nível 

aumentado de citocinas tanto sistemicamente como localmente em órgãos 

alvos, confirmando o seu papel importante na patogênese da doença, 

propagando o processo inflamatório responsável pelo dano tecidual. Essas 

citocinas pró-inflamatórias são o interferon-alfa, interleucina-1 (IL-1), a 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-18 (IL-18), o interferon-gama e o fator de 

necrose tumoral (TNF) (25,26).  

Outra citocina descoberta no final da década de 1990 foi da família dos 

fatores de necrose tumoral, que aumenta a sobrevida do linfócito B, 

denominada estimulante do linfócito B (BLys) também conhecida como BAFF. 

Essa citocina liberada principalmente pelos macrófagos, monócitos e células 

dendríticas está aumentada no LES e seus níveis estão diretamente 

correlacionados com a atividade da doença e também com os níveis séricos de 
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anti-DNA (27,28). Estudos preliminares mostraram resultados promissores que 

sugerem benefícios potenciais em bloquear esses mediadores inflamatórios no 

LES, como um anticorpo monoclonal totalmente humano que se liga ao BLyS 

solúvel inibindo a sua atividade biológica(29).  Um melhor entendimento da 

regulação da expressão das citocinas e seus receptores pode ser a chave para 

esclarecer os mecanismos patogênicos das formas mais graves de LES e com 

isso, elaborar estratégias terapêuticas mais eficazes (30).  

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

estrógenos estimulam os timócitos, os linfócitos CD4 e CD8, as células B, 

macrófagos e a liberação de IL-1 (31). Homens e mulheres com LES 

apresentam um aumento da hidroxilação de estrógenos e estrona para 16 alfa-

OH-estrona, produzindo uma estimulação estrogênica prolongada. Existe a 

evidência de que os hormônios femininos, tanto os estrógenos quanto a 

progesterona, aumentam a ação das moléculas de adesão levando a um 

aumento da adesividade de granulócitos e monócitos ao endotélio. Os 

estrógenos aumentam ainda a secreção de prolactina e de hormônio de 

crescimento. Essas substâncias contribuem para a proliferação de linfócitos, 

que por sua vez possuem receptores sensíveis aos estrógenos. Por meio 

destes receptores, os estrógenos poderiam modular a resposta imunológica e 

regular a maturação dos linfócitos e assim, comprometer a sua tolerância. 

Foram descritos casos de hiperprolactinemia e algumas anomalias do eixo 

hipotálamo-hipófise- adrenal nos pacientes com LES (32).   

Quanto aos fatores ambientais, foi verificado que os raios UV podem 

desencadear surtos de agudização da doença por alterar a antigenicidade do 

DNA ou a composição da junção dermoepidérmica. A exposição da cultura de 

queratinócitos à radiação UV induz à expressão de antígenos nucleares como 

o Ro (SS-A), RNP (ribonucleoproteína) e o antígeno SM (SMITH) na superfície 

dos queratinócitos. Assim, a produção dos autoanticorpos contra esses 

antígenos nucleares, no paciente lúpico, fica significantemente aumentada pela 

luz UV (33) que também causa alteração na membrana fosfolipídica dos 

queratinócitos, levando a apoptose e induzindo a formação de citocinas, 
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principalmente a IL-1, além de estimular a formação de células T supressoras 
(11). Por isso, alguns subtipos de LES são mais fotossensíveis com o anti-Ro 

positivo, como o Lúpus Eritematoso Neonatal (LEN) e o lúpus cutâneo 

subagudo (20).    

A exposição a certos medicamentos como hidralazina, procainamida e 

vários anticonvulsivantes também está associada ao LES induzido por drogas e 

estas parecem funcionar como haptenos, levando à formação de anticorpos (34).  

2.3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

As manifestações clínicas do LES são variadas, podendo envolver 

qualquer órgão ou sistema, de forma isolada ou simultânea em qualquer 

período da doença e dependerão do espectro dos diversos autoanticorpos com 

especificidades diferentes, que causam uma vasculite de pequenos vasos e 

alterações inflamatórias em vários tecidos (35).  

O LES acomete principalmente as articulações, a pele, as células 

sanguíneas, os vasos sanguíneos, as membranas serosas, o rim e o cérebro(36).   

Alterações vasomotoras determinam o livedo reticular e o Fenômeno de 

Raynaud e estão mais relacionadas à presença de anticorpos antifosfolípides 

(AAF)(37).   

Como o diagnóstico é difícil por se tratar de uma doença multissistêmica 

de início insidioso e com vários tipos de apresentações clínicas, foram 

propostos os critérios de classificação do American College of Rheumatology 

(ACR) em 1982 (38) e revisados em 1997 (39) que consistem em:   

1. Eritema malar: eritema fixo, plano ou elevado nas eminências malares, 

tendendo a poupar a região nasolabial. 

2. Lesão discoide: lesão eritematosa, infiltrada, com escamas queratóticas 

aderidas e tampões foliculares, que evolui com cicatriz atrófica e discromia. 
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3. Fotossensibilidade: eritema cutâneo resultante de reação incomum ao 

sol. 

4. Úlcera oral: ulceração oral ou nasofaríngea, geralmente não dolorosa, 

observada pelo médico. 

5. Artrite: artrite não erosiva envolvendo duas ou mais articulações 

periféricas, caracterizada por dor à palpação, edema ou derrame. 

6. Serosite: pleurite - história convincente de dor pleurítica ou atrito 

auscultado pelo médico ou evidência de derrame pleural ou pericardite - 

documentada por eletrocardiografia ou atrito ou evidência de derrame 

pericárdico. 

7. Alteração renal: proteinúria persistente maior que 0,5 g/dia ou acima de 

3+ (+++) se não quantificada; ou cilindros celulares (hemáticos, granulares, 

tubulares ou mistos). 

8. Alteração neurológica: convulsão ou psicose - na ausência de fármacos 

implicados ou alterações metabólicas conhecidas como uremia, cetoacidose e 

distúrbios hidroeletrolíticos. 

9. Alterações hematológicas: anemia hemolítica com reticulocitose; ou  

leucopenia menor que 4.000/mm3 em duas ou mais ocasiões; ou linfopenia 

menor que 1.000/mm3 em duas ou mais ocasiões; ou trombocitopenia menor 

que 100.000/mm3 na ausência de uso de fármacos causadores. 

10. Alterações imunológicas: presença de anti-DNA nativo; ou anti-Sm; ou  

achados positivos de anticorpos antifosfolipídios baseados em concentração 

sérica anormal de anticardiolipina IgG ou IgM, em teste positivo para 

anticoagulante lúpico, usando teste-padrão ou em VDRL falso-positivo. 

11. Anticorpo antinuclear (FAN): título anormal de FAN por 

imunofluorescência ou método equivalente em qualquer momento, na ausência 

de fármacos sabidamente associados ao lúpus induzido por fármacos. 
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O diagnóstico é estabelecido a partir da presença de pelo menos 4 dos 11 

critérios de classificação(39).   

2.4. AUTOANTICORPOS 

Embora o FAN esteja presente em mais de 95% dos pacientes LES, o 

teste apresenta baixa especificidade. A especificidade variável é decorrente da 

multiplicidade de elementos intranucleares, nucleolares e intracitoplasmáticos, 

potencialmente capazes de se comportar como antígenos frente a condições 

diversas que nem está relacionada à doença. O FAN positivo pode ser 

encontrado em uma parcela da população normal ou na presença de algumas 

doenças crônicas como cirrose biliar, doenças da tireóide, artrite reumatoide 

(AR), esclerodermia (ES), dermatomiosite (DM), síndrome de Sjogren (SS), 

doença mista do tecido conjuntivo (DMTC) e também na presença de infecções 

virais ou bacterianas, quando são transitórios(40).  .  

Em aproximadamente 5% dos pacientes em que se diagnostica doença 

sistêmica pode não ocorrer a positividade do FAN. Isso provavelmente se deve 

tanto ao emprego de técnicas inadequadas para sua detecção no momento da 

coleta da amostra ou ainda a presença de outros autoanticorpos, como o anti-

Ro/SSA, ou de autoanticorpos contra elementos plasmáticos, como os 

antifosfolípides e antiplaquetários(41). 

Cada antígeno celular tem uma distribuição topográfica própria ao longo 

do ciclo celular. O reconhecimento dos padrões de fluorescência nucleares, 

nucleolares, citoplasmáticos e outros associados ao aparelho mitótico nas 

várias fases desse ciclo, fornece direcionamento sobre os possíveis 

autoantígenos que estão sendo reconhecidos na reação(43). Essas associações 

vêm sendo definidas nas últimas décadas e foram sistematizadas no III 

Consenso Brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2 (FAN-

HEp-2) (44). 

Um fator importante a ser considerado é o título do FAN-HEp-2. Em geral, 

os pacientes autoimunes tendem a apresentar títulos moderados (1/160 e 
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1/320) e elevados (≥1/640), enquanto os indivíduos sadios com FAN-HEp-2 

positivo tendem a apresentar baixos títulos (1/80). Entretanto, em ambas as 

situações pode haver exceções  (45).  

Outro ponto de grande importância é o padrão de fluorescência, que 

fornece uma indicação da identidade do(s) autoanticorpo(s) em questão. Os 

padrões de fluorescência nuclear pontilhado grosso (NPG) e nuclear 

homogêneo (NH) estão quase sempre associados a um contexto de 

autoimunidade sistêmica (46). Por outro lado, o padrão nuclear pontilhado fino 

denso (NPFD) é um dos mais frequentemente observados em pessoas sem 

doenças autoimunes. Autoanticorpos contra alguns antígenos têm associação 

bastante específica com determinadas doenças autoimunes ou ao estado de 

autoimunidade em si, enquanto outros ocorrem, indiscriminadamente, em 

indivíduos sem doença autoimune e com doença autoimune (47).  

Os subtipos de padrão nuclear pontilhado são: fino (associado à presença 

de anticorpos anti-Sm e Ro/SS-A ou La/SS-B); grosso (sugestivo de anticorpos 

anti-RNP); fino denso (observado em cerca de 30% dos soros FAN positivos, 

geralmente, em altos títulos). Está relacionado também aos anticorpos 

antiproteína p75 ou LEDGF (lens epithelium derived growth factor) descritos 

num amplo espectro de condições clínicas inclusive em indivíduos saudáveis 
(48).  

A prevalência de FAN positivo, geralmente em baixos títulos (=1:80), nos 

indivíduos saudáveis é de 10 a 15% e pode aumentar com a idade, sendo os 

padrões nucleares (pontilhado, pontilhado fino denso e homogêneo) mais 

comumente observados nesses casos. Dessa forma, frente a um resultado de 

FAN positivo, é imprescindível proceder à sua titulação e à caracterização da 

especificidade do anticorpo envolvido. Por outro lado, o resultado negativo não 

é determinante para se afastar a suspeita clínica de LES. Além disso, não 

exclui a presença de autoanticorpos em baixos títulos no soro ou daqueles 

específicos a antígenos cuja expressão celular não é suficiente para sua 

detecção, como o antígeno Ro/SS-A (49). Os anticorpos anti-DNA nativo e 
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anticorpos anti-Sm são considerados testes específicos, mas têm baixa 

sensibilidade (50,51).   

Foram realizados vários consensos para padronização nacional de 

avaliação de autoanticorpos contra antígenos celulares por Imunofluorescência 

Indireta (IFI) em células HEp-2. O Primeiro e Segundo consensos foram 

elaborados com o objetivo de padronizar critérios de leitura e interpretação dos 

diversos padrões (43,52). O Terceiro e o Quarto consensos serviram para 

atualizar as relevâncias clínicas do ensaio e sugerir medidas efetivas para o 

controle de qualidade e avaliar as dificuldades na implantação das normas de 

padronização (44,53). Este último consenso recomendou aos laboratórios 

brasileiros a diluição de triagem em 1/80. Embora alguns pacientes com 

diagnóstico de doenças autoimunes possam apresentar títulos de 1/80, a maior 

parte deles apresenta títulos de autoanticorpos em células HEp-2 de moderado 

(1/160 e 1/320) a elevado (maior ou igual a 1/640) (53).  

Com relação à escolha dos métodos de identificação de autoanticorpos 

específicos como anticorpos anti-DNA nativo e anticorpos contra antígenos 

nucleares extraíveis, a imunodifusão dupla foi considerada pelo consenso 

como método que assegura excelente correlação clínica, sendo relevante como 

métodos confirmatório quando se utilizam em uma primeira fase métodos 

automatizados ou como método de escolha para laboratórios de apoio à 

Reumatologia. Caso sejam utilizados imunoensaios de fase sólida, foi 

recomendado que os resultados sejam confirmados por métodos mais 

específicos como imunodifusão dupla, contraimunoeletroforese, 

imunofluorescência em Crithidia lucilae e immunoblotting.  O IV Consenso não 

recomenda a utilização de ensaios automatizados como EIA (Ensaio 

Imunoenzimático) e Quimioluminescência na triagem de FAN (53). 

Em 2003, Dellavance e colaboradores (52) analisaram 17 padrões de 

relevância diagnóstica todos com boa reprodutibilidade. Alguns descritos foram:  
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O padrão Nuclear Pontilhado Fino Denso (NPFD) pode corresponder ao 

anticorpo antiproteina p 75 kDa encontrado em indivíduos saudáveis, 

processos inflamatórios inespecíficos, doenças reumáticas autoimunes, cistite 

intersticial, dermatite atópica, psoríase e asma. Este padrão também pode 

representar o anticorpo anti SSA/Ro encontrado na SS Primária, LES, LEN e 

Lúpus cutâneo subagudo, como também o anti-SSB/La encontrado em SS, 

LES e LEN e o anticorpo anti-Mi-2 encontrado na DM (53).       

O padrão Nuclear Homogêneo (NH) corresponde ao anticorpo anti-DNA 

nativo (encontrado em LES), anticorpo anti-Histona (LES induzido por droga)  e 

o anticorpo anticromatina que corresponde ao anticorpo DNA/Histona e 

nucleossomo que pode ser encontrado em AR, Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) 

principalmente associado à uveite na forma oligoarticular, Síndrome de Felty e 

cirrose biliar primária. A presença de DNA nativo ou dupla hélice (dsDNA) é 

específico do LES, presente em 50-75% dos pacientes e característico de 

doença ativa, especialmente nefrite (52).        

 O padrão nuclear pontilhado centromérico (NPC) representa o anticorpo 

anticentrômero encontrado em Esclerose Sistêmica (ES) forma limitada da 

Esclerodermia, a Síndrome CREST (acrônimo para as características principais 

da síndrome - calcinose, fenômeno de Raynaud, dismotilidade esofágica, 

esclerodactilia e telangiectasia) e cirrose biliar primária(52).   

 O padrão nuclear pontilhado grosso (NPG) representa o anti-SM  do LES 

e o anticorpo anti-RNP encontrado na doença mista do tecido conjuntivo 

(DMTC), LES , ES e AR(52).       

 O padrão nucleolar aglomerado representa o anticorpo antifibrilarina (u3-

nRNP) que pode ser encontrado na ES com comprometimento visceral grave 

como a hipertensão pulmonar (52).    

O padrão nucleolar pontilhado representa o anti-NOR-90 encontrado em 

ES e em outras doenças do tecido conjuntivo mas sem relevância clínica(52).   
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O padrão nucleolar homogêneo corresponde ao anticorpo anti-PM/Scl 

encontrado na Síndrome de Superposição da Polimiosite com ES e também 

pode corresponder a outros anticorpos mais raros (52).       

Um trabalho foi realizado com uma amostra aleatória de 394 pacientes 

com FAN positivo pelo HEp-2 recrutados da rotina de um laboratório clínico e 

com informações clínicas fornecidas pelos médicos. Os padrões NPG e NH 

associaram- se a pacientes com doença autoimune e o padrão NPFD 

associou-se a indivíduos sem qualquer evidência de doença autoimune (54,55).  

A presença de autoanticorpos pode preceder a sintomatologia de alguma 

doença autoimune por meses ou anos, sendo necessária uma monitoração 

prospectiva por algum tempo para se detectar uma possível evolução para 

autoimunidade clínica (56).   

Alguns autores verificaram a presença do anticorpo antinucleossoma 

como preditor de LES em indivíduos saudáveis (57,58). Outro estudo identificou 

130 indivíduos com LES e mostraram que o anti-DNA esteve presente em 72 

pacientes de dois a nove anos antes do diagnóstico (59).  

2.5. TRATAMENTO: 

O controle da atividade da doença é realizado através de um 

planejamento adequado do tratamento (60). Os principais medicamentos usados 

são os corticoides e imunossupressores que possuem vários efeitos colaterais 

que podem ocasionar outras doenças como hipertensão arterial, diabetes, 

osteoporose e até neoplasias (61).  Devido ao desenvolvimento recente de novas 

opções terapêuticas, a tendência é aumentar a prevalência do LES com 

diminuição da mortalidade. Esse aumento na sobrevida pode levar a ocorrência 

de sequelas causadas pela própria doença ou pelo tratamento, mas também a 

uma melhor qualidade de vida, com mulheres planejando filhos (62). Vários 

estudos foram realizados para avaliar se esses medicamentos podem interferir 

no feto durante a gestação ou no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) 

das crianças filhas destas mães (63).  
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Os imunossupressores e outras drogas administradas nas mães durante 

a gravidez e lactação podem afetar o feto e o desenvolvimento do sistema 

imunológico do neonato. Algumas crianças apresentaram alterações 

neuropsicológicas (64,65).   

Um melhor entendimento da regulação da expressão das citocinas e seus 

receptores pode ser a chave para esclarecer os mecanismos patogênicos das 

formas mais graves de LES e com isso, elaborar tratamentos mais eficazes (66) . 

 

2.6. LES E GESTAÇÃO: 

O LES atinge principalmente o sexo feminino e em idade fértil, mas as 

mulheres lúpicas geralmente têm fertilidade preservada (67). A fertilidade pode 

ser prejudicada se a paciente fizer uso de medicamentos alquilantes como a 

ciclofosfamida, levando à ocorrência de falência ovariana mesmo anos depois 

da sua administração (64). 

Por muito tempo, estas pacientes foram desencorajadas a ter filhos, pois 

a gestação sempre foi causa de preocupação para obstetras e reumatologistas 

por estar associada a maior possibilidade de complicações. Especial atenção 

deve ser dada a mulheres com nefrite lúpica e com positividade de anticorpos 

antifosfolipídes (AAF). Além disso, há risco de exacerbação da doença, 

especialmente no puerpério (68). 

Nos últimos 30 anos, devido a incrementos no diagnóstico e tratamento 

do LES por meio do trabalho conjunto de reumatologistas, obstetras e 

intensivistas, resultou em um melhor manejo da gestação considerada de alto 

risco. Com a melhoria na qualidade de vida. houve aumento do número de 

mulheres lúpicas com planejamento familiar incluindo uma ou mais gestações 
(69,70). 
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Alguns autoanticorpos, quando presentes na gestação, como os AAF 

podem levar a abortos ou perda fetal (71) e os anticorpos anti-Ro/SS-A podem 

ocasionar manifestações do LEN como bloqueio de ramos cardíacos e 

alterações cutâneas semelhantes ao lúpus cutâneo subagudo (72).  

Em mulheres com doenças reumáticas, o risco de perda fetal de 

repetição, crescimento intrauterino retardado (CIUR) e de parto prematuro 

continua sendo maior do que na população em geral, principalmente em 

vigência de atividade da doença (73,74).   

O LES pode estar associado a um pior prognóstico gestacional. Algumas 

complicações são bem reconhecidas, como a pré-eclâmpsia que ocorre em 

13% destas pacientes, aumentando em 66% em pacientes lúpicas com 

comprometimento renal (75-77).    

Em um estudo retrospectivo feito por Chakravarty e colaboradores, foram 

analisadas 63 gestações em 48 mulheres com LES, sendo relatado pré-

eclâmpsia em 22%. Os fatores de risco relacionados foram a presença de AAF, 

trombocitopenia prévia, diabetes mellitus e o diagnóstico de pré-eclâmpsia em 

uma gravidez anterior (78) .  

Outro trabalho avaliou as gestações de pacientes com LES no período de 

16 anos, que totalizaram 62 gestações em 50 pacientes. Houve 82,3% de 

nascidos vivos e 17,7% de perda fetal, sendo três abortos espontâneos, dois 

natimortos e seis abortos terapêuticos. Trinta e oito dos nascidos vivos eram de 

termo (74,5%) e 25,5% foram prematuros.  O pior prognóstico foi associado a 

exarcebação da doença durante a gravidez, principalmente recaída renal com 

proteinúria e presença de AAF (79).  

Devido à hipótese dos anticorpos anti-Ro estarem relacionados à causa 

de perda fetal inexplicável e complicações na gestação, além do LEN, foi 

realizado um estudo multicêntrico no qual foram avaliadas 100 mulheres com  

anti-Ro positivo (53 mulheres com LES em 122 gestações) e 107 mulheres 

com anti-Ro negativo (58 mulheres com LES e 140 gestações)  e realizado a  
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dosagem de anti-Ro por immunoblot e contraimunoeletroforese. Os achados 

foram similares em mães com LES anti-Ro positivo e anti-Ro negativo e 

também quando comparadas com mães sem LES, em relação à idade 

gestacional, prevalência de perda fetal, prematuridade, ruptura prematura de 

membranas, pré-eclâmpsia, CIUR e baixo peso ao nascer. Os autores 

concluíram que os anticorpos anti-Ro/SSA são responsáveis por causar 

bloqueio cardíaco congênito (BCC) em LEN, mas não afetam o prognóstico da 

gestação, tanto em mulheres com LES ou sem LES (80).  

Embora os estudos registrem a mesma  frequência de agudizações 

durante a gravidez e nos períodos fora da gestação (81), um estudo prospectivo 

concluiu que houve aumento da atividade do LES na gravidez. Foram avaliadas 

203 pacientes lúpicas com 481 gestações desde o início e a cada quatro a oito 

semanas foram comparadas com um grupo controle de 166 pacientes não 

lúpicas com 356 gestações e outro grupo de 177 mulheres hígidas com 566 

gestações. Observou-se que a perda fetal (14%) e a prematuridade (12%) 

foram mais comuns em pacientes com LES. A atividade da doença contribuiu 

nos dois casos e quando ocorreu na primeira gravidez, a presença do 

anticoagulante lúpico (AL) foi associado com um aumento no risco de perda 

fetal. Concluiu-se nesse estudo que os fatores de risco para o nascimento 

prematuro foram atividade da doença, dose de prednisona e anti-hipertensivo 

usadas pela mãe, nível baixo de C3 e aumento de pressão diastólica no 

segundo trimestre.  Atividade do LES ocorreu em 21% das gestações que 

resultou em prematuridade, baixo peso e perda fetal (82).   

O prognóstico é melhor tanto para mãe como para o feto quando a 

doença está em remissão por pelo menos seis meses antes da concepção (83). 

Os imunossupressores são contraindicados durante toda a gestação (65), mas 

existe a recomendação de se manter a hidroxicloroquina desde o início da 

gestação pois a sua suspensão pode predispor a exarcebação da doença e até 

o presente não existe documentação de malformação fetal por seu uso na 

gravidez (84).    
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Em estudos com gestantes que apresentaram nefrite lúpica, os autores 

concluíram que houve a taxa de perda fetal de 38,2% nestas pacientes em 

atividade e a evolução da gestação foi favorável nas que estavam com a nefrite 

controlada na concepção (85,86).  A primogravidez também esteve associada a 

uma reagudização da doença nas pacientes lúpicas (87).   

Portanto, o LES não é uma limitação à gestação. A melhor caracterização 

de fatores prognósticos e o entendimento de determinados mecanismos 

fisiopatológicos permitem o desenvolvimento de estratégias de prevenção de 

morbidade materna e fetal. A concepção não agrava a doença como pode ser 

visto em 80% das gestações que evoluem favoravelmente (83).  

A monitorização clínica, o tratamento adequado e o planejamento podem 

garantir às mulheres com LES seu direito à maternidade (86).  

2.7. LES E PROLE DE MAES LÚPICAS 

Muitas mães lúpicas questionam se há a possibilidade de seus filhos 

manifestarem a doença em alguma época de suas vidas. Não existem estudos 

prospectivos que possam confirmar, mas devido à predisposição genética, a 

chance é maior do que na população geral (12). Existem poucos estudos 

avaliando os filhos das mães com LES.  Alguns autores estudaram o risco das 

crianças nascidas de mães com doenças autoimunes revisando trabalhos 

anteriores e verificaram poucos efeitos específicos atribuídos à doença 

materna pregressa. No entanto, foi descrito maior ocorrência de parto 

prematuro e CIUR (88). O uso de prednisona antes do nascimento tem se 

mostrado seguro e a maioria das crianças tem desenvolvimento normal. O 

baixo peso ao nascimento pode ser devido a uso de imunossupressores 

durante a gravidez, o que também pode predispor a doenças autoimunes, 

malignidade e problemas reprodutivos (89).  

No estudo realizado com 47 filhos de mães lúpicas com idade entre sete e 

13 anos (23 meninos e 24 meninas), estes foram submetidos a testes de 

acordo com a idade para avaliar a linguagem, a visão, o quoeficiente de 
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inteligência (QI) e distúrbios de aprendizagem (DA). A inteligência foi normal 

em todos, mas três pacientes examinados tinham distúrbio de linguagem e 

desenvolveram também DA. Dois irmãos tiveram diagnóstico de dislexia. Os 

AAF foram positivos nas mães de três crianças com DA. Os medicamentos 

usados durante a gravidez e outros autoanticorpos não foram relacionados ao 

DA. Eles concluíram que o LES materno não afetou o nível de inteligência, mas 

pode aumentar a ocorrência de DA principalmente em meninos (90,91).   

Outro estudo incluiu 58 crianças filhas de mulheres que tinham LES 

diagnosticada antes e durante a gravidez e outras 58 crianças filhas de mães 

saudáveis (grupo controle). As crianças incluídas no estudo tinham entre oito a 

15 anos.  Foi descrito um aumento da frequência de DA na prole de pacientes 

com LES (92).  

Os imunossupressores e outros medicamentos administrados nas mães 

durante a gravidez e lactação podem afetar o feto e o desenvolvimento do 

sistema imunológico do neonato, mas pesquisas mais detalhadas são 

necessárias para determinar se ocorrem riscos a longo prazo na prole dessas 

mulheres (93).  

2.8. LUPUS ERITEMATOSO NEONATAL 

O LEN é uma doença rara do lactente, caracterizando-se por um 

processo autoimune transitório causado pela passagem transplacentária de 

autoanticorpos maternos da classe IgG contra as proteínas SSA/Ro e SSB/La 
(94). Esses anticorpos reconhecem a expressão dessas proteínas no tecido 

cardíaco do feto, causando vários graus de BCC (95). É uma condição clínica 

caracterizada por alterações cutâneas, trombocitopenia e alterações hepáticas, 

além do comprometimento cardíaco (96). Existem relatos de que mulheres com 

estes anticorpos têm também maior probabilidade de perda fetal e aborto (97).   

 A incidência é de 1: 20.000 dos nascidos vivos ou 0,05% (98,99). 



20 

 

O LEN é um clássico modelo de autoimunidade adquirida, no qual os 

anticorpos IgG maternos atravessam a barreira placentária e na circulação fetal 

podem exercer um papel importante na patogênese da síndrome (100,101). Ao 

contrário da lesão cardíaca que compromete irreversivelmente a condução 

átrio-ventricular, os acometimentos cutâneos e/ou hematológicos são 

transitórios e podem regredir após o desaparecimento dos anticorpos maternos 

da circulação do lactente. Na maioria dos estudos, esses anticorpos levam seis 

a nove meses para desaparecer (102).   

Em um relato de literatura com trigêmeos, não houve desenvolvimento do 

BCC nos três (103). Apenas um deles apresentou a forma grave necessitando de 

implante de marcapasso cardíaco ao nascimento. Outro apresentou apenas 

miocardite e Bloqueio atrioventricular (BAV) de primeiro grau e o terceiro só 

apresentou aumento de enzimas hepáticas.  Isso mostra que a transferência de 

anticorpos anti-Ro e anti-La pela placenta não é suficiente para induzir as 

manifestações de LEN, mas que deve haver um fator fetal ainda não conhecido 

que exerça um papel maior determinando qual criança será afetada (104).  

O tratamento do BCC depende da gravidade e é realizado com 

glicocorticoides que atravessam a barreira placentária, tais como 

dexametasona ou betametasona (105,106). 

2.9. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E SÍNDROME DO 
ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE 

2.9.1. Considerações gerais sobre anticorpos antifosfolípides 

Os AAF são imunoglobulinas que reagem contra fosfolípides de 

membrana carregados negativamente. O primeiro foi identificado em 1906 

quando foi realizada a reação de fixação de complemento utilizando extratos de 

fígado de fetos sifilíticos como antígeno, e posteriormente foi denominado 

cardiolipina (107). Surgiram em seguida testes, como as técnicas de fixação de 

complemento e floculação, o Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) 

que usava como antígeno uma combinação de cardiolipina, lecitina e 
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colesterol. Foram identificados por meio deste método indivíduos com 

resultados positivos e sem manifestações clínicas de sífilis. Estes foram 

considerados falso-positivos após o desenvolvimento do teste específico 

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test (FTA-Abs) (108).  

A presença de anticoagulante circulante em pacientes com LES foi 

descrito pela primeira vez por Conley e Hartmann em 1952 (109).   Em 1963 foi 

descrito a relação entre anticoagulante sistêmico e eventos tromboembólicos 

em pacientes com LES (110) e em 1972, Feinstein e Rappaport denominaram 

como "anticoagulante lupico" (AL) (111). 

 Anos depois, foi descoberto que alguns anticorpos anticardiolipinas 

requeriam a presença de uma proteína ligada a fosfolípide do plasma, o antiβ2-

glicoproteina I (anti-B2GPI) para ligar-se à cardiolipina (112).  

2.9.2. Síndrome Antifosfolípide  

Posteriormente, esses anticorpos foram relacionados com recorrência de 

abortos espontâneos (113) e em 1983 Hughes (114) descreveu a associação entre 

AAF e trombose arterial e venosa. A nomenclatura de Síndrome do anticorpo 

antifosfolípide (SAF) foi proposta em 1987 por Harris (115). 

A SAF é uma condição clínica caracterizada por manifestações 

trombóticas e/ou morbidade obstétrica na presença de AAF. O quadro 

obstétrico é caracterizado por abortos de repetição ou prematuridade (116,117).   

Os critérios diagnósticos mais utilizados atualmente foram propostos em 

1999, sendo conhecidos como critérios de Sapporo (118) e revisados em 

Sidney(119). 

Define-se a SAF pela presença de um critério clínico - trombose vascular 

(um ou mais episódios clínicos de trombose arterial, venosa ou de pequenos 

vasos em qualquer tecido ou órgão) ou morbidade gestacional (perda fetal ou 

partos prematuros de repetição) e um critério laboratorial definido como títulos 
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médios ou altos de anticorpo anticardiolipina IgG e/ou IgM com título 

clinicamente significativo ou positividade do teste do AL ou do anti-B2GPI de 

classe IgG e/ou IgM em duas ou mais ocasiões separadas por intervalo de 12 

semanas (120,121).  

Um estudo concluiu que em amostra aleatória de indivíduos com AAF 

positivos, a ACL IgG e o  AL apresentaram maior especificidade para o 

diagnóstico de SAF e que se caracterizou pela maior prevalência de trombose 
(122).  

A pesquisa da história familiar na SAF mostrou resultados interessantes. 

De 108 pacientes, 78% tinham história de um ou mais parentes com pelo 

menos um parâmetro clínico para a síndrome. Este achado sugere uma 

contribuição genética para a SAF (123).  

 2.9.3. Síndrome Antifosfolípide Secundária   

A SAF é secundária se associada com outra doença autoimune (124 ). Em 

torno de 50% de pacientes com LES apresentam o AAF e metade destes têm 

morbidade secundária à SAF (125).  No estudo realizado no estado da Bahia 

para avaliar a frequência dos AAF em portadores de LES, estes foram 

detectados em 24,5% e não se observou a associação da presença destes 

anticorpos com complicações trombóticas, abortamento ou plaquetopenia (126). 

A medição de anti-B2GPI mostrou-se clinicamente útil na identificação de 

pacientes com LES que apresentam maior risco de trombose venosa e arterial 

em um estudo publicado em 2003 (127). A positividade persistente de IgG 

aumentou a associação com trombose venosa e o IgM com trombose arterial. 

Em outro trabalho. estes mesmos autores verificaram também que o nível de 

ACL IgG > 40 foi associada a aumento de 2,8 vezes de risco para trombose 

venosa (128).  

Em um estudo anterior, foi verificado que o anti-B2GPI IgG esteve 

presente  em alguns pacientes com LES após um evento trombótico ou 



23 

 

neurológico, sugerindo que poderia ser usado como marcador de futuros 

eventos trombóticos em pacientes com LES e SAF com positividade de ACL  e 

AL (109).   

O tratamento é baseado em medicamentos antiagregantes plaquetários e 

anticoagulantes (129 ). 

2.9.4. Síndrome Antifosfolípide Primária 

A SAF foi descrita originalmente no contexto do LES, mas foi reconhecida 

posteriormente como uma síndrome primária em 50% dos casos (130). O 

diagnóstico da SAF primária (SAFP) é feito pela presença de altos títulos do 

anticorpo antifosfolípide e de duas ou mais manifestações clínicas em um 

indivíduo com ausência do diagnóstico de doença autoimune de base (131).  

Achados recentes têm mostrado marcadores biológicos peculiares de 

LES tais como o anticorpo anticromatina e ativação de complemento em 

pacientes com SAFP. Distintos polimorfismos de fatores genéticos comuns tem 

sido associados com LES e SAF e alguns autores sugeriram que essas 

entidades poderiam ser variantes dentro de uma mesma doença. Essa teoria 

tem sido usada para definir um subgrupo de pacientes com SAFP com alto 

potencial de desenvolver LES, principalmente se apresentarem alguns 

anticorpos como anti DNA e trombocitopenia persistente (125). 

Títulos baixos de AAF podem ser encontrados em indivíduos hígidos, 

porém títulos altos estão geralmente associados à SAF (132). A prevalência de 

AAF na população geral sem manifestações clínicas de SAF varia de 1 a 5,6%, 

com tendência a aumentar com a idade e principalmente nos pacientes com 

alguma comorbidade (133). Não está totalmente esclarecido se os AAF 

constituem agentes causais ou se são epifenômenos, pois muitos pacientes 

com SAF bem documentada eventualmente podem se tornar soronegativos 
(134).  
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Foi demonstrado que o anti-B2GPI IgA foi muito útil para distinguir 

pacientes com trombose ou sem trombose nos pacientes com diagnóstico de 

SAFP (135), mas também pode ser encontrado em crianças saudáveis ou com 

dermatite atópica (136-138).  Foi verificado que 50% das crianças saudáveis com 

um ano de idade nascidas de mães com doença autoimune tem este teste 

positivo (139).  

Em um estudo de avaliação clínica e laboratorial de pacientes com SAF 

primária, o FAN esteve presente em 34,5% dos pacientes. O padrão 

predominante foi o NH seguido pelo NP, e a maioria apresentou títulos maiores 

ou iguais a 320. Em relação às manifestações clínicas da doença, o grupo com 

FAN HEp-2 positivo apresentou maior frequência de trombose venosa 

profunda. Foi demonstrado que cerca de 1/3 dos pacientes com SAFP podem 

apresentar FAN positivo e pela positividade de outros anticorpos específicos 

pode levar a possibilidade destes pacientes evoluírem para outras doenças do 

tecido conjuntivo (140).  

Dois trabalhos demonstraram que pacientes com SAFP e presença de 

anticorpo antinucleossomal podem evoluir para LES após alguns anos (116,141). 

Resultados preliminares de um estudo com 39 crianças nascidas de mães 

com AAF positivo mostraram a presença de AAF em 42% dos neonatos de 

mães com doença autoimune. Seis meses depois, estava ainda presente em 

37,5% destas crianças. Nenhum dos pacientes evoluiu com SAF ou outra 

doença autoimune. Foi observado nesse estudo um caso isolado de ocorrência 

de positividade de AAF aos seis meses de idade em uma criança que era 

negativa ao nascimento. Os autores concluíram que esse fato poderia ser 

atribuído à vacinação ou alguma alimentação da mãe (142).  

2.9.5. Síndrome Antifosfolípide e Gestação 

Em mulheres gestantes com SAF, os títulos de AAF podem variar durante 

a gestação e sua ascensão parece estar relacionada com pior prognóstico 

gestacional (71). A detecção do ACL e do AL parece ser significativamente maior 
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no primeiro trimestre da gestação, mas também já foram encontrados 

resultados transitórios positivos em mulheres sem SAF (143).   

Alguns autores verificaram que a ACL foi detectada no líquido amniótico e 

no cordão umbilical, confirmando a passagem transplacentária em 54,5% das 

pacientes com SAF (113).  Foi realizado um estudo de 16 casos de Síndrome 

HELLP (microangiopatia da gravidez em que ocorre anemia hemolítica 

intravascular, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia associadas à 

disfunção multiorgânica grave) em 15 mulheres com SAF e os autores 

sugeriram que essa síndrome poderia ser a primeira manifestação de SAF(144).   

A passagem transplacentária de fatores anticoagulantes pode ocorrer 

causando complicações em neonatos. Como os AAF geralmente são da classe 

IgG, a passagem placentária pode ser antecipada (145).  

São relatados trombose, necrose extensa e infarto em placentas de 

pacientes com AAF (117). Por isso é importante que essas crianças sejam 

submetidas à pesquisa destes anticorpos, principalmente a ACL e o AL.  

Um estudo comparando bebês de mães portadoras de SAF e 

mães saudáveis não mostrou qualquer diferença na ocorrência de 

complicações neonatais (146).    

2.9.6.  Filhos de mães com Síndrome Antifosfolípide  

Embora os AAF das mães portadoras de SAF possam passar através da 

placenta, relatos de casos de trombose neonatal são raros. Foi relatado um 

caso de um neonato filho de mãe com SAF de dez dias de vida que 

desenvolveu sepse por Klebsiella com trombose de artéria femoral e presença 

de AAF+. A transferência passiva de AAF pode estar associada a 

complicações na presença de fatores de risco, como infecção nesse caso (147).  
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Em experiência com ratos que eram expostos por tempo prolongado aos 

AAF, foram verificadas diversos tipos de alterações no comportamento, 

principalmente confusão e hiperatividade (148).   

As crianças nascidas de mães com SAF podem apresentar 

anormalidades no desenvolvimento neurológico como foi observado em vários 

estudos (149-152). 

Foi realizado um estudo multicêntrico pelo Fórum Europeu de AAF que 

teve início em 2003 onde foram selecionadas mães com SAF e questionados o 

curso e prognóstico da gestação, tratamento e perfil imunológico. Para os 

neonatos, foi realizado exame clínico e imunológico ao nascimento e avaliação 

do desenvolvimento neurológico por cinco anos e os anticorpos foram 

redosados quando positivos (149). Em 2009, foram publicados os resultados 

após estudo de 110 mães e 112 crianças (duas gestações gemelares) onde 

80% das mães tinham SAFP, sendo 65,5% com critérios obstétricos apenas, 

21,8% só trombose e 12,7% com critérios obstétricos e trombose. AAF foram 

positivos nas crianças em 46% ao nascimento e ACL em 33% isoladamente. 

Prematuridade ocorreu em 14,3% (3,6% antes de 33 semanas de gestação) e 

17% foram pequenos para idade gestacional (PIG). A maioria permaneceu 

saudável durante todo o acompanhamento e apenas três pacientes 

apresentaram anormalidades comportamentais importantes aos três anos de 

idade (150).   

Em junho de 2012 foram publicados os dados preliminares de um 

seguimento de mães com SAF de um Registro Neonatal Europeu em que 

foram estudados 141 bebês por dois anos, sendo encontrado prematuridade 

em 16% e baixo peso em 17%. Não houve evidência clínica de trombose 

perinatal em nenhum caso, apesar da passagem transplacentária de 20% de 

AL, 25% de ACL e 43% de anti-B2GPI (151).  

Outro estudo teve como objetivo descrever o prognóstico a longo prazo e 

o estado imunológico de crianças nascidas de mães com SAF para determinar 
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os fatores responsáveis pelas anormalidades nas crianças e correlacionar o 

perfil imunológico destas crianças com as mães. Foi um estudo multicêntrico 

realizado na Europa envolvendo 134 crianças (65 meninas e 69 meninos) aos  

três, nove, vinte e quatro meses e cinco anos. Complicações neonatais 

ocorreram em 13% (n=18) sendo 4% (n=5) infecções. Quanto aos anticorpos 

ao nascimento, AL esteve presente em 4% e persistiram em 10%, a ACL IgG 

em 16% e negativou em seis meses em 17%. O anti-B2GPI em 15% e IGM em 

3%, negativaram em seis meses em 18%. Quatro crianças apresentaram 

alterações neurológicas, sendo autismo, hiperatividade, atraso de linguagem e 

hipotonia axial com atraso psicomotor. A despeito da presença de AAF nas 

crianças, trombose ou LES não foi observado em nenhuma criança. A 

presença de anormalidades no desenvolvimento neurológico parece ser mais 

importante nestas crianças e poderia justificar o seguimento a longo prazo (152).  

2.9.7. Crianças com Síndrome Antifosfolípide 

A prevalência de AAF em associação a tromboembolismo venoso em 

crianças varia de 0% a 23,8% (153-156).  

Gattorno e colaboradores estudaram 14 casos pediátricos com SAF 

acompanhados por períodos de dois a 16 anos (mediana de seis anos). 

Desses, dez pacientes ainda mantinham critério para SAFP, dois 

desenvolveram LES e um desenvolveu linfoma de Hodgkin (157). 

No Brasil, existem poucos estudos sobre SAF em crianças. Em 2003, 

Campos e colaboradores encontraram AAF e SAF em 57 crianças e 

adolescentes com Lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) (158).  Em 2006, 

Barbosa e colaboradores (159) estudaram a frequência de AAF em pacientes 

com LESJ e verificaram relação entre a positividade destes anticorpos e a 

presença de manifestações neurológicas como acidente vascular cerebral 

(AVC) e coreia, assim como outros autores já haviam descrito essa associação 

em pacientes adultos com LES em 2003 (160). Sato e colaboradores realizaram 
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um levantamento do desfecho de uma série de cinco casos definidos de SAF 

pediátrica em 2008 (161).  

Ainda não há critérios validados para o diagnóstico da SAF pediátrica, 

mas análise das séries de casos publicados até o presente indica as suas 

características singulares. Um registro internacional de SAF pediátrica (162) foi 

proposto na Paediatric Rheumatology European Society (PRES), com base nos 

critérios de Sidney (119). Os dados preliminares desse estudo incluindo 107 

crianças e adolescentes de 13 países confirmaram o maior acometimento com 

trombose venosa profunda em extremidades e trombose cerebral, além da 

maior associação com manifestações hematológicas e cutâneas em pacientes 

com doenças autoimunes, quando comparadas com os casos de SAFP. 

Ainda não há consenso sobre o tratamento de pacientes pediátricos com 

SAF. O conhecimento sobre anticoagulação em crianças ainda é insuficiente e 

há discussões sobre a intensidade e a duração da anticoagulação (163).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Avaliar a presença de FAN e AAF em filhos de mães com LES. 

3.2. ESPECÍFICOS 

1- Analisar a ocorrência de manifestações clínicas associadas à 

positividade do FAN e/ou  AAF em crianças filhas de mães com LES. 

2- Verificar se as crianças nascidas de mães com AAF desenvolveram 

complicações relacionadas à trombose ou SAF nos primeiros meses de 

vida até a negativação sorológica;  

3- Verificar se as crianças nascidas de mães lúpicas desenvolveram 

LES ou LEN; 

4- Verificar o tempo de negativação dos autoanticorpos no período de 

um ano; 

5- Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças com 

positividade destes anticorpos e identificar a ocorrência de 

anormalidades no desenvolvimento pelo período de um ano.  

6- Avaliar as características das mães com LES e presença de SAF 

associada e correlacionar com a positividade do FAN ou AAF em seus 

filhos.  
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

4.1. Descrição do Estudo  

Trata-se de um estudo observacional prospectivo, de coorte realizado nos  

ambulatórios de Reumatologia e Reumatologia pediátrica do Hospital 

Universitário da UFMS. Foi realizada uma análise prospectiva dos filhos de 

mães com LES. 

4.2. Aspectos éticos  

Este estudo atendeu à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Pesquisa e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul sob o protocolo número 134.850 e não 

apresenta qualquer tipo de conflito de interesses. (Anexo A) 

4.3. Local da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Reumatologia e Reumatologia 

Pediátrica do Hospital Universitário da FAMED/UFMS em Campo Grande-MS. 

4.4. População e seleção da amostra  

A população foi constituída de mães com LES e seus filhos até 12 anos 

de idade. As mães foram selecionadas no período de 12 de abril a 19 de julho 

de 2013. Nesse período, foram atendidos na rotina do Ambulatório de 

Reumatologia com atendimento específico de pacientes com LES 431 

pacientes sendo 37 homens e 394 mulheres (proporção F:M de 10,65:1), com 

média de atendimento de 26 a 40 pacientes por dia. Das 394 mulheres, foram 

selecionadas 98 mães lúpicas, após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão. As crianças totalizaram 133 sujeitos.  
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4.5. Critérios de inclusão  

a- Mães lúpicas diagnosticadas com LES segundo os critérios de 

classificação do ACR de 1997, com FAN positivo no momento do diagnóstico, 

com filhos até 12 anos de idade e que leram o Termo de consentimento livre e 

esclarecido previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, assinaram e concordaram em 

participar da pesquisa autorizando a coleta de sangue dos seus filhos menores. 

(Apêndice A) 

b- Filhos de mães lúpicas incluídas com até 12 anos de idade.  

4.6. Critérios de exclusão  

a- Mães lúpicas com filhos maiores de 12 anos de idade. 

b- Mães que se recusaram a assinar o Termo de consentimento livre e 

esclarecido para realização da pesquisa. 

c- Filhos de mães lúpicas com mais de 12 anos de idade.  

4.7. Coleta de dados 

4.7.1. Período da coleta 

O período da coleta foi entre 12 de abril de 2013 a 30 de abril de 2014.  

4.7.2. Instrumentos de coleta  

a- Foi elaborada uma ficha de avaliação clínica específica para as mães 

para obtenção de dados como idade, tempo de evolução da doença desde o 

diagnóstico, critérios diagnósticos preenchidos, positividade dos autoanticorpos 

no diagnóstico, tratamento e dados obstétricos (número de gestações,  partos e 

abortos, tipos de parto, idade gestacional, complicações na gestação, presença 

de atividade do LES e tratamento na gestação. (Apêndice B) 
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b- Foi elaborada uma ficha de avaliação clínica específica para os filhos 

de mães lúpicas para a obtenção de dados das crianças na primeira consulta 

(sexo, idade, tipo de parto, idade gestacional, dados antropométricos ao 

nascimento, APGAR e marcos do desenvolvimento neuropsicomotor) e dados 

de cada consulta realizada. (Apêndice C) Foram consideradas crianças 

prematuras quando a idade gestacional foi menor que 37 semanas completas. 

Quanto ao peso de nascimento, foram classificados como recém nascido (RN) 

pequeno para idade gestacional (PIG) quando o peso de nascimento foi menor 

que 2500 gramas. Se o peso de nascimento foi menor que 1500 gramas é RN 

de muito baixo peso e se menor que 1000 gramas, RN de extremanente baixo 

peso (164).  

c- Foi elaborada outra ficha clínica para avaliação trimestral das crianças 

com os seguintes dados: anamnese, exame físico, medidas de peso, altura e 

perímetro cefálico com anotação do percentil através dos gráficos do NCHS- 

National Center for Health Statistics (Anexo B), exame neurológico e resultados 

dos autoanticorpos pesquisados. (Apêndice D)  

d- Os testes aplicados para avaliação neurológica foram o Teste de 

Denver nos menores de  seis anos (Anexo C) e o mapa de desenvolvimento 

mental modificado de Leavitt para as crianças de três a doze anos. (Anexo D) 

e- Foi realizado o Questionário SNAP de DDA (Distúrbio de Déficit de 

atenção) nas crianças em idade escolar. (Anexo E)   

f- Foram analisados os prontuários das mães e das crianças para 

confirmar e completar os dados das fichas de avaliação clínica.   

 

4.7.3. Periodicidade das consultas e coletas  
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   A periodicidade das consultas de todas as crianças da pesquisa foi a 

cada três meses para preenchimento da ficha clínica de acompanhamento e 

realização do exame físico e neurológico. (Apêndice D)   

Se a dosagem dos anticorpos das crianças foi positiva na primeira coleta, 

novas coletas foram realizadas a cada três meses até a negativação no 

período de um ano ou até a quarta coleta trimestral. Se o resultado obtido foi 

negativo em uma das coletas, não houve outra nova coleta. 

4.8. Pesquisa de autoanticorpos:  

- Coleta do material 

As crianças selecionadas foram submetidas às coletas de amostras de 

sangue no laboratório do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FAMED/UFMS) e as amostras 

de soro foram armazenadas e congeladas a - 20˚C até a realização da 

pesquisa de anticorpos no laboratório do Instituto de Pesquisa e Diagnóstico da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (IPED-APAE) de Campo 

Grande-MS. 

- Os soros das amostras foram submetidos à pesquisa de FAN, ACL IgG 

e IgM, anti-B2GPI IgG e IgM e AL.  

- Quando o FAN foi  positivo, na segunda coleta foi realizada também a 

dosagem de anti-Ro, anti-La, anti-Sm, anti-RNP e anti- DNA.  

- Métodos laboratoriais:   

a) Pesquisa de Anticorpos antinucleares (ANA) ou Fator antinuclear 
(FAN) 

Foi utilizada a técnica de IFI para a pesquisa do FAN (Técnica de Faar) e 

tendo como substrato as células HEp2 (American Type Culture Collection CCL-

23), uma linhagem de células tumorais derivadas de carcinoma de laringe 
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humana. Foram utilizados para a interpretação dos resultados os critérios do II 

Consenso Brasileiro de Fator Antinuclear em células HEp-2 (2003) (44). Os 

soros foram considerados positivos se o título fosse maior ou igual a 80 e 

diluídos até obter-se a negativação da fluorescência. 

b) Pesquisa de Anticardiolipina IgG e IgM  

A determinação laboratorial de anticorpos anticardiolipina foi realizada  

utilizando ensaios imunoenzimáticos (ELISA) comercialmente disponíveis 

(Inova Quanta Life ACA IgG/IgM ELISA), sendo considerados positivos os 

títulos maiores que 10 unidades fosfolípides/ml para IgG e 7,0 UI/ml para IgM. 

O substrato utilizado foi a solução de cardiolipina purificada do Laboratório 

Sigma e a técnica foi realizada conforme descrita por Gharavi (120).  

c) Pesquisa de anticoagulante lúpico 

O teste do anticoagulante lúpico foi realizado por meio da inibição de 

testes de coagulação dependentes de fosfolípides, ou seja, a inibição do tempo 

de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e o tempo do veneno de víbora de 

Russel. Foram considerados positivos se título > 1,2 (fracamente positivo se 

1,2 a 1,5, moderadamente positivo se entre 1,5 e 2,0 e fortemente positivo se 

>2,0) (119).  

d) Pesquisa de Anti B2 glicoproteína IgG e IgM 

Os anticorpos séricos anti-B2 GP1 IgG e IgM foram detectados por meio 

de ELISA (The binding Site, Brrmingham, UK), de acordo com as instruções do 

fabricante e com valores de ponto de corte de 8,0 U/ml tanto para IgM como 

para IgG (119).   

e) Pesquisa de anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro (SSA) e anti-La (SSB)   

Para a pesquisa de anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro (SSA) e anti-La (SSB), foi 

utilizada a técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA), como previamente 

descrita por McClain (51), utilizando-se kits específicos de substrato para cada 
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teste, seguindo-se as especificações do fabricante (Hemagen Diagnostics, Inc). 

Foi considerado positivo o soro com resultado maior que 3 vezes o cut-off.  

f) Pesquisa de anti-DNA (dupla hélice ou nativo) 

Para a pesquisa de Anti-DNA, foi utilizado como substrato a Crithidia 

luciliae e utilizada a técnica de Imunofluorescência lndireta (IFI), como descrita 

anteriormente por Aarden (165). Foi considerado positivo o soro com resultado 

maior que 1/10. 

4.9. Tratamento Estatístico 

Para os dados sócio demográficos, foi utilizado o cálculo da mediana e 

média.  

A associação entre o resultado do FAN e do AAF com a faixa etária dos 

pacientes e com as demais variáveis avaliadas neste estudo foi realizada por 

meio do teste do qui-quadrado, com correção de Bonferroni, quando apropriado.  

Os demais resultados das variáveis avaliadas neste estudo foram 

apresentados na forma de estatística descritiva ou na forma de tabelas e 

gráficos.  

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa estatístico 

SigmaPlot, versão 12.5, considerando um nível de significância de 5% (166). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1. Características das mães   
 
        Das 98 mães lúpicas selecionadas, 67,4 % tinham apenas um filho na 

faixa etária de inclusão e 32,6% tinham mais de um filho (28 mães com dois 

filhos e 4, com três filhos).  

        O número de gestações variou de um a quatro, com média de 2,5 

gestações por paciente. Nove mães tiveram parto normal (9,2%), sendo que 

uma destas mães apresentou um filho com AAF positivo. Duas mães tiveram 

parto gemelar, uma sem complicações e outra apresentou complicações na 

gestação com parto prematuro e as crianças nasceram PIGs. Uma destas 

crianças com 8 anos e 6 meses apresentou FAN positivo e outra AAF positivo 

sem anormalidades clínicas.  

        A idade das mães variou de 19 a 47 anos, com média de 33 e mediana de 

31 anos.   A mediana do tempo de diagnóstico da doença foi de seis anos, mas 

com variações importantes. Uma paciente teve o diagnóstico de LES e SAF 

durante a sua primeira gestação, com passagem de FAN, outros anticorpos 

específicos e anticoagulante lúpico na criança recém nascida, que foi pré-termo, 

PIG e apresentou infecção neonatal (paciente 10 da tabela 2). 

        O tempo de diagnóstico da doença mais longo foi de 17 anos, com a 

primeira gestação ocorrendo aos 20 anos de idade e a doença diagnosticada  

dois anos antes. A sua única gestação foi sem intercorrências, apesar da 

atividade da doença nos primeiros meses da gravidez.  

         Trinta e quatro mães desta pesquisa tinham SAF associada ao LES 

(25,5%). Todas as 18 mães de crianças com AAF positivo tinham SAF (uma 

mãe teve dois filhos com AAF positivo no estudo).   

        A fertilidade no LES é normal e a gravidez não é contraindicada, mas deve 

ser planejada. Por um longo tempo, pacientes portadoras de LES foram 

desencorajadas a ter filhos, devido às observações de que a doença poderia 

piorar na gravidez. Alguns parâmetros que devem ser considerados na 

gravidez dessas pacientes são atividades da doença, gravidade da doença e 

toxicidade das drogas em uso para a criança. A gravidez nessas pacientes é de 
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alto risco e deve ser monitorada mesmo após o nascimento da criança devido 

ao risco de reativação da doença (67,76,81,83).  

        Ocorrem alterações fisiológicas na gravidez que podem ser confundidas 

com atividade da doença nas pacientes lúpicas, pois vários sinais e sintomas 

ocorrem nas duas situações.  

        Foram criados instrumentos específicos para avaliar a atividade da 

doença nessas pacientes adaptando aos já existentes como o SELENA-

SLEDAI (70).  

        Segundo a literatura, a atividade da doença durante a gestação leva a um 

pior prognóstico, principalmente se associada a SAF (68-79).  

        Por meio dos dados obtidos das mães e revisão dos seus prontuários, foi 

observado neste estudo que cinco mães com SAF associada apresentaram 

atividade da doença na gestação. Duas mães evoluíram para parto prematuro 

e as crianças tiveram CIUR. Uma destas mães teve um filho com AAF positivo 

identificado na pesquisa e outra não teve nenhum filho com qualquer 

autoanticorpo positivo. As outras três mães não apresentaram intercorrências 

gestacionais e nem seus filhos apresentaram anormalidades. 

        Em relação à primiparidade, não houve diferença estatisticamente 

significante entre mães de crianças com FAN ou AAF positivo. Alguns autores 

observaram que a primogestação em pacientes com LES é de maior  risco (87).  

        Neste trabalho, seis mães primigestas apresentaram complicações na 

primeira gestação, como pré-eclâmpsia e ameaça de aborto, sendo duas mães 

cujos filhos tiveram FAN positivo e quatro mães em que os filhos apresentaram 

AAF positivo.  

 

 

5.2. Características das crianças 
 
 
        Das 133 crianças filhas de mães lúpicas selecionadas, 85 eram do sexo 

feminino e 48 do sexo masculino (Proporção F:M de 1,77:1). A idade média foi 

de oito anos, com variação de dois meses a 12 anos.  
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5.2.1. Características das crianças com FAN positivo 
 

Dezoito crianças apresentaram FAN positivo (13,5%). Os resultados 

referentes ao resultado do FAN, de acordo com a faixa etária dos pacientes 

estão apresentados na Tabela 1.   

 
 

Tabela 1: Resultados do FAN de acordo com a faixa etária das crianças.      

                Campo Grande- MS,2015 

Faixa etária n 
Pacientes FAN+ 

n (%) 

Pacientes FAN - 

n (%) 

Valor 

de p 

2 a 24 meses 23 6 (26,1) 17 (73,9) 

0,213 

2 anos e 1 mês a 5 anos   28 4 (14,3)   24 (85,7) 

5 anos e 1 mês a  10 anos 52 6 (11,5)   46 (88,5) 

10 anos e 1 mês a 12 anos 30 2 (6,7)   28 (93,3) 

Total  133 18 (13,5) 115 (86,5) 

Os resultados estão apresentados em frequência absoluta (frequência relativa). 

Valor de p no teste do qui-quadrado (significância p<0,05). 

 
 

Não houve associação entre o resultado do FAN e a faixa etária dos 

pacientes (teste do qui-quadrado, p=0,213). A faixa etária em que houve maior 

positividade do FAN neste estudo foi entre dois meses a um ano  (6/23). 

        O padrão e titulação do FAN de cada criança estão apresentados na 

tabela 2, assim como a distribuição quanto ao sexo e idade.  
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Tabela 2-  Distribuição das crianças com FAN positivo quanto ao sexo, idade, padrões   

      de fluorescência e títulos do FAN. Campo Grande-MS, 2015 

F:sexo feminino; M: sexo masculino; NPF:Nuclear pontilhado fino; 

NPFpi:Nuclear pontilhado fino com pontos isolados; NH: Nuclear homogêneo; 

NPG: Nuclear pontilhado grosso; NPFD:Nuclear pontilhado fino denso; AL: 

anticoagulante lúpico. 

Paciente 1ª coleta 2ª coleta 3ª  coleta 4ª  coleta 

1- F, 8a5m 1/160 NPF 1/160 NPFpi 1/160 NPFpi Negativo 

2- F, 12a 1/160 NH Negativo  Negativo Negativo 

3- F, 12a 1/160 NPF Negativo  Negativo Negativo 

4- M, 2m 1/160 NPF 

Anti-Ro- 20 AL+ 

Negativo  

Anti-Ro- AL- 

Negativo Negativo 

5- M, 9a 1/160 NH Negativo  Negativo Negativo 

6- M, 2a11m 1/160 NH AL+ Negativo AL - Negativo Negativo 

7- M, 1a6m 1/160 NPF Negativo  Negativo Negativo 

8- M, 3m 1/160 NPF 

Anti-Ro-104 

Negativo 

Anti-Ro -  

Negativo Negativo 

9- M, 2a11m 1/160 NH Negativo  Negativo Negativo 

10- F, 3m 1/160 NPF 

Anti-Rnp -338 

Anti-Sm-108 AL+ 

Negativo  

Anti-Rnp – 

Anti-Sm- AL- 

Negativo Negativo 

11- F, 2m 1/160 NPF 

Anti-Ro-145 

Negativo 

Anti-Ro- 

Negativo Negativo 

12- F, 3a1m 1/160 NPF 1/80 NPF Negativo Negativo 

13- M, 9a 1/320 NPFpi 1/160 NPFpi 1/160 NPFpi 1/160 NPFpi 

14- M, 2m 1/320 NPG 

Anti-Ro-655  

Anti-Rnp-147 

Anti-Sm-168 

1/160 NPF      

Anti-Ro-271    

Anti-Rnp-157  

Anti-Sm- 

Negativo Negativo 

15- M, 6a 1/320 NH Negativo Negativo Negativo 

16- F, 6a 1/640 NPFD 1/640 NPFD 1/320 NPF 1/320 NPF 

17- F, 7a3m  1/640 NPF 1/5120 NH 1/1280 NPF 1/640 NPF 

18- F, 3a10m 1/640 NPFpi 1/640 NPF 1/320 NPF 1/320 NPF 
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        Analisando a tabela 2, dezoito crianças (13,5%) apresentaram FAN 

positivo, sendo 12 isoladamente e em seis foi identificado outro anticorpo 

positivo concomitantemente ao FAN. Em duas crianças (paciente 8 de três 

meses e 11 de dois meses) houve concomitância de um segundo anticorpo (o 

anti-Ro) que negativou após três meses. Outra criança (paciente 6) apresentou 

na primeira coleta concomitantemente o AL que negativou na segunda coleta 

juntamente com o FAN e três crianças (pacientes 4, 10 e 14) apresentaram 

positividade para mais de dois anticorpos, entre eles o AL (pacientes 4 e 10).  

        As crianças com mais de um anticorpo (FAN, anti-Ro, Anti-Sm, anti-RNP) 

estavam entre os menores de seis meses, sendo três pacientes de dois meses 

e dois de três meses. Destas cinco crianças, quatro apresentaram negativação 

após os seis meses de idade e um paciente de dois meses não apresentava 

nenhum anticorpo positivo no quinto mês de vida (paciente 4 da tabela 2). 

        Isso pode ser explicado pela passagem transplacentária dos anticorpos 

maternos. Em um trabalho, foi verificado que o desaparecimento desses 

anticorpos na circulação sanguínea das crianças ocorre em seis a nove meses 

de idade (56).   

        Uma criança com dois meses (paciente 14) manteve positividade dos 

anticorpos após seis meses de idade, com títulos altos tanto do FAN (1/320) 

como do anti-Ro (655 na primeira coleta e 271 na segunda), do anti-RNP (147 

e 157) e do anti-Sm (168 e depois negativo). 

        Com relação à positividade do FAN encontrada neste trabalho (13,5%), 

esse valor foi próximo ao comparado na literatura em estudos com crianças 

saudáveis (48,169-171).  

        Em um trabalho realizado na Ásia, o FAN esteve presente em 32 de 207 

crianças saudáveis (15%) em títulos baixos, sendo o padrão mais encontrado o 

NH em 46,7%, seguido de NP em 20% e nucleolar em 10%. Em comparação 

com 52 crianças portadoras de LES, o FAN foi positivo em 91% destas e em 

títulos mais altos (169).  

        Em outro trabalho realizado com 118 crianças aparentemente saudáveis 

(56 meninos e 62 meninas) com idade média de 9,8 anos, apenas 4% 

apresentaram FAN positivo em título baixo e todos com padrão pontilhado(170).  

        Em um estudo brasileiro, foram pesquisados soros de 214 crianças e 

adolescentes saudáveis entre 6 meses a 20 anos (media de 8,7 anos) e 116 
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pacientes com alguma doença reumática. O FAN esteve positivo em 27 

crianças saudáveis (12,6%), sendo mais frequente e com títulos mais altos na 

idade entre 5 e 10 anos. Oito das 27 crianças saudáveis com FAN  positivo 

foram reavaliadas após 36 meses e nenhuma delas havia desenvolvido  

nenhuma doença reumática. Duas destas crianças permaneceram com 

positividade por mais tempo sem sintomatologia. Entre os pacientes com 

alguma doença reumática, o FAN esteve presente em 36,2% (171).  

        Um dos primeiros estudos realizados com o objetivo de avaliar a presença 

de autoanticorpos em 268 crianças saudáveis, verificou-se 3% de FAN em 

crianças sem histórico pessoal ou familiar de doença autoimune (168).  

        Na tabela 3, estão representados resumidamente os tipos de padrão de 

fluorescência do FAN encontrados nas quatro coletas.  

 

Tabela 3 - Tipos de padrões de fluorescência do FAN encontrados nas quatro  

                 amostras de sangue de filhos de mães lúpicas. Campo Grande-MS,  

                 2015 

Padrão de  
FAN  

Primeira 
coleta 

Segunda 
coleta  

Terceira  
coleta 

Quarta  
coleta  

 
Total  

NPF 9 3 3 3 18 

NPFpi 2 2 1 1 6 

 NPFD 1 1 - - 2 

 NPG 1 - - - 1 

 NH 5 1 - - 6 

Total  18 7 4 3 33 

NPF: Nuclear pontilhado fino; NPFpi: Nuclear pontilhado fino com pontos 

isolados; NPFD: Nuclear pontilhado fino denso; NPG: Nuclear pontilhado 

grosso; NH: Nuclear homogêneo.  

 

        Na primeira coleta, os principais padrões encontrados foram o nuclear 

pontilhado fino (NPF) em nove pacientes e o nuclear homogêneo (NH) em 

cinco. Dois pacientes apresentaram o padrão NPF com pontos isolados 

(NPFpi), um com padrão nuclear pontilhado grosso (NPG) e outro com Nuclear 

pontilhado fino denso (NPFD). 



42 
 

       Na segunda coleta, foram sete pacientes com FAN positivo, sendo NPF 

em três, NPFpi em dois, um paciente com NH e outro NPFD. Na terceira coleta, 

quatro pacientes permaneceram com FAN positivo, sendo três com padrão 

NPF e um com NPFpi. E na quarta coleta foram três pacientes com padrão 

NPF e um com NPFpi.  

        O padrão de reatividade encontrado poderia refletir parcialmente o perfil 

de FAN-HEp-2 apresentado por indivíduos não autoimunes descrito na 

literatura em alguns trabalhos (41,54-56,168-171).   

        Em um estudo realizado no Brasil com crianças hígidas sem doença 

autoimune,  foram analisadas  em um grande laboratório clínico de São Paulo, 

30.728 amostras encaminhadas para triagem de auto-anticorpos em FAN-HEp-

2 no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2003. Entre os padrões mais 

prevalentes, estavam o PF e PFD. Os títulos observados foram 

predominantemente baixos para o padrão PF, enquanto o padrão PFD 

apresentou maior frequência de títulos mais altos (47). No presente estudo, os  

títulos variaram de 1/160 a 1/5120. 

        Portanto, a presença de FAN positivo pode estar associada com uma  

condição autoimune ou constituir-se apenas um achado, ou relacionado a 

outras doenças inflamatórias crônicas, a um distúrbio autoimune transitório, à 

infecção, drogas ou traço familiar de autoimunidade. Pode também 

corresponder a uma manifestação precoce de uma doença autoimune 

incipiente (56). 

        Para a correta interpretação desse achado é importante ter em mente que 

o fenômeno de autoimunidade não é exclusivo de estados patológicos. De fato, 

existe certo grau de autoimunidade fisiológica que se inicia no período 

intrauterino e persiste ao longo de toda a vida (168). 

        Outro ponto a se considerar é que o nível de autoimunidade fisiológica ou 

basal pode flutuar na dependência de sobrecargas a que o sistema 

imunológico seja exposto, um estímulo imunológico transitório que pode ocorrer 

em vigência de infecções virais, como por Epstein-Barr, citomegalovírus e 

parvovírus, neoplasias e uso de algumas drogas (55). 

        Neste estudo, quatro crianças mantiveram FAN positivo por mais de um 

ano (atualmente dois anos do início da pesquisa), sem apresentar nenhuma 

manifestação clínica de doença autoimune. Nos estudos mencionados 
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anteriormente, ocorreram também positividade prolongada de autoanticorpos 

sem sintomatologia (168-170). No estudo realizado na Ásia citado anteriormente, 

15 das 41 crianças (36,5%) com presença de algum autoanticorpo mantiveram 

a positividade por mais dois anos, sem grandes diferenças no título e sem 

sintomas(169).  É descrito que alguns autoanticorpos podem preceder por meses 

ou anos a eclosão clínica de uma doença autoimune, exigindo uma 

monitorização criteriosa e por longo tempo (56).      . 

        Nenhuma criança em acompanhamento desenvolveu LES, SAF ou outra 

doença autoimune em quase dois anos de acompanhamento. Porém, duas 

apresentaram quadro compatível com a síndrome do LEN. No monitoramento 

da gravidez das pacientes com LES deve ser feito a dosagem de anti Ro/SSA e 

anti La/SSB devido à possibilidade da ocorrência dessa síndrome (72,97).  

Uma criança (paciente 11 da tabela 2) com dois meses de idade na 

primeira coleta apresentou fotossensibilidade e eritema malar típico de LEN 

com 40 dias de vida. Essa lesão permaneceu por sete meses apesar da 

negativação do FAN e anti-Ro com cinco meses de idade. A mãe não estava 

em atividade da doença e não houve alteração cardíaca como BCC ou outras 

alterações na criança.   

Outra criança (paciente 18), que mantém o FAN positivo até o momento, 

apresentou eritema malar desde os seis meses de vida  e mesmo após várias 

consultas com pediatras e dermatologistas não teve um diagnóstico para a 

lesão. A mãe foi diagnosticada como portadora de LES quando a criança  tinha 

dois anos, apesar dela relatar sintomas constitucionais como fadiga, febre 

baixa, artrite, úlceras orais, fotossensibilidade e eritema malar desde seis 

meses antes da concepção da criança. A criança foi convocada para avaliação 

no ambulatório de Reumatologia Pediátrica e na primeira consulta com três 

anos e dez meses foi verificada uma lesão macular de coloração acastanhada 

em região malar.  Acredita-se que a criança tenha apresentado a manifestação 

cutânea do LEN, pois a lesão é característica da síndrome e, como nem a mãe 

foi diagnosticada na época da gestação e do parto, não houve orientação 

quanto aos cuidados para evitar a exposição aos raios UV. Não é descrito na 

literatura nenhum caso semelhante e não sabemos como essa criança irá 

evoluir, pois a lesão permanece até o momento, com dois anos do início da 
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pesquisa e, atualmente com seis anos de idade mantém também o FAN 

positivo.    

       Na Tabela 4 estão apresentadas as associações entre os resultados do 

FAN e outras variáveis deste estudo, como características maternas (tipo de 

parto, complicações gestacionais, primiparidade e associação de SAF) e 

características das crianças (prematuridade, peso baixo ao nascer para idade 

gestacional, complicações neonatais e alterações no DNPM).   

 

Tabela 4- Associação entre o resultado do FAN com características maternas e 

                das crianças. Campo Grande-MS, 2015 

Variáveis Pacientes FAN+ 
n (%) 

PacientesFAN- 
n (%) 

Valor de 
p 

Parto cesárea 18 (100,0)a 106 (92,2)a 0,469 

Prematuridade 5 (27,8)a 20 (17,4)a 0,469 

PIG 7 (38,9)a 15 (13,0)b 0,016  

Complicações gestacionais 3 (16,7)a 6 (5,2)a 0,196 

Complicações neonatais 4 (22,2)a 2 (1,7)b 0,001 

Alterações no DNPM 2 (11,1)a 0 (0,0)b 0,010 

Primeira gestação 9 (50,0)a 43 (37,4)a 0,447 

SAF materna associada 6 (33,3)a 9 (7,8)b 0,005 
Letras diferentes na linha indiciam diferença significativa entre pacientes com 

FAN+ e aqueles com FAN- no teste do qui-quadrado. PIG: pequeno para idade 

gestacional; DNPM: Desenvolvimento neuropsicomotor; SAF: Síndrome 

antifosfolípide. (Significância p<0,05). 

 

Quanto às características das crianças, as com FAN positivo 

apresentaram um percentual maior de peso pequeno para a idade gestacional 

(PIG) ao nascimento (38,9% - n=7) do que aqueles com resultado negativo 

para FAN (13,0% - n=15 – p=0,016). O mesmo foi observado para o percentual 

de complicações neonatais (FAN+: 22,2% - n=4; FAN-: 1,7% - n=2; p=0,001) e 

alterações no desenvolvimento (FAN+: 11,1% - n=2; FAN-: 0,0% - n=0; 

p=0,010). Quanto às características maternas, a presença de SAF associada 

foi um fator com diferença significativa (FAN+: 33,3% - n=6; FAN-: 7,8% - n=9; 
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p=0,005). Por outro lado, não houve diferença significativa entre mães de 

crianças com FAN+ e FAN- em relação às variáveis parto cesárea, parto 

prematuro, complicações gestacionais e primeira gestação (valor de p variando 

entre 0,196 e 0,469). Estes resultados estão também ilustrados na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Gráfico ilustrando os resultados referentes à associação entre o 

resultado do FAN com características maternas e das crianças avaliadas neste 

estudo. Cada barra representa o valor percentual. * Diferença significativa em 

relação aos pacientes com FAN negativo (teste do qui-quadrado, p<0,05). 

PIG:pequeno para idade gestacional; SAF: Síndrome antifosfolípide. 

 

        Duas crianças com FAN positivo apresentaram alteração no 

desenvolvimento, sendo atraso de DNPM em uma criança de dois anos e onze 

meses (paciente 6) e  uma criança de 12 anos (paciente 3) com DA e 

diagnóstico posterior de dislexia. Não é possível inferir que essas alterações 

sejam decorrentes do FAN positivo, pois a dosagem foi realizada em épocas 
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distintas, uma na fase pré-escolar e outra na adolescência e não existem 

estudos que comprovem o envolvimento do FAN nas alterações de DNPM.    

        Alguns estudos têm pesquisado a prole das mães com LES (90-92). No 

estudo realizado por Neri e colaboradores em 2004 (91)  foram analisadas 47 

crianças filhas de mães lúpicas com idade entre 7 e 13 anos (23 meninos e 24 

meninas) por meio de testes neurológicos de acordo com a faixa etária para 

avaliar a linguagem, a visão, o QI e a aprendizagem. Três pacientes 

examinados apresentaram distúrbios de linguagem e desenvolveram DA. Dois 

irmãos tiveram diagnóstico de dislexia. Os AAF foram positivos nas mães 

destas crianças. As drogas usadas durante a gravidez e outros autoanticorpos 

não foram relacionados com as alterações encontradas e eles concluíram que 

o LES materno não afetou o nível de inteligência, mas que poderia ter 

aumentado a ocorrência de DA principalmente em meninos.  

    

5.2.2. Características das crianças com AAF positivo 
 
         Os AAF foram encontrados em 19 crianças (14%) e os resultados de 

acordo com a faixa etária das crianças estão apresentados na Tabela 5.   

 

Tabela 5-  Resultados do AAF de acordo com a faixa etária das crianças.   

                Campo Grande-MS, 2015 

Faixa etária n Pacientes AAF+ 
n (%) 

Pacientes AAF- 
n (%) 

Valor 
de p 

2 a 24 meses 23 10 (43,5%)a 13 (56,5%)b 

<0,001 

2 anos e 1 mês a 5 anos   28 4 (14,3%)ab 24 (85,7%)ab 

5 anos e 1 mês a  10 anos 52 5 (9,6%)b 47 (90,4%)a 

10 anos e 1 mês a 12 anos 30 0 (0,0%)b 30 (100,0%)a 

Total  133 19 (14,3%) 114 (85,7%) 

Os resultados estão apresentados em frequência absoluta (frequência relativa). 
Valor de p no teste do qui-quadrado. Letras diferentes na coluna indiciam 
diferença significativa entre as faixas etárias (teste do qui-quadrado, com 
correção de Bonferroni, p<0,05). 
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       Conforme visto na tabela, houve associação entre o resultado no AAF e a 

faixa etária das crianças (teste do qui-quadrado, p<0,001), sendo que o 

percentual de pacientes com faixa etária entre dois a 24 meses que 

apresentavam AAF positivo foi significativamente maior do que o daquele de 

pacientes com faixa etária entre 5 anos e 1 mês até 10 anos e aqueles com 

faixa etária entre 10 anos e 1 mês até 12 anos (p<0,05, no teste do qui-

quadrado, com correção de Bonferroni). Isso pode ser explicado pela 

passagem transplacentária dos anticorpos maternos, principalmente da classe 

IgG, pois não é descrito na literatura o tempo que esses anticorpos 

desaparecem da circulação sanguínea das crianças.      

        Na tabela 6, estão apresentadas as características das crianças quanto ao 

sexo e idade, tipo de AAF e título nas coletas seriadas. 
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TABELA 6- Distribuição das crianças com AAF positivo quanto ao sexo, idade, 

tipos e títulos de AAF nas quatro coletas. Campo Grande-MS, 2015  

 

 

  F: sexo feminino; M: sexo masculino; ACL IgG: anticorpo anticardiolipina 

  imunoglobulina G; AL: anticoagulante lúpico; AntiB2GI IgG: anticorpo anti 

  Beta2 glicoproteína I imunoglobulina G. *Paciente com FAN+ na primeira coleta 

 (paciente 6 da tabela 2) **Paciente com FAN+ e anti-Ro+ na primeira coleta 

 (paciente 4 da tabela 2) ***Paciente com FAN+,anti-Ro+,anti-Sm+ e anti-RNP+ 

 na primeira coleta (paciente 10 da tabela 2).  

 

Paciente 
ACL IgG AL antiB2GIIgG 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

1 F, 1A2M 17 - - - - - - - - - - - 

2 M, 10M 19 - - - - - - - - - - - 

3 F, 10A 12 - - - - - - - - - - - 

4 F, 4a10M 15 17 12 - - - - - - - - - 

5 F, 2A  11,6 10 - - - - - - - - - - 

6 F, 3m - - - - + + + - - - - - 

7 M, 2a11m * - - - - + - - - - - - - 

8 F, 5m16d  - - - - - - - - 10 - - - 

9 F, 4a 18,9 16 - - - - - - - - - - 

10 M,1a6m  10,9 9,2 - - - - - - - - - - 

11 M, 2m** - - - - + - - - - - - - 

12 M, 9a 18 15 - - - - - - - - - - 

13 M, 8a  - - - - - - - - - - - - 

14 F, 2a 12,9 - - - - - - - - - - - 

15 F, 7a - - - - - - - - 23 17 12 - 

16 F, 3m *** - - - - + - - - - - - - 

17 F, 8a5m 35 - - - - - - - - - - - 

18 M,10m 10,9 - - - - - - - 16 11 - - 

19 F, 5a 13,1 - - - - - - - - - - - 
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        Dos AAF, o mais frequente foi a ACL IgG (12/19), seguido do AL (5/19) e 

Anti B2GPI IgG (3/19). O ACL IgG esteve positivo em 12 crianças, ocorrendo 

isoladamente em 11 e em uma criança associado a AL (paciente 18). O anti B2 

GPI IgG esteve positivo em três crianças, ocorrendo associado a ACL IgG em 

uma criança (paciente 18) e  isoladamente em duas (pacientes 8 e 15). O AL 

esteve presente em cinco crianças, sendo em uma associado a ACL IgG 

(paciente 17) e em uma outra isoladamente (paciente 6).  

        Destas cinco crianças, três apresentaram concomitantemente ao AL 

outros anticorpos. Uma criança apresentou FAN+ na primeira coleta que 

negativou juntamente com o AL na segunda coleta (paciente 7 e 6 da tabela 2), 

outra de dois meses apresentou FAN+ e anti-Ro na primeira coleta com 

negativação na segunda coleta (paciente 11 e 4 da tabela 2) e a terceira 

criança apresentou FAN+, anti-RNP+ e anti-Sm+ na primeira coleta que 

negativaram juntamente com o AL na segunda coleta (paciente 16 e 10 da 

tabela 2). 

        O ACL IgM e o antiB2GPI IgM não estiveram presentes em nenhum 

paciente. A fração IgM é produzida na fase aguda da doença e pode ser que no 

momento da pesquisa, devido ao tempo decorrido, esses anticorpos já tenham 

desaparecido da  circulação sanguínea das crianças. A passagem 

transplacentária de anticorpos é apenas da fração IgG, o que poderia explicar a 

ausência desses AAF mesmo em crianças menores de três meses, em que 

ainda existem os anticorpos maternos circulantes.    

        Na Tabela 7 estão apresentados os resultados referentes à associação 

entre o resultado do AAF e outras variáveis deste estudo, como características 

maternas (tipo de parto, complicações gestacionais e primiparidade) e 

características das crianças (prematuridade, peso baixo ao nascer para idade 

gestacional, complicações neonatais e alterações no DNPM).   
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Tabela 7- Associação entre o resultado do AAF com características maternas e 

                das crianças. Campo Grande-MS, 2015 

Variáveis 
Pacientes AAF+ 

(n=19) 
PacientesAAF- 

(n=114) 
Valor de 

p 

Parto cesárea 18 (94,7)a 105 (92,1)a 0,946 

Prematuridade 9 (47,4)a 19 (16,7)b 0,006 

PIG 10 (52,6)a 14 (12,3)b <0,001 

Complicações gestacionais 5 (26,3)a 8 (7,0)b 0,027 

Complicações neonatais 7 (36,8)a 2 (1,8)b <0,001 

Alterações no DNPM 3 (15,8)a 0 (0,0)b <0,001 

Primeira gestação 8 (42,1)a 38 (33,3)a 0,629 

Os resultados estão apresentados em frequência absoluta (frequência relativa). 

Valor de p no teste do qui-quadrado. Letras diferentes na linha indiciam 

diferença significativa entre pacientes com FAN+ e aqueles com FAN- no teste 

do qui-quadrado. PIG: pequeno para idade gestacional; DNPM: 

desenvolvimento neuropsicomotor. Significância <0,005. 

 

        Quanto às características maternas, as mães das crianças com AAF 

positivo apresentaram mais complicações gestacionais do que as mães 

daquelas com AAF negativo (AAF+: 26,3% - n=5; AAF-: 7,0% - n=8; p=0,027). 

Por outro lado, não houve diferença significativa entre mães de crianças com 

AAF+ e AAF- em relação às variáveis parto cesárea e primeira gestação (parto 

cesárea: p=0,946; primeira gestação p=0,629).  

       Todas as mães das crianças com AAF+ apresentaram diagnóstico de SAF 

associada ao LES. Foram 18 mães de 19 crianças, pois uma mãe teve dois 

filhos com AAF+ na pesquisa. Apenas uma das 19 mães foi submetida a parto 

normal e as restantes ao parto cesárea. A mãe com evolução para parto 

normal não estava em atividade da doença, não apresentou complicações na 

gestação e nem complicações no recém-nascido (paciente 1 da tabela 6).  
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        Em outro estudo, foi demonstrado que as mães com AAF positivos 

apresentaram risco maior de eventos adversos nas gestações subsequentes 

quando houve perda fetal na primeira gestação, e a perda gestacional 

recorrente e a morbidade obstétrica foi significantemente maior nas pacientes 

com história de LES e trombose. A positividade de AAF positivos em mulheres 

com perda fetal prévia sem doença autoimune ou trombose foi baixa e evoluiu 

com prognóstico favorável nas futuras gestações (167).   

        As crianças com AAF positivo apresentaram um percentual maior de 

prematuridade (47,4% - n=9) do que aquelas com resultado negativo para AAF 

(16,7% - n=19 – p=0,006). O mesmo foi observado para o percentual de baixo 

peso ao nascimento para a idade gestacional (AAF+: 52,6% - n=10; AAF-: 

12,3% - n=14; p<0,001), complicações neonatais (AAF+: 36,8% - n=7; AAF-: 

1,8% - n=2; p<0,001) e alterações no DNPM (AAF+: 15,8% - n=3; AAF-: 0,0% - 

n=0; p<0,001). Estes resultados estão ilustrados na Figura 2. 

 
Figura 2: Gráfico ilustrando os resultados referentes à associação entre o 

resultado do AAF com  características maternas e das crianças avaliadas neste 

estudo. Cada barra representa o valor percentual. * Diferença significativa em 

relação aos pacientes com FAN negativo (teste do qui-quadrado, p<0,05). 
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        Esses achados são compatíveis com os dados da literatura, em que são 

descritos maiores índices de perda fetal, prematuridade, complicações 

gestacionais em pacientes com SAF ou AAF positivos (68-71). 

        Das 19 crianças com AAF positivo, nove foram prematuras, sendo duas 

nascidas com 32 semanas, três com 34 semanas, três com 35 semanas e uma 

com 36 semanas. Destas nove, sete apresentaram complicações neonatais 

(infecção neonatal em cinco e duas com Síndrome da membrana hialina). Uma 

das mães apresentou parto gemelar com prematuridade e RN PIG.  Todas as 

crianças prematuras foram PIGs e uma de termo pesou 2600g.   

        As alterações no desenvolvimento encontradas no grupo de crianças com 

AAF positivo foram atraso de DNPM (paciente 18 da tabela 6) e hiperatividade 

em duas crianças (pacientes 13 e 15 da tabela 6).                

        Em alguns estudos prospectivos, são descritas alterações no DNPM e 

alterações neurológicas como autismo, hiperatividade, atraso de linguagem e 

hipotonia axial em crianças com AAF positivo filhas de mães com SAF (149-152).  

        As alterações no desenvolvimento encontradas neste grupo de crianças 

com AAF positivo foram atraso de DNPM em uma criança de 2 anos e 11 

meses (paciente 18 da tabela 6) e hiperatividade típica do Transtorno de déficit 

de atenção/hiperatividade (TDAH) em outras duas crianças, um menino de 8 

anos e uma menina de 7 anos (pacientes 13 e 15 da tabela 6).  

       Este distúrbio ocorre na infância e pode advir de fatores exógenos ou 

endógenos, os quais são responsáveis por comprometimento cerebral, 

manifestando-se por alterações funcionais. A tríade sintomatológica clássica do 

TDAH é caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade (177). Os 

estudos nacionais e internacionais mostram uma prevalência desse transtorno 

entre 3% e 6%, sendo os testes específicos realizados com crianças em idade 

escolar na sua maioria (178). Portanto, a hiperatividade dos pacientes deste 

estudo não pode necessariamente ser atribuída ao AAF positivo.  

       Os AAF têm sido demonstrados em várias doenças autoimunes (172,173).  

Foi realizada uma pesquisa com 86 crianças com AIJ, 32 com Lúpus 

Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) e 52 crianças saudáveis. Os títulos de 

ACL estavam elevados acima do normal em 28/86 pacientes com AIJ (32,5%), 
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12/32 com LESJ (37,5%) e 3/52 crianças saudáveis (6%). Os títulos variaram 

de baixo a moderados. A presença de ACL não foi associada à presença de 

FAN ou FR e não houve associação nesse estudo entre a positividade da ACL 

e os parâmetros clínicos da doença ou atividade ou severidade dela. Nenhum 

desses pacientes com AIJ desenvolveu trombose, SAF ou LES (174).    

        Os AAF podem também ser encontrados em outras manifestações não 

autoimunes (175), na epilepsia (176) e pode ocorrer sem as repercussões 

vasculares transitoriamente após infecções virais, e em neoplasias, cardiopatia 

congênita e trauma, que também podem ser associadas ao maior risco de 

trombose na faixa etária pediátrica (172).  

       Mas podem ser encontrados em indivíduos normais (136-139) como pode ter 

ocorrido neste estudo, pois nenhuma doença autoimune foi encontrada nas 

crianças com AAF positivo.   

       As mães deste estudo continuam em acompanhamento e tratamento de 

manutenção do LES, exceto uma mãe que faleceu durante o estudo por 

atividade da doença e rompimento de aneurisma abdominal, mas a sua filha 

não apresentou resultados positivos para nenhum dos anticorpos pesquisados. 

        Todas as crianças foram avaliadas clinicamente nesse período com 

acompanhamento do crescimento e DNPM. O acompanhamento das crianças 

com positividade de algum dos anticorpos deverá se estender por cinco a dez 

anos após a publicação destes resultados. As quatro crianças com FAN 

positivo continuarão em acompanhamento trimestral com dosagem de FAN a 

cada seis meses. 
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6. Conclusões 
  

1- O FAN foi positivo em 13,5% das crianças filhas de mães lúpicas e os AAF 

em 14%. 

 

2- Crianças com FAN positivo apresentaram um percentual maior de baixo 

peso para a idade gestacional ao nascimento, complicações neonatais e 

alterações no desenvolvimento em relação às crianças com FAN negativo. 

 

3- Mães com SAF associada tiveram maior percentual de filhos com FAN 

positivo e as mães de crianças com AAF positivo apresentaram mais 

complicações gestacionais em relação às mães de crianças com AAF negativo.  

 

4- Duas crianças apresentaram manifestação cutânea compatível com a 

síndrome do Lúpus Eritematoso Neonatal. Nenhuma das crianças desenvolveu 

LES, SAF ou trombose. 

 

5- As crianças com AAF positivo apresentaram maior percentual de 

prematuridade, baixo peso ao nascimento, complicações neonatais e 

alterações no desenvolvimento que as crianças com AAF negativo. 

 

6- Alterações neurológicas foram encontradas em duas crianças com FAN 

positivo (atraso de DNPM e distúrbio de aprendizagem) e em três crianças com 

AAF positivo (uma com atraso de DNPM e duas com a síndrome da 

hiperatividade).   

 

7- Todas as crianças apresentaram negativação do AAF após a terceira coleta. 

 

8 - A maioria das crianças (78%) apresentou negativação do FAN em doze 

meses de seguimento, mas quatro (22%) mantiveram o FAN positivo por mais 

de um ano sem manifestação clínica de doença autoimune. Estas 

permanecerão em acompanhamento trimestral com dosagem de FAN a cada 

seis meses.  
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Estamos convidando o seu filho (sua filha) a participar de um estudo com o 
seguinte título: “Pesquisa de anticorpos antinucleares e antifosfolípides 
em filhos de mães com Lúpus eritematoso sistêmico” 
 
 
- Você precisa decidir se autoriza ou não. Por favor, não se apresse em tomar 
a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável 
pela pesquisa qualquer dúvida que você tiver.  
 
 
 
Porque o estudo esta sendo feito? 
 
A finalidade deste estudo é a realização de exames para saber se seu filho tem 
alguns autoanticorpos que podem estar presentes em algumas doenças.  
 
 
Quem participará deste estudo? Quais são os requisitos? 
Poderão participar deste estudo crianças de um dia a doze anos, filhos de 
mães com Lúpus eritematoso sistêmico desde que a mãe ou outro responsável 
maior assine o termo de consentimento livre e esclarecido.  
 
Quem não pode ou não deve participar deste estudo? 
 
Menores de idade sem a autorização de pais ou responsáveis que não tenham 
assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.  
 
 
O que meu (minha) filho (a) será solicitado (a) a fazer? 
 
Seu (sua) filho (a) será submetido (a) a um exame médico de rotina e a uma 
série de exames de sangue de uma a quatro vezes no período da pesquisa, 
dependendo se os exames forem positivos para os anticorpos pesquisados.  
 
 
 
 
Declaro que li e entendi este formulário de consentimento e todas as minhas 
dúvidas foram esclarecidas e que autorizo o meu (minha) filho (a) a tomar parte 
neste estudo. 
Assinatura do responsável__________________________________  
Assinatura do pesquisador _________________________________ 
Data___/___/___ 
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O que se sabe sobre este assunto? 
 
O que se sabe é que normalmente o sistema imunológico responde à invasão 
do nosso organismo por germes produzindo um grande número de anticorpos 
para combatê-los. Mas, quando uma pessoa tem uma doença autoimune, o 
organismo passa a produzir anticorpos contra células e tecidos do próprio 
corpo. Os sintomas da doença vão depender de qual estrutura do organismo 
esses anticorpos vão atacar. Esses anticorpos são chamados de 
autoanticorpos, e eles podem também ser encontrados em pessoas normais, 
sem doença. Na ausência de sintomas, a presença do autoanticorpo é apenas 
um fator de risco para o aparecimento da doença autoimune, que pode ou não 
aparecer, dependendo de cada pessoa.  
 
 
Quanto tempo meu (minha) filho (a) estará no estudo? 
 
O seu (sua) filho (a) participará deste estudo durante um ano e continuará o 
acompanhamento por mais tempo se for necessário. 
 
 
Quantas outras crianças estarão participando deste estudo? 
 
Um grupo de aproximadamente 100 crianças serão avaliadas. 
 
 
Que prejuízos podem acontecer ao (à) meu (minha) filho (a) se participar 
deste estudo? 
 
Seu (sua) filho (a) poderá sentir dor no local da picada da agulha durante a 
coleta de sangue para os exames. Se algum diagnóstico de doença for feito no 
período, ele (a) será tratado (a) e você será informada a respeito do tratamento 
adequado e seus possíveis efeitos colaterais.  
 
 
Se meu (minha) filho (a) tiver algum prejuízo ou agravo da saúde, quem 
pagará pelo médico e as despesas hospitalares? 
 
Durante os procedimentos do estudo ele (ela) terá todo atendimento médico e 
hospitalar e será realizado no Hospital Universitário, sem nenhuma despesa 
para você. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Declaro que li e entendi este formulário de consentimento e todas as minhas 
dúvidas foram esclarecidas e que autorizo o meu (minha) filho (a) a tomar parte 
neste estudo. 
Assinatura do responsável__________________________________  
Assinatura do pesquisador _________________________________ 
Data___/___/___ 
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Que benefícios eu posso esperar para o meu (minha) filho (a)? 
 
Seu (sua) filho (a) será beneficiado com informações sobre o seu estado geral 
de saúde, com a possibilidade da realização do diagnóstico de alguma doença 
autoimune e com orientações sobre a prevenção a fim de evitar complicações 
mais tarde. Você será notificada sobre as mais recentes informações sobre as 
doenças em estudo. 
 
 
Quem poderá ver os meus registros / respostas e saber que eu estou 
participando do estudo? 
 
Se você concordar na participação do (a) seu (sua) filho (a) neste estudo, seu 
nome e identidade serão mantidos em sigilo. A menos que requerido por lei, 
somente o pesquisador, sua médica, a equipe do estudo e o Comitê de Ética 
independente terão acesso às informações.  
 
 
 
Eu posso recusar a participação do (a) meu (minha) filho (a) ou pedir para 
sair do estudo? 
A participação no estudo é voluntária. Você pode decidir que seu (sua) filho (a) 
não faça parte do estudo ou pode desistir a qualquer momento. Neste caso o 
seu (sua) filho (a) não perderá nenhum benefício ao qual tem direito e nem 
será proibido (a) de participar de novos estudos. Você receberá uma via 
assinada por ambas as partes deste termo de consentimento. 
 
 
 
 
 
Declaro que li e entendi este formulário de consentimento e todas as minhas 
dúvidas foram esclarecidas e que autorizo o meu (minha) filho (a) a tomar parte 
neste estudo. 
Assinatura do responsável__________________________________  
Assinatura do pesquisador _________________________________ 
 
Data___/___/___ 
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APÊNDICE B- FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS MÃES   
 
 
 

Nº____ Data da entrada __________ Data da coleta do material ___________ 
 
I)IDENTIFICAÇÃO DA MAE:  
A- Nome:_________________________________________  
B- Prontuário: _____________________________________ 
C- Data de nascimento: _________ Idade: ____ 
D- Nac.:_________ 
E- Raça: Branco ( ) Negro ( ) Asiático ( ) Indígena ( ) 
F- Endereço:__________________________________________  
Bairro:__________________________ Cidade:_______________________ 
CEP: ______________Telefone:______________ 
 
II) DADOS SOBRE A DOENÇA MATERNA: 
 
Diagnóstico:___________________________________________ 
 
Data do diagnóstico:_________ 
 
Idade do diagnóstico:_________ 
 
CRITÉRIOS PREENCHIDOS PARA A DOENÇA: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Número de gestações: ____________ 
Idade dos filhos: ________________________ 
Complicações nas gestações? ______________________________________  
Dados osbtétricos:________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
EXAMES ALTERADOS NO DIAGNÓSTICO E NA GESTAÇÃO: Padrão e título 
 
(   ) FAN- 
(   ) anti DNA- 
(   ) anti Ro-    
(   ) anti La- 
(   ) anti Rnp- 
(   ) anti Sm- 
(   ) anti cardiolipina IgG- 
(   ) anti cardiolipina IgM- 
(   ) anti coagulante lúpico- 
(   ) anti-beta 2 glicoproteína I (anti-B2GPI)- 
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Estava em atividade da doença durante a gravidez ? (   ) sim    (   ) não 
Critérios de atividade: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Tratamento durante a gestação: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Critérios Diagnósticos de LES pela ACR  
(  ) 1 -Eritema malar: lesão eritematosa fixa em região malar, plana ou em 
relevo. 
( ) 2 -Lesão Discóide: lesão eritematosa, infiltrada, com escamas queróticas 
aderidas e tampões foliculares, que evolui com cicatriz atrófica e discromia.  
(   ) 3 - Fotossensibilidade: exantema cutâneo, como reação não usual à 
exposição à luz solar, de acordo com a história do paciente ou conforme 
observado pelo médico 
(   ) 4 - Úlceras orais/nasais: úlceras orais ou nasofaríngeas, usualmente 
indolores, observadas pelo médico.  
(  ) 5- Artrite: artrite não erosiva duas ou mais articulações periféricas, 
caracterizadas por dor e edema ou derrame articular. 
(  ) 6 - Serosite: pleuris (caracterizada por história convincente de dor pleurítica 
ou atrito auscultado pelo médico ou evidência de derrame pleural) ou 
pericardite (documentado por eletrocardiograma, atrito ou evidência de 
derrame pericárdico). 
(   ) 7 - Comprometimento renal: proteinúria persistente (0,5g/dia ou 3+) ou 
cilindrúria anormal. 
(   ) 8 - Alterações neurológicas: convulsão (na ausência de outra causa) ou 
psicose  (na ausência de outra causa) 
(  ) 9 - Alterações hematológicas: anemia hemolítica ou leucopenia (menor 
que 4000 leucócitos/ml em duas ou mais ocasiões) , linfopenia (menor que 
1500 linfócitos/ml em duas ou mais ocasiões)  ou plaquetopenia  (menor que 
100.000 plaquetas/ml na ausência de outra causa) 
(    ) 10 - Alterações imunológicas: anticorpo anti-DNA nativo ou anti-Sm, ou 
presença de anticorpo antifosfolípide baseado em: a) níveis anormais de IgG 
ou IgM anticardiolipina; b) teste positivo para anticoagulante lúpico ou teste 
falso-positivo para sífilis, por no mínimo 6 meses.  
(  ) 11- Anticorpos antinucleares: título anormal de anticorpo anti-nuclear por 
imunofluorescência indireta ou método equivalente, em qualquer época, e na 
ausência de drogas conhecidas por estarem associadas à síndrome do Lupus 
induzido por drogas.   
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APÊNDICE C- FORMULÁRIO DE  AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS CRIANÇAS 
 
PRIMEIRA CONSULTA 
 
 
I) IDENTIFICAÇÃO DO FILHO (A): 
 

A- Nome:___________________________________ 
B- Prontuário:____________ 
C- Data de nascimento: _________ Idade: ____ 
D- Tipo de parto:__________________ 
E- Idade gestacional: _____________ 
F- Peso de nascimento: _________ 
G- Estatura de nascimento: _______ 
H- Perímetro cefálico: _______ 
I- Apgar: ________________ 

 
DNPM:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
HDA: ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
EXAME FÍSICO: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
PESO: _____ (PERCENTIL    )  ALTURA: _____ (PERCENTIL)  
PC: ______ (PERCENTIL    ) 
 
EXAME NEUROLÓGICO:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
EXAMES ALTERADOS: AUTOANTICORPOS: Título e padrões 
 
(   ) FAN -  
(   ) anti cardiolipina IgG -  
(   ) anti cardiolipina IgM -  
(   ) anti cardiolipina IgA -  
(   ) anti coagulante lúpico -  
(   ) anti-beta 2 glicoproteína I (anti-B2GPI        
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 APÊNDICE D-  FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS CRIANÇAS 
 

            CONSULTAS TRIMESTRAIS 
 
- Nome do paciente:  
 
- Nome da mãe:   
 
 
CONSULTAS:  DATA: ________________ 
 
HDA: ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
EXAME FÍSICO: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
PESO: _____ (PERCENTIL    )  ALTURA: _____ (PERCENTIL)  
PC: ______ (PERCENTIL    ) 
 
EXAME NEUROLÓGICO:  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
EXAMES ALTERADOS: AUTOANTICORPOS: Título e padrões 
 

Anticorpos  
pesquisados 

Primeira 
coleta  
Data- 

Segunda 
coleta 
Data-  

Terceira 
coleta  
Data-  

Quarta 
coleta 
Data-   

FAN      
ACL IGG     
ACL IGM-     
Anticoagulante lúpico     
Anti B2GPI IgG     
Anti B2GPI IgM     
Anti- Ro/SSA     
Anti-La/SSB     
Anti-Sm     
Anti- RNP     
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9. ANEXOS  
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ANEXO A 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B 
 

GRÁFICOS DE CRESCIMENTO DO NCHS 
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ANEXO C 
 

TESTE DE DENVER 
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ANEXO D 
 

MAPA DE DESENVOLVIMENTO MENTAL MODIFICADO DE LEAVITT 
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ANEXO E 
 

QUESTIONÁRIO SNAP DE DDA  
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Como avaliar: 
 
1) se existem pelo menos 6 itens marcados como “BASTANTE” ou “DEMAIS” 
de 1 a 9 = existem mais sintomas de desatenção que o esperado numa criança 
ou adolescente. 
 
2) se existem pelo menos 6 itens marcados como “BASTANTE” ou “DEMAIS” 
de 10 a 18 = existem mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que o 
esperado numa criança ou adolescente. 

O questionário SNAP-IV é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios 
(critério A) para se fazer o diagnóstico. Existem outros critérios que também 
são necessários.  
 
IMPORTANTE: Não se pode fazer o diagnóstico de TDAH apenas com o 
critério A! Veja abaixo os demais critérios. 

CRITÉRIO A: Sintomas (vistos acima) 
 
CRITÉRIO B: Alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 
anos de idade. 
 
CRITÉRIO C: Existem problemas causados pelos sintomas acima em pelo 
menos 2 contextos diferentes (por ex., na escola, no trabalho, na vida social e 
em casa). 
 
CRITÉRIO D: Há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar por 
conta dos sintomas. 
 
CRITÉRIO E: Se existe um outro problema (tal como depressão, deficiência 
mental, psicose, etc.), os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente a 
ele. 

 
 
 
 

Associação Americana de Psiquiátrica e traduzido e validado pelo GEDA – 
Grupo de Estudos do Déficit de Atenção da UFRJ e pelo Serviço de Psiquiatria 
da Infância e Adolescência da UFRGS.     

 
 
 
 
 
 


