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Introdução: O LES é uma doença inflamatória multissistêmica, de etiologia autoimune, com envolvimento de 

fatores genéticos, ambientais, hormonais e imunológicos. Seu diagnóstico baseia-se na presença de 4 dos 11 
critérios propostos pelo ACR. Objetivo: Pesquisar prevalência dos critérios diagnósticos segundo o ACR nos 
pacientes do ambulatório de LES do HCPA. Material e Método: Estudo transversal com cadastro de ficha clínica dos 
pacientes, baseado na revisão de prontuários. Resultados: Foram avaliados 416 pacientes, dos quais 314 eram 

caucasóides (75,5%) e 102 nãocaucasóides (24,5%), sendo 383 mulheres (92,1%) e 33 homens (7,9%), com 
idade média do diagnóstico de 31,5 anos, e média de idade atual de 44,2 anos. Do total de pacientes, encontrou-
se  artrite  em 336 (80,7%), alterações   hematológicas  em  327 (78,6%), fotossensibilidade   em  310 (74,5%),  

eritema malar em 231 (55,5%), nefrite em 177 (42,5%), úlceras orais/nasais em 153 (36,8%), serosite em 125 
(30,0%), lúpus discóide em 61 (14,7%) e alterações neurológicas em 51 (12,3%). O FAN foi positivo em 413 

(99,2%) e alguma alteração imunológica (anti-DNA, VDRL falso-positivo, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico 

ou anti-Sm positivo) foi encontrada em 287 (68,9%). Conclusão: O LES predomina em mulheres entre 20 e 40 
anos de idade. Os critérios diagnósticos do LES são relevantes à caracterização da doença e ao planejamento do 
manejo destes pacientes. Quatro critérios foram encontrados em mais de 70% dos pacientes (FAN positivo, 
artrite, alterações hematológicas e fotossensibilidade), sendo estes os principais achados clínicos e laboratoriais 

desta doença, também demonstrados em outros estudos. Os demais achados também  são semelhantes aos da 
literatura e refletem o perfil clínico e laboratorial dos pacientes em acompanhamento. 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  




