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RESUMO 

 
Alves AGF. Influência da poluição do ar na inflamação das vias aéreas e na 
atividade de doença de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil. [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 
Lúpus eritematoso sistêmico juvenil é uma doença inflamatória autoimune 
multifatorial com elevação de citocinas inflamatórias e com gravidade variável. 

Estudos observaram associação entre exposição a poluição do ar e aumento do 
número de internações hospitalares devido à exacerbação das doenças 
reumáticas pediátricas e aumento no risco de crianças portadoras de lúpus 

eritematoso sistêmico juvenil apresentarem atividade de doença moderada 
/grave após exposição a material particulado e dióxido de nitrogênio. Exposição 
à poluição do ar pode acarretar agravo agudo em doenças reumatológicas 

pediátricas, incluindo lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Objetivos: Avaliar o 
efeito da exposição real a poluentes atmosféricos sobre biomarcadores 
inflamatórios em condensado do ar exalado e sobre a fração de monóxido de 

nitrogênio em ar exalado em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil. 
Avaliar ainda, a correlação entre os biomarcadores inflamatórios no ar exalado 
e atividade da doença. Métodos: Estudo longitudinal de painel de medidas 

repetidas realizado em 108 visitas consecutivas de pacientes com diagnóstico 
de lúpus eritematoso sistêmico juvenil sem doenças respiratórias. Por 4 
semanas consecutivas, medidas diárias individuais de dióxido de nitrogênio, 

material particulado fino, temperatura ambiental e humidade relativa do ar foram 
obtidos. Este ciclo foi repetido a cada 2,5 meses ao longo de um ano, além disso, 
citocinas do condensado do ar exalado (interleucinas 6, 8, 17 e fator de necrose 

tumoral-α), fração exalada de monóxido de nitrogênio e parâmetros de atividade 
de doença foram coletados semanalmente. Modelos específicos de equação 
estimada generalizada foram usadas para avaliar o impacto destes poluentes no 
risco de Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000 ≥8, 

citocinas no condensado do ar exalado e fração exalada de monóxido de 
nitrogênio, considerando o efeito fixo para medidas repetidas. Os modelos foram 

ajustados para provas de fase aguda, índice de massa corpórea, infecções, 
medicações e variáveis meteorológicas. Resultados: Efeito positivo nas 
medidas de desfechos foi observado para um aumento do intervalo interquartil 

do material particulado fino (18.12 µg/m3). Um aumento do intervalo interquartil 
na média móvel de 7 dias no material particulado fino (lag0 to lag6) foi associado 
a um aumento de 0.1pg/ml (95%IC:0.01;0.19) e 0.9pg/ml (95%IC:0.05;0,12) nos 

níveis de interleucina 17 e fator de necrose tumoral-α do condensado do ar 
exalado, respectivamente. Também foi observado um aumento no risco de 
Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000 ≥8 de 

1.47(95%CI:1.10;1.84) associado ao aumento da média móvel de material 
particulado fino. Em adição, um efeito a curto prazo na fração exalada de 
monóxido de nitrogênio foi evidenciado, medida móvel de 3 dias do material 

particulado fino foi associada com um aumento de 0.75ppb (95%IC:0.38;1.29) 
na fração exalada de monóxido de nitrogênio. Conclusão: Exposição a 
partículas finas inaláveis pode aumentar a inflamação das vias aéreas e posterior 

inflamação sistêmica nos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil.  
 



 

 

Descritores: poluição do ar; lúpus eritematoso sistêmico; criança; adolescente; 

material particulado; dióxido de nitrogênio; citocinas; fator de necrose tumoral 
alfa; atividade de doença; condensado do ar exalado.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Alves AGF. Influence of air pollution on airway inflammation 

and disease activity in childhood-systemic lupus erythematosus [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2018. 

Systemic lupus erythematosus is an inflammatory multisystem, autoimmune 

disease with elevated inflammatory interleukins levels. Exposure to air pollution 

may trigger pulmonary inflammation/systemic inflammation. Objective: The 

objective of this study was to investigate the association between daily individual 

exposure to air pollutants and airway inflammation and disease activity in 

childhood-onset systemic lupus erythematosus patients. A longitudinal panel 

study was carried out in 108 consecutive appointments with childhood-onset 

systemic lupus erythematosus patients without respiratory diseases. Methods: 

Over four consecutive weeks, daily individual measures of nitrogen dioxide, fine 

particulate matter, ambient temperature, and humidity were obtained. This cycle 

was repeated every 2.5 months along 1 year, and cytokines of exhaled breath 

condensate (interleukins 6, 8, 17 and tumoral necrose factor-α), fractional 

exhaled nitrogen monoxide, and disease activity parameters were collected 

weekly. Specific generalized estimation equation models were used to assess 

the impact of these pollutants on the risk of Systemic Lupus Erythematous 

Disease Activity Index 2000 ≥ 8, exhaled breath condensate cytokines, and 

fractional exhaled nitrogen monoxide, considering the fixed effects for repetitive 

measurements. The models were adjusted for inflammatory indicators, body 

mass index, infections, medication, and weather variables. Results: An 

interquartile range increase in fine particulate matter 4-day moving average 

(18.12µg/m3) was associated with an increase of 0.05 pg/ml (95% CI 0.01; 0.09, 

p = 0.03) and 0.04 pg/ml (95% CI 0.02; 0.06, p = 0.01) in interleukin 17 and 

tumoral necrosis factor-α exhaled breath condensate levels, respectively. 

Additionally, a short-term effect on fractional exhaled nitrogen monoxide was 

observed: the fine particulate matter 3-day moving average was associated with 

a 0.75 ppb increase (95% CI 0.38; 1.29, p = 0.03) in fractional exhaled nitrogen 

monoxide. Also, an increase of 1.47 (95% CI 1.10; 1.84) in the risk of Systemic 

Lupus Erythematous Disease Activity Index 2000 ≥ 8 was associated with fine 

particulate matter 7-day moving average. Conclusion: Exposure to inhalable fine 

particles increases airway inflammation/pulmonary and then systemic 

inflammation in childhood-onset systemic lupus erythematosus patients.  

Descriptors: air pollution; systemic lupus erythematosus; child; adolescent; 

particulate matter; nitrogen dioxide; cytokines; tumor necrosis factor-

alpha; disease activity; exhaled breath condensate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil   

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) juvenil (LESJ) é uma doença 

inflamatória crônica de caráter autoimune e multifatorial com um amplo 

espectro clínico, incluindo manifestações em diferentes órgãos e sistemas 

com níveis de gravidade variáveis.1-8 Sua patogenia é complexa, e a 

exposição a diversos fatores ambientais em indivíduos predispostos 

geneticamente desencadeia, através de inúmeros mecanismos, alterações 

imunológicas que culminam em autoimunidade e dano tecidual.9-11 A 

evolução da doença é imprevisível e frequentemente o paciente 

experimenta uma oscilação no estado de atividade da doença. Para 

avaliação da atividade da doença de forma mais objetiva é utilizado em 

estudos científicos e na prática clínica o Systemic Lupus Erythematosus 

Disease Activity Index 2000 (SLEDAI-2K)12 (anexo 1) uma ferramenta 

bastante consolidada na literatura. O escore SLEDAI-2K varia de 0 a 105 e 

sua pontuação é baseada em alterações clínicas e laboratoriais recentes 

(últimos 10 dias), envolvendo: sistema nervoso central, presença de 

vasculites, artrite, miosite, febre, rash cutâneo, alopecia, úlceras orais, 

serosites, níveis séricos de complemento, positividade do anticorpo anti-

DNA dupla hélice (anti-DNAds), tombocitopenia, leucopenia e alteração de 

sedimento urinário. Os quadros recorrentes e persistentes de rash malar, 

alopecia, alterações de mucosa e proteinúria também são considerados na 

pontuação. Valores mais elevados do índice refletem uma maior atividade 

da doença e um pior prognóstico a longo prazo.12 
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Estudos visando compreender melhor as diversas apresentações 

clínicas do LES, possíveis desencadeantes e a atividade da doença têm 

considerado o desequilíbrio entre estresse oxidativo e as defesas 

antioxidantes como um mecanismo relevante no LES.9,13-16 

Excesso de produção de radicais livres altera o estado “redox” e possui 

um papel fundamental na desregulação de células T,17 além de poder 

modular a expressão de uma variedade de moléculas imunes que geram 

processo inflamatório, exacerbando assim a produção de citocinas, e dano 

tecidual.18 

De fato, as citocinas têm um papel importante na diferenciação, 

maturação e ativação de várias células do sistema imunológico. Estão 

envolvidas na quebra de tolerância imune na produção de autoanticorpos 

bem como na resposta inflamatória local e injúria tecidual.11,18,19 O avanço 

no conhecimento sobre as citocinas tem possibilitado a utilização de 

algumas delas como biomarcadores na monitorização de atividade de 

doenças inflamatórias crônicas, assim como preditor de gravidade.  

A despeito de achados, às vezes contraditórios, sobre níveis séricos de 

interleucinas, interferon e fator de necrose tecidual alfa (TNF-) em 

pacientes com LES comparados a controles sadios, estudos confirmam 

que nos pacientes lúpicos essas citocinas pró-inflamatórias encontram-se 

alteradas.19,20 As principais citocinas envolvidas na patogênese do LES 

são: interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), interleucina 10 (IL-10), 

interleucina 17 (IL-17), interleucina 18 (IL-18), interleucina 23 (IL23), fator 

estimulador de linfócito B (BLys), interferon tipo 1 (IFNα/ß)11 e TNF-α 21 e 

as quimiocininas, quimiocina (C-C motif) ligante 2 (CCL2), quimiocina (C-C 
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motif) ligante 5/ regulated on activation, normal T cell expressed and 

secreted (CCL5/RANTES), quimiocina (C-C motif) ligante 16 (CXCL16), 

quimiocina C-X-C motif 10/Interferon gamma-induced protein 10 

(CXCL10/IP-10).22-24  

 

1.2. Poluição do ar e inflamação 

Poluição do ar é a contaminação do ar por qualquer agente físico, 

químico ou biológico que altera as características da atmosfera. Consiste 

em uma mistura heterogênea de gases e partículas que incluem monóxido 

de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NO), dióxido de enxofre 

(SO2), chumbo (Pb), produtos tóxicos da fumaça do cigarro, compostos 

orgânicos voláteis e material particulado (PM).25  

O material particulado é um conjunto de partículas sólidas e líquidas 

que se mantêm suspensas na atmosfera. Substâncias carbonáceas, 

elementos químicos, compostos voláteis (hidrocarbonetos, benzeno, 

tolueno), entre outros podem se encontrar adsorvidos nessas partículas 

(figura1). Sua composição varia de acordo com a fonte poluidora, sendo a 

queima de combustíveis a principal fonte de partículas inaláveis nos 

centros urbanos.25 

 O PM considerado como partícula inalável é aquele com diâmetro 

aerodinâmico menor de 10 μm (PM10), entretanto o material particulado 

fino, PM 2,5 (diâmetro < 2,5 μm) e material particulado ultrafino (diâmetro < 

0,1 μm) são considerados mais deletérios à saúde humana devido sua 

capacidade de se depositar nos alvéolos e também de atingir a corrente 
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sanguínea através dos capilares alveolares, desencadeando inflamação 

sistêmica.25-28  

 

 

Figura 1: Esquema da aparência fractal de um material particulado 

(adaptado de Braun  et al, 2003).29 

 

As partículas finas e ultrafinas podem passar do alvéolo para a 

circulação sistêmica e desencadear uma resposta de estresse oxidativo 

com liberação de fatores pró-trombóticos e citocinas inflamatórias gerando 

inflamação sistêmica.28,30,31 

Além do mais, estudos têm demonstrado a associação entre a 

inalação de material particulado fino e dano cumulativo ao DNA27  além da 

elevação dos níveis séricos de biomarcadores inflamatórios.32-36 

Adicionalmente, estudos epidemiológicos associam exposição à 
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concentrações elevadas e contínuas de PM2,5 ao aumento dos níveis 

séricos de TNF-, proteína C-reativa (PCR), Interleucina 1 beta (IL-1) 

além de aumento no números de células T CD4 ativadas, T CD8 e de 

linfócitos B em crianças moradoras da Cidade do México.37,38  

O dióxido de nitrogênio é um poluente gasoso que também possui 

sua maior fonte emissora na queima de combustíveis fósseis e biomassa. 

Devido a sua moderada solubilidade em água, o NO2 consegue atingir as 

vias aéreas baixas e ali gerar dano oxidativo, culminando em inflamação.39 

Existe evidência da associação entre a mortalidade relacionada a causas 

cardiovasculares e pulmonares  e a exposição outdoor ao NO2,40 . Além 

disso, a associação entre exposição a este poluente e o aumento dos níveis 

séricos de IL-6 em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) tem sido demonstrada.41 

Uma vez que o pulmão é a porta de entrada para poluentes 

atmosféricos, a utilização de biomarcadores em ar exalado (BAE) pode 

ser uma ferramenta de estudo do processo inflamatório pulmonar 

relacionado à poluição do ar.  

O uso de BAE foi rapidamente incorporado na prática clínica após o 

óxido nítrico (NO) ter sido reconhecido como um importante indicador da 

inflamação das vias aéreas. Durante o processo inflamatório, em resposta 

a citocinas e substâncias oxidantes, há um aumento na ativação da enzima 

NO sintetase expressa em células epiteliais, gerando assim um aumento 

nos níveis de NO exalado.42 

 Um meio não invasivo e validado para avaliar a inflamação 

pulmonar é a determinação da fração de óxido nítrico exalado (FeNO). 
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Diversos estudos têm associado exposição a poluentes originados de 

tráfego veicular e aumento da FeNO em crianças e adultos.43-48 

O condensado do ar exalado (CAE) tem sido visto como uma 

tecnologia nova, não invasiva, de avaliação de marcadores que refletem o 

estado fisiológico do trato respiratório em um momento específico. A Força 

Tarefa para determinar as recomendações sobre coleta das amostras de 

CAE  foi estabelecida pela American Thoracic Society and European 

Respiratory Society (ATS/ERS)49 no ano de 2005. O CAE é formado 

durante o congelamento do ar exalado da respiração em um sistema 

condensador. É composto por vapor d’água condensado (99,9%) e por 

partículas de aerossol provindos das vias respiratórias inferiores que 

contém mediadores voláteis e não voláteis.50,51 Enquanto mediadores 

voláteis como o óxido nítrico são principalmente recuperados na fase 

gasosa do ar exalado, os biomarcadores não voláteis da camada fluídica 

do epitélio, liberados na forma de partículas de aerossol, podem ser 

medidos no CAE. Um grande número de mediadores tem sido mensurado 

no CAE para diagnóstico e monitoramento de processo inflamatório das 

vias aéreas, principalmente na asma. Podem ser dosados no CAE: 

biomarcadores de estresse oxidativo, metabólitos do ácido aracdnônico, 

proteínas, citocinas (IL2, 4, 5, 6, 8, 10 e 17, TNF, TGF, IFN gama) e o 

pH do condensado do ar exalado. A acidificação do pH do CAE está 

associado a inflamação endógena das vias aéreas, relacionada ao estresse 

oxidativo e a produtos finais do metabolismo do NO em pacientes com 

doenças inflamatórias pulmonares.52 Existe ainda evidência de que em 
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adultos residentes de grandes áreas metropolitanas há redução do pH do 

CAE relacionada a exposição a poluentes atmosféricos.53 

Não existe, até o momento, nenhum estudo avaliando os efeitos da 

exposição à poluição atmosférica sobre marcadores inflamatórios em CAE 

de pacientes portadores de doença inflamatória sistêmica crônica, como o 

lúpus. 

 

1.3. Poluição do ar e LES 

Poucos são os estudos que avaliaram a associação entre a 

exposição à poluição do ar e doenças autoimunes reumatológicas.54-61 

Estes aspectos foram recentemente reforçados numa revisão sobre o tema 

pelo nosso grupo, enfatizando estudos com poluentes inaláveis de acordo 

com níveis de evidência.62 

Existem apenas seis estudos que avaliaram os efeitos da exposição 

à poluição do ar sobre LES.57,58,60,61,63,64 Na última década, nosso grupo 

tem avaliado os efeitos deletérios da exposição à poluição atmosférica em 

crianças e adolescentes portadores de LESJ.60,61,64 Em estudo inicial, foi 

avaliada a influência da exposição à poluição do ar da cidade de São Paulo 

sobre o número de internações diárias por agudização de sete doenças 

reumatológicas pediátricas, incluindo LESJ e foi observada associação 

entre o aumento de uma variação interquartil na concentração diária de SO2 

e o aumento no número de internações hospitalares devido à exacerbação 

das doenças estudadas após 14 dias da exposição.60 

Em outro estudo retrospectivo foi encontrada associação entre a 

exposição à poluentes atmosféricos da região metropolitana de São Paulo 
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(PM10, NO2 e CO) e risco aumentado de atividade moderada/grave do LESJ 

(SLEDAI-2K >8) após 12-15 dias da exposição.61   

Todos esses estudos mostram evidências de que a poluição 

atmosférica pode causar inflamação sistêmica e de que os efeitos 

adversos dos poluentes não são mais restritos apenas ao sistema 

cardiovascular e respiratório, estendem-se também ao sistema imune e a 

toda cascata inflamatória, podendo desencadear e agravar diversas 

doenças inflamatórias sistêmicas.59,62 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A fonte veicular é a principal responsável pela emissão de poluentes 

na região metropolitana da cidade de São Paulo (RMSP).65 Dados 

demográficos de 2017 estimam um população de aproximadamente 21 

milhões de habitantes na RMSP66 e cerca de 8,66 milhões de veículos só 

na capital até março de 2018.67 Esse número de veículos vem aumentando 

na última década e como agravante, tem sido observado uma redução na 

velocidade do tráfego nas áreas urbanas com elevação da emissão de 

poluentes pelos veículos parados em congestionamentos por maior tempo. 

Dessa forma os moradores dos grandes centros urbanos sofrem os efeitos 

deletérios da exposição à queima de combustíveis fósseis (diesel, gasolina) 

e biocombustíveis (álcool, biodiesel). A região metropolitana de São Paulo 

devido à sua imensa frota automobilística proporciona um ambiente único 

para avaliação dos efeitos dessa mistura singular de poluentes.  

A interface dos efeitos ambientais sobre as doenças inflamatórias 

sistêmicas é relevante e tem sido objeto de estudo nas últimas décadas, 

entretanto não existe na literatura estudos que avaliem a correlação entre 

exposição à poluição do ar (principalmente a relacionada ao tráfego 

veicular) sobre marcadores inflamatórios em CAE de pacientes portadores 

de doença inflamatória sistêmica crônica. 

Este estudo é inovador, pois incluiu uma metodologia de medidas 

repetidas, com monitorização individual de exposição a poluentes e 

quantificação concomitante de novos biomarcadores inflamatórios em 
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condensado do ar exalado, de forma prospectiva para avaliação de 

associação com atividade da doença nos pacientes portadores de LESJ. 
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3. HIPÓTESE 

 

O indivíduo portador de doença inflamatória crônica sistêmica 

tem elevado estresse oxidativo generalizado e deve sofrer grande 

influência da exposição à poluição do ar sobre a inflamação 

pulmonar e sobre a atividade da doença de base.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Geral 

4.1.1. Avaliar o efeito da exposição real a poluentes atmosféricos 

em pacientes com LESJ. 

 

4.2. Específico 

4.2.1. Avaliar o efeito da exposição real a poluentes atmosféricos 

sobre inflamação das vias aéreas em crianças e adolescentes com LESJ. 

4.2.2. Avaliar o efeito da exposição real a poluentes atmosféricos 

sobre atividade da doença. 
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5. MÉTODOS 

 

5.1. Tipo de estudo e pacientes  

Estudo longitudinal observacional de painel de medidas repetidas 

com 108 medidas de 9 pacientes com LESJ, acompanhados na Unidade 

de Reumatologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Faculdade 

de Medicina da Universidade da USP (FMUSP) e residentes da região 

metropolitana da cidade de São Paulo. Todos os pacientes preenchiam os 

critérios de classificação para o diagnóstico de LES de acordo ao American 

College of Rheumatology 68 e tiveram o início da doença antes dos 18 anos. 

69 

O grupo de estudo foi composto por pacientes com níveis de 

gravidade da doença de leve a grave. 

Os critérios de exclusão foram: 

- Presença de sintomas de rinite ou doença pulmonar 

crônica.  

- Comprometimento do sistema respiratório pelo LES 

O estudo foi aprovado pela comissão de ética para análises de 

projetos de pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP 

(06739412.3.0000.0068). Termo de Consentimento Livre e Informado 

apropriado para a idade foi obtido de todos os pacientes e seus 

pais/representantes legais.  
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5.2.  Desenho do estudo 

Todos os pacientes receberam uma pequena bolsa contendo um 

monitor ativo de material particulado fino (PM2,5), dosímetros passivos para 

monitorização de dióxido de nitrogênio (NO2) e um data-logger para 

aferição da temperatura do ambiente e umidade relativa do ar. 

Os pacientes foram divididos em 3 grupos de 3 pacientes. O primeiro 

trio recebeu cada um uma bolsa e a carregou em suas atividades diárias 

indoor e outdoor por 4 semanas consecutivas. Os participantes receberam 

a orientação de ao tirarem a bolsa, esta deveria ser colocada sobre mesas 

e nunca no chão e deveria ficar a uma distância de pelo menos 1 metro de 

impressoras e computadores para evitar interferências, como especificado 

pelo fabricante do monitor ativo de material particulado usado no estudo. 

 Ao término de cada semana, os pacientes eram avaliados clinicamente e 

eram coletados amostras de sangue, urina, condensado do exalado do ar e 

avaliada a fração de NO em ar exalado. Além disso, os dados semanais do 

monitor ativo e do data-logger eram transferidos para um computador e os 

aparelhos eram limpos, calibrados e devolvidos para cada paciente para 

monitorização em tempo real de mais uma semana. Após o término das quatro 

semanas (1 ciclo) os aparelhos eram entregues para o próximo trio. Este ciclo 

foi repetido 4 vezes a cada 2,5 meses ao longo de um ano. Totalizando nosso n 

de 108 medidas.  
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5.3. Monitorização da exposição diária a poluentes e variáveis 

climáticas  

 

5.3.1. Material particulado 

A monitorização individual, em tempo real, da concentração diária 

do material particulado fino foi feita através do aparelho SIDEPAK™ AM510 

Personal Aerosol Monitor. Este é um monitor portátil, silencioso, que mede 

em tempo real concentrações das partículas finas (menor do que 2,5 

micrometros de diâmetro). O aparelho possui uma bomba de fluxo que 

coleta as amostras de ar através de um cateter de silicone posicionado no 

ombro do participante. A medição é feita por meio de um feixe de luz que 

se espalha em direção à coluna de ar que é aspirada e analisada em 

relação à concentração de material particulado nessa amostra. A fonte de 

luz é um laser que opera em ondas de 670nm.  

As medidas da concentração de PM2,5 foram obtidas a cada 30 

segundos (120 medidas/hora) durante o uso do aparelho por sete dias 

consecutivos. Os dados foram transferidos para uma planilha em excel 

após cada semana completa de monitorização. Os dados de PM2,5 foram 

reportados em µg/m3, sendo avaliadas as concentrações médias diárias. 

Ao fim de cada semana o SidePak foi limpo e calibrado, utilizando-

se o filtro HEPA e os procedimentos de calibração especificados pelo 

fabricante.  
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5.3.2. Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

Para a monitorização do dióxido de nitrogênio foram utilizados 

dosímetros passivos constituídos de papel de filtro de celulose de 37 mm 

de diâmetro (Energética, Rio de Janeiro, Brasil) embebidos em uma 

solução absorvente de trietanolamina 2% (seca a 37º C por 24 horas). 

Estes foram instalados em 3 tubos plásticos vazados para que houvesse 

passagem natural do ar pelo filtro e em um tubo fechado (controle). Sendo 

assim cada paciente recebeu por ciclo 4 tubos, um branco (controle) e 3 

abertos.  

As concentrações de NO2 foram determinadas por análise 

colorimétrica, usando um espectrofotômetro (Ultrospec 4000 UV/Visible, 

Pharmacia Biotech, Allerod, Denmark). Os dados de NO2 foram reportados 

em µg/m3, sendo avaliada a concentração cumulativa de 7 dias. 

 

5.3.3. Dados de temperatura e umidade 

As medidas de temperatura (ºC) e umidade relativa do ar (%) foram 

registradas individualmente com data-logger (DHT-5012-2Way; Perceptec, 

Sao Paulo, Brazil). Estes são registradores portáteis, leves, que foram 

programados para registrar medidas com intervalos de 30 segundos, 

concomitantes com as medidas de PM2,5, durante 7 dias consecutivos.  

O controle das variáveis climáticas foi importante devido à influência 

destas na concentração final dos poluentes.   
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5.4. Coleta de ar exalado para avaliação de FeNO 

Para a medição de FeNO foi utilizado o sistema portátil NIOX MINO 

(Aerocrine AB, Solna, Sweden) de acordo com os procedimentos 

padronizados pela American Thoracic Society e pela European Respiratory 

Society, dados expressos em ppb.49 

Todas as aferições foram feitas pelo mesmo pesquisador, ao término 

de cada semana de monitorização.  

 

5.5. Coleta de condensado do ar exalado, análise do pH e 

citocinas 

Os participantes permaneceram em jejum por no mínimo 2 horas 

antes da coleta do CAE. A aquisição do CAE foi feita por no mínimo 15 

minutos de respiração normal e calma, sendo utilizada para a coleta um 

aparelho bucal conectado a um coletor estéril evolvido por gelo seco (-

76ºC). O volume total do CAE foi dividido em dois tubos de polipropileno 

(1,0 - 2,0 ml). A primeira alíquota foi imediatamente degaseificada com gás 

argônio ultrapuro (99%) (Gama Gases Ltd., São Paulo, Brazil) por 15 

minutos e então utilizada para a medida do pH por meio de um aparelho 

medidor de pH (827 pH Lab, Metrohm Ltd., Herisau, Switzerland) 

previamente calibrado.70 A outra alíquota foi armazenada a -80ºC para 

posterior avaliação das citocinas.  

As coletas de CAE, calibração do equipamento e medidas do pH do 

CAE foram feitas e/ou supervisionadas pelo mesmo pesquisador. 

Os níveis de citocinas no CAE (IL-6, IL-8, IL-17 e TNF-) foram 

mensuradas através de imunoensaio multiplex de acordo com as 
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recomendações do fabricante (EMD Millipore, MA, USA) no LIM-17 da 

FMUSP. Sucintamente, as amostras de CAE foram incubadas por 16-18 

horas a 4ºC com um anticorpo anti-citocina ligado a esferas. Após lavagem, 

as esferas foram incubadas com anticorpos de detecção biotinilados por 60 

minutos. Após incubação foi adicionado estreptavidina-ficoeritrina por 30 

minutos. Posterior à nova lavagem, foi adicionado um fluido de cobertura e 

a fluorescência média foi mensurada. Dados foram expressos e pg/mL.  

 

5.6. Parâmetros de atividade de doença 

A atividade de doença foi avaliada por meio do Systemic Lupus 

Erythematous Disease Activity Index 2000 (SLEDAI 2K).11 SLEDAI 2K ≥ 8 

foi estipulado arbitrariamente para medir o risco de atividade de doença 

moderada/grave.61 Exames laboratoriais e visitas médicas foram realizados 

semanalmente durantes os ciclos de coleta de dados. 

 

5.7. Análise estatística  

O efeito da exposição ao PM2.5 e NO2 nas medidas de desfecho foram 

estudadas nas 108 visitas de pacientes com LESJ.  

A análise das variáveis descritivas foi realizada de acordo com suas 

distribuições verificadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As varáveis 

contínuas foram expressas em média (± desvio padrão) ou medianas 

(variação) e as variáveis categóricas em porcentagem (%). Os dados foram 

comparados utilizando os testes de t-Student ou Mann-Whitney para 

variáveis contínuas. Variáveis categóricas foram avaliadas pelos testes de 

chi-quadrado ou teste exato de Fisher. 
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Modelos de equação estimada generalizada (EEG)71 foram 

utilizados para avaliar a influência das concentrações diárias de PM2,5 e as 

médias de concentrações cumulativas de 7 dias de NO2 sobre as seguintes 

variáveis dependentes: FeNO, pH do CAE, citocinas do CAE (IL-6, IL-8, IL-

17 e TNF-) e SLEDAI-2K em pacientes com LESJ. Os modelos foram 

ajustados para as seguintes variáveis independentes: velocidade de 

hemossedimentação (VHS), drogas antimaláricas e/ou imunossupressores 

(doses atuais e cumulativas), presença de infecção nos últimos 21 dias 

antes da coleta de dados, índice de massa corpórea (IMC), temperatura 

média e umidade relativa do ar.  

Nos modelos com pacientes portadores de LESJ, nos quais FeNO, 

pH do CAE e citocinas do CAE foram variáveis dependentes, SLEDAI-2K 

foi utilizado como variável independente.  

S-Plus 2000 Professional Release 3 software (Math Soft Inc., 

Seattle, WA, USA) foi utilizado nas análises. Modelos simples foram usados 

para testar todas as variáveis independentes deste estudo. Todas que 

apresentaram significância estatística foram incluídas nos modelos finais.  

Os dados da concentração média diária de PM2,5 e os dados das 

variáveis climáticas foram avaliados com estrutura de defasagem de 7 dias 

da data das consultas com as medidas de desfecho (lag 0= concentração 

média do poluente no dia da consulta com coletas, lag1 = concentração 

média do poluente no dia anterior à consulta com coletas, lag 6 = 

concentração média do poluente no sétimo dia antes da consulta com as 

coletas ). Também foram utilizadas medidas de médias móveis, por 
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exemplo, uma média móvel de 2 dias é a média dos níveis do poluente do 

dia corrente e do dia prévio.  

Os efeitos foram reportados como aumento/redução na FeNO, no 

pH/citocinas do CAE e no risco relativo de SLEDAI-2K≥8. Para as 

concentrações de NO2, foi analisado o efeito cumulativo de 7 dias sobre os 

desfechos estudados.  
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6. RESULTADOS  

 

Ao final do estudo foram concluídas 108 visitas dos 9 pacientes com 

LESJ. A mediana da idade dos pacientes foi de 14,0 anos (5,3-18,8), sendo 

que o sexo feminino foi mais prevalente (56%). Nenhum dos pacientes era 

exposto à fumaça de cigarro na moradia. 

Presença de nefrite (alteração de sedimento urinário) foi evidenciada 

em 43% das visitas dos pacientes com LESJ e o envolvimento 

hematológico em 20%. SLEDAI-2K ≥ 8 esteve presente em 23,1% das 

visitas. Em 100% das avaliações os pacientes estavam em uso de 

antimaláricos. O uso de corticoide foi observado em 62% e outros 

imunossupressores em 69% das 108 visitas (tabela 1).  

Citocinas no CAE, pH do CAE, FeNO, concentrações do PM2,5 e do 

NO2 e as variáveis climáticas estão descritas na tabela 2. Todas as 

citocinas estudadas foram detectadas em 96,3% (104) das amostras do 

CAE. A média de horas diárias monitoradas e a exposição aos poluentes 

estão descritas na tabela 2. As concentrações diárias de PM2,5 

ultrapassaram a concentração média diária máxima estipulada pela 

organização mundial da saúde25 (25µg/m3) em 502 dos 756 dias estudados 

(66%). 
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Tabela 1: Dados demográficos, dados laboratoriais, manifestações clínicas e 

atividade da doença de 108 visitas de pacientes com lúpus eritematoso 

sistêmico juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Pacientes com LESJ 

Dados demográficos N=9 

   Idade atual, anos 14,0  (5,3- 18,8) 

   Sexo feminino 5 (56) 

Dados laboratoriais 108 visitas 

   VHS, mm/1° hora 18 (2- 48) 

   PCR, mg/dL 0,76 (0- 33) 

   C3, mg/dL 100,1  20 

   C4, mg/dL 14,1  7,5 

   Anticorpo anti-DNAds IU/ml 99,5 (0 - 745) 

Atividade da doença  

   SLEDAI-2K 
Tratamento 

4 (0- 13) 

   Antimaláricos   108 (100) 

   Prednisona 67 (62) 

   Azatioprina 39 (36) 

   Micofenolato mofetil 36 (33) 

Manifestações clínicas  

    Nefrite 46 (43) 

    Envolvimento hematológico 22 (20) 

    Envolvimento cutâneo 12 (11) 

    Artrite 1 (1) 

    Serosite 0 (0) 

    Envolvimento neuropsiquiatrico 0 (0) 

Resultados apresentados em: n (%), média  desvio padrão, mediana (variação) VHS; 
velocidade de hemossedimentação, PCR; Proteína C reativa, SLEDAI-2K; Systemic Lupus 
Erythematosus Disease Activity Index 2000 
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Tabela 2: Valores de FeNO, CAE pH, citocinas no CAE, concentração dos 

poluentes estudados e variáveis climáticas de 108 visitas de pacientes com 

Lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 2 está ilustrado o risco relativo (RR) de SLEDAI-2K≥8,  o 

decréscimo no pH do CAE e o aumento da FeNO, relacionados com à exposição 

a uma variação de um intervalo interquartil (IQR) na concentração diária de PM2.5 

ao longo de sete dias e à concentração cumulativa de 7 dias de NO2. 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Pacientes com LESJ 
              108 visitas 

FeNO (ppb) 10,0  (5-41) 

CAE pH 7,7 (6,6-8,4) 

Citocinas do CAE (pg/ml)  

   IL-6 0,43  0,05 

   IL-8 0,13 (0,1-10,3) 

   IL-17 2,7 (2,4-3,4) 

   TNF-α 0,95  0,11 
Poluentes  
   PM2.5 (µg/m3) 

 

   Concentração diária média  40,9  17,2 
   NO2 (µg/m3)  

   Concentração cumulativa 7 dias 108,7  58,8 

Variáveis climáticas  

   Temperatura média (°C) 
   Humidade relativa média (%) 

23,8  2,9 

81,2  15,4 
Média diária de horas monitorizadas 9,0  0,3 

Resultados apresentados em: média  desvio padrão, mediana (variação) 
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Figura 2 

 

 

Figura 2: Risco relativo (RR) de SLEDAI-2K≥ 8, decréscimo no pH do 

CAE e aumento na FeNO relacionado à exposição a uma variação 

interquartil na concentração diária de PM2.5 e à concentração 

cumulativa de 7 dias de NO2. 

 

Em relação ao risco de SLEDAI-2K > 8, foi observado que uma variação 

de um IQR de 18,12µg/m3 na concentração diária de PM2,5 acarretou um 

aumento de risco  de SLEDAI-2K > 8 no quarto dia após à exposição (figura 2).  

Em relação à média móvel de 7 dias de PM2,5 (lag0 a la6),  observamos 

que para um aumento de um intervalo interquartil deste poluente, foi identificado 
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um aumento no risco de SLEDAI-2K> 8 de 1,47 (95%IC:1,10;1,84). Também foi 

notado que um aumento da variação interquartil nas concentrações cumulativas 

de 7 dias do NO2 (63,12mcg/m3) levou a um aumento do risco de SLEDAI-2K > 

8 de 2,63 (IC95% 1,93-3,34). 

 Em relação ao pH do CAE, foi observado uma tendência de queda 

do pH associada à exposição ao PM2,5 após os primeiros dias, atingindo 

um decréscimo estatisticamente significante de 0,10 (95%IC:-0,12;-0,02) 

no sétimo dia após a exposição (figura 2). Não foram notadas alterações 

relacionadas com a média móvel de 7 dias do PM2,5 assim  como com a 

concentração cumulativa de 7 dias de NO2.  

Ao se avaliar o comportamento da fração de NO em ar exalado, na 

figura 2, foi observado um aumento da concentração de FeNO associado 

ao aumento de um intervalo interquartil (IQR) de 18,12µg/m3 nas 

concentrações diárias de PM2,5 no dia da exposição e nos dois dias 

seguintes após a exposição (lag 0 a lag 2). Foi notado um aumento de 

0,75ppb (95%IC:0,39;1,29) na concentração de FeNO associado ao 

aumento de uma variação interquartil na concentração da média móvel de 

3 dias de PM2,5 (lag0 a lag2). A média móvel de 7 dias (lag0 a lag6) de PM2,5 

não apresentou efeito estatisticamente significante sobre a medida de 

FeNO. Entretanto um aumento da variação interquartil nas concentrações 

cumulativas de 7 dias do NO2 (63,12mcg/m3) levou a um aumento da FeNO 

de 2,9 ppb (IC95%: 0,18- 5,50). 

A Figura 3 mostra o aumento dos níveis de citocinas no CAE 

relacionadas a uma variação de um intervalo interquartil na exposição à 
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concentração diária de PM2.5 ao longo de sete dias e à concentração 

cumulativa de 7 dias de NO2.  

Figura 3 

 

 
Figura 3: Aumento nos níveis de citocinas no CAE relacionados à 

exposição a uma variação interquartil na concentração diária de PM2,5 

e à concentração cumulativa de 7 dias de NO2. 

 

Foi observado um aumento nos níveis de IL-6 e IL-8 no CAE associado 

ao aumento de um IQR de 18,12µg/m3 nas concentrações diárias de PM2,5 

no terceiro dia após exposição. Em contrapartida, os níveis de IL-17 no 

CAE tiveram um aumento nos lag 0, lag 1 e lag3. Também foi observado 
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um aumento na concentração de TNFα nos quatro dias (lag 0 a lag 3) e no 

sétimo dia após a exposição (figura 3).  

Um aumento de uma variação interquartil na concentração da média 

móvel de 7 dias do PM2,5 foi associado a uma elevação de 0,1pg/ml 

(95%IC:0,01;0,19) e 0,9pg/ml (95%IC:0,05;0,12) nos níveis de IL-17 e 

TNFα, respectivamente. Não foi encontrado associação estatisticamente 

significante entre as citocinas avaliadas no CAE e concentração cumulativa 

de 7 dias de NO2. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Até o presente momento este é o primeiro estudo que associa a exposição 

ao PM2,5 e NO2, monitorizados individualmente e em tempo real, à inflamação 

das vias aéreas e ao risco aumentado de atividade da doença em pacientes com 

LESJ. Os resultados encontrados corroboram com estudos em doenças 

cardiovasculares, os quais demonstram que em um primeiro momento o material 

particulado fino gera processo inflamatório nas vias aéreas e posteriormente 

desencadeia processo inflamatório sistêmico. 28,72 

A grande vantagem do presente estudo foi seu desenho prospectivo de 

medidas repetidas com um total de 108 medidas (12 para cada paciente) o que 

permitiu comparar o paciente com ele mesmo, sendo assim, desnecessária a 

incorporação de controles saudáveis na pesquisa. Além disso, o uso da 

avaliação de dois biomarcadores de inflamação das vias aéreas contribuiu para 

explicar uma possível associação da exposição à poluição do ar com processo 

inflamatório pulmonar e subsequente inflamação sistêmica, esta evidenciada 

pela atividade do LESJ.    

Ademais, a monitorização individual e em tempo real possibilitou avaliar a 

verdadeira exposição a determinados poluentes, a qual cada paciente esteve 

sujeito, tanto em ambientes externos (outdoor) como em ambientes internos 

(indoor), o que agregou maior valor aos dados e aos resultados, uma vez que os 

indivíduos tendem a passar maior parte do tempo em ambientes fechados.61  

Adicionalmente, o método de aferição minimiza vieses como tempo em trafego, 

local de moradia, entre outros, visto que os poluentes foram dosados em tempo 

real, independentemente da localização do indivíduo ou da fonte poluidora. A 
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adesão dos participantes deste estudo à monitorização ativa do PM2,5 através do 

monitor SidePak foi adequada. A duração média diária do seu uso foi de 9 horas 

como reportados na literatura.42,73 

Estudos focados na associação entre exposição a fatores ambientais 

inalatórios e risco maior de desenvolvimento de doenças reumáticas mostraram 

resultados positivos entre exposição a partículas finas,57,63 NO2
63 e pristane/ 

mercúrio63 e maior incidência de doenças reumáticas incluindo LES. Além disso, 

Conde et al. encontraram risco aumentado de desenvolvimento de LESJ em 

filhos de mulheres com exposição ocupacional à partículas inaláveis e 

compostos voláteis durante a gestação.64 

Exposição à poluição outdoor tem sido associada a doenças inflamatórias 

autoimunes60-62,74 e à exacerbação da atividade do LES em crianças61 e 

adultos.57  

Em relação aos estudos em pediatria, Vidotto et al encontraram, em 

estudo retrospectivo com exposição a poluentes outdoor, uma associação entre 

exposição a SO2 e aumento no número de internações devido à exacerbação de 

doenças reumáticas em crianças moradoras da região metropolitana de São 

Paulo.60 Em outro estudo, Fernandes et al59 mostraram um efeito de médio prazo 

(12-15 dias) na atividade do LESJ avaliado pelo escore SLEDAI-2K≥8, após 

exposição outdoor a NO2 e material particulado (PM10), contrastando com o atual 

estudo que observou um risco de atividade moderada/grave associado a um 

curto período após exposição ao PM2,5 (4º dia). Essa divergência pode ser devido 

ao fato de que no estudo anterior, retrospectivo, a coleta de exames foi realizada 

10 dias antes da consulta médica enquanto que no presente estudo a coleta se 

deu no mesmo dia da avaliação. Se levarmos em consideração esse aspecto, o 
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resultado de Fernandes et al. poderia refletir um efeito similar na defasagem (lag) 

ao do nosso estudo.  

Outro estudo, porém em adultos, evidenciou um efeito de curto prazo da 

exposição outdoor ao PM2,5 com o risco aumentado de positividade do anticorpo 

anti-DNAds e cilindros urinários. Entretanto não foi evidenciado associação com 

SLEDAI-2K.57 Neste estudo, assim como no nosso, a coleta de exames foi feita 

no mesmo dia da avaliação clínica, justificando a similaridade no quesito do Δ 

de tempo entre exposição ao PM2,5 e efeito.  Entretanto, a avaliação clínica e a 

pontuação do SLEDAI feitas por Bernastsky et al. foram anuais, o que poderia 

explicar o desacordo encontrado no resultado em relação à atividade da doença.  

Em relação ao NO2, encontramos uma associação positiva entre a 

exposição a este poluente e atividade do LES corroborando com os achados de 

Fernandes et al.61 No presente estudo, as análises estatísticas foram feitas com 

o intervalo interquartil das concentrações dos poluentes avaliados 

individualmente o que é convencionalmente utilizado nas publicações científicas 

epidemiológicas. As concentrações médias e consequentemente o IQ de NO2  

acumulado de 7 dias foram maiores que as de PM2,5, ocasionando um falsa 

impressão gráfica de que o efeito do NO2 foi maior do que do PM2,5, entretanto  

se usássemos como uma avaliação comparativa a mesma variação interquartil 

de 18,12 para o efeito da concentração cumulativa de NO2 observaríamos um 

risco aumentado de SLEDAI-2K>8 de 1,32 (IC95% 1,12-1,52) abaixo do efeito 

do PM2,5. 

A noção de que a exposição ao material particulado e ao NO2 aumenta o 

risco de atividade de doença no LESJ foi confirmada neste estudo. Além disso, 

estendemos essa avaliação adicionando duas ferramentas de estimativa de 
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inflamação pulmonar: citocinas no CAE e FeNO.42,49,53,75,76 Existem evidências 

de que as partículas finas inaladas podem desencadear inflamação pulmonar e 

serem transferidas dos pulmões para a corrente sanguínea, induzindo 

inflamação sistêmica através de liberação de citocinas inflamatória,27,59,62 

levando à atividade do LESJ.  

Em relação à concentração de FeNO, foi observado aumento de seus 

níveis nos pacientes expostos ao PM2.5 e NO2. A associação entre exposição a 

poluentes atmosféricos e aumento da FeNO também já foi observada em 

crianças saudáveis e asmáticas.45,47,77 O óxido nítrico (NO) é produzido pela 

oxidação da L-arginia, catalisada pela enzima NO sintetase, à qual está presente 

em varias células da via respiratória. A isoforma da NO sintetase-2 pode sofrer 

influência do estresse oxidativo e das citocinas geradas após a inalação de 

poluentes78 levando ao aumento da concentração de NO no ar exalado.  

No presente estudo mostramos um efeito agudo (lag0 – lag2) nos níveis 

da concentração de FeNO após exposição ao PM2,5. Encontramos também, uma 

associação entre aumento nos níveis de FeNO e a exposição cumulativa de 7 

dias no NO2. Em estudo com crianças em idade escolar, Berhane et al 

descreveram associação entre a concentração média de PM2,5 e níveis elevados 

da FeNO independentemente do diagnóstico de asma e/ou rinite.77 Entretanto, 

em relação ao NO2, os autores encontraram  apenas uma tendência de aumento 

da concentração de FeNO. Dessa forma, pode-se sugerir que a exposição de 

crianças saudáveis e de portadoras de LESJ ao PM2.5 pode levar ao 

desencadeamento de processo infamatório epitelial das vias aéreas, após 

exposição aguda, demonstrado pelo efeito sobre o aumento da concentração de 

FeNO. 
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Ao analisar o CAE observamos uma tendência à queda do pH do nos 

primeiros dias após a exposição ao PM2,5 tendo este efeito, sua expressão 

máxima no 7º dia após exposição. Isto pode indicar que a acidificação do 

condensado do ar exalado (alveolar), após inalação de partículas finas, ocorre 

secundariamente à inflamação das vias aéreas em pacientes pediátricos com 

doença crônica sistêmica. 

Citocinas e quimiocinas no CAE (como IL-8, IL17, TNF-α) estão supra 

reguladas nas vias aéreas de asmáticos e de fumantes.79-81, Diez-Pina et al.80 

sugeriram que a dosagem do TNF-α no CAE é um paramento interessante para 

avaliar inflamação nas vias aéreas distais. Entretanto, existem poucos estudos 

avaliando a associação entre citocinas no CAE e poluentes do ar. De Prins et 

al.82 demonstraram uma associação entre exposição semanal a material 

carbonáceo (black carbono) e níveis aumentados de IL-1β  do CAE em uma 

coorte de crianças saudáveis (maioria) e com asma e quadros alérgicos de vias 

aéreas superiores. Em contrapartida, Hu et al.83 não encontraram correlação 

entre a distancia de rodovias e níveis de IL-6 no CAE de adultos.  

Existem raros estudos que avaliaram níveis de citocinas no CAE em 

adultos com doenças reumáticas.84,85 Entretanto, até o momento, não há estudos 

que avaliaram a associação entre a exposição à poluição do ar e  níveis de 

citocinas no CAE em doenças reumáticas, principalmente nos pacientes com 

LESJ. Nossos resultados foram similares àqueles de De Prins et al.82 uma vez 

que foi observado efeito da média móvel de 7 dias do PM2,5 sobre os níveis de 

TNF-α e IL-17, sugerindo que a inflamação das vias aéreas distais dos pacientes 

com LESJ sem doença pulmonar possa ser desencadeada pela exposição ao 

PM2,5. 
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Nosso estudo observacional prospectivo focou na avaliação dos efeitos 

de curto prazo, portanto, estudos futuros avaliando estruturas de defasagem 

mais longas serão necessários. Outro ponto a ser considerado é o fato deste 

estudo não ter avaliado as citocinas séricas. Dessa forma, novos estudos 

deverão ser desenvolvidos para avaliarem a influência da exposição à poluição 

do ar sobre citocinas séricas em pacientes com doenças reumáticas.  
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8. CONCLUSÃO 

 

1- A exposição à poluição monitorada individualmente em tempo 

real agrava a saúde dos pacientes portadores de LESJ 

 

2- Nosso estudo sugere que exposição ao material particulado fino 

inalável e NO2, inicialmente, aumenta a inflamação das vias 

aéreas e consequentemente a inflamação pulmonar com 

repercussão nos níveis de biomarcadores no ar exalado e no 

condensado do ar exalado.  

 

3- A exposição aos poluentes estudados agravam a atividade da 

doença, sendo esse efeito posterior à repercussão sobre a 

inflamação das vias aéreas. 
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9. ANEXO Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000.12 

Pontuação Descrição Definição 

8 Convulsão Início recente, excluir outras causas, 
distúrbios metabólicos infecções ou 
medicamentos 

8 Psicose Alteração da função mental normal devido 
a alterações graves da percepção da 
realidade. Inclui alucinações, incoerência, 
associações livres, empobrecimento do 
conteúdo do pensamento, pensamento 
ilógico, comportamento bizarro, 
desorganizado ou catatônico 
Excluir uremia e farmacos/drogas 

8 Síndrome 
cerebral orgânica 

Função mental alterada com alteração da 
orientação, memória ou outra função 
intelectual com rápida instalação e 
flutuação dos achados clínicos incluindo 
obnubilação da consciência com 
diminuição da capacidade de 
concentração e incapacidade de manter a 
atenção ao ambiente, mais pelo menos 
duas das seguintes: distúrbios da 
percepção, discurso incoerente, insónia 
ou sonolência diurna, aumento ou 
decréscimo da atividade psicomotora  
Excluir causa metabólica, infecciosa ou 
causada por drogas 

8 Distúrbio visual Alterações da retina ligados ao LES, 
incluindo corpos citóides, hemorragias 
retinianas, exsudato seroso ou 
hemorragia no coroide ou neurite óptica  
Excluir outras causas, hipertensão, 
infecção ou drogas 

8 Distúrbios dos 
pares cranianos 

Instalação recente de neuropatia sensitiva 
ou motora dos pares cranianos 

8 Cefaleia lúpica Cefaleia severa, persistente; pode ser tipo 
migranea 
Resistente à terapêutica narcótica 

8 AVC Instalação recente de AVC  
Excluir arteriosclerose 

8 Vasculite Ulceração, gangrena, nódulos digitais 
dolorosos, infarto periungeal, hemorragias 
sub-ungueais ou biópsia ou angiograma 
compatíveis com vasculite 

4 Artrite Duas ou mais articulações com dor e 
sinais inflamatórios 
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4 Miosite Dor/fraqueza muscular proximal, 
associado com elevação da CK/aldolase 
ou eletromiografia ou biopsia compatível 
com miosite 

4 Cilindros 
urinários 

Cilindros de eritrócitos ou granulosos 

4 Hematúria >  5 células por campo. Excluir litíase, 
infecção ou outra causa 

4 Proteinúria >  0.5g/24h 
4 Piúria >  5 leucocitos por campo. Excluir 

infecção 
2 Rash malar Rash tipo inflamatório 
2 Alopecia Perda anormal difusa ou localizada de 

cabelo 
2 Alteração de 

mucosas 
Úlceras orais ou nasais 

2 Pleurite Dor torácica pleurítica com atrito pleural  
derrame ou espessamento pleural 

2 Pericardite Dor pericárdica mais pelo menos um dos 
seguintes: atrito, derrame, ou confirmação 
eletrocardiográfica ou por ecocardiograma 

2 Complemento 
baixo 

C3, C4 ou CH50 abaixo dos valores de 
referência do laboratório 

2 Anti-DNAds Resultado acima do valor de referencia 
1 Febre >38º C, excluir infecção 
1 Trombocitopenia <100.000 plaquetas/mm3 
1 Leucopenia <3.000 leucócitos/mm3 Excluir causas 

farmacológicas 



37 

 

 

 

 

10.   REFERÊNCIAS 

 

1. Kone-Paut I, Piram M, Guillaume S, Tran TA. Lupus in adolescence. 

Lupus. 2007;16:606-12. 

2. Deen ME, Porta G, Fiorot FJ, Campos LM, Sallum AM, Silva CA. 

Autoimmune hepatitis and juvenile systemic lupus erythematosus. Lupus. 

2009;18:747-51. 

3. Campos LM, Omori CH, Lotito AP, Jesus AA, Porta G, Silva CA. 

Acute pancreatitis in juvenile systemic lupus erythematosus: a 

manifestation of macrophage activation syndrome? Lupus. 2010;19:1654-

8. 

4. Cavalcante EG, Guissa VR, Jesus AA, Campos LM, Sallum AM, Aikawa 

NE, et al. Stevens-Johnson syndrome in a juvenile systemic lupus 

erythematosus patient. Lupus. 2011a;20:1439-41. 

5. Cavalcante EG, Aikawa NE, Lozano RG, Lotito AP, Jesus AA, Silva CA. 

Chronic polyarthritis as the first manifestation of juvenile systemic lupus 

erythematosus patients. Lupus. 2011b;20:960-4. 

6. Spadoni M, Jacob C, Aikawa N, Jesus A, Fomin A, Silva CA. Chronic 

autoimmune urticaria as the first manifestation of juvenile systemic lupus 

erythematosus. Lupus. 2011;20:763-6. 

7. Araujo DB, Borba EF, Silva CA, Campos LM, Pereira RM, Bonfa E, et al. 

Alveolar hemorrhage: distinct features of juvenile and adult onset systemic 

lupus erythematosus. Lupus. 2012;21:872-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17711896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19502273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21636626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21636626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spadoni%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jacob%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aikawa%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jesus%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fomin%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Silva%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=spadoni%20and%20lupus%20/%20Lupus.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22427319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22427319


38 

 

 

8. Silva CA, Cocuzza M, Borba EF, Bonfá E. Cutting-edge issues in 

autoimmune orchitis. Clin Rev Allergy Immunol. 2012b;42:256-63. 

9. Gulati G, Brunner HI. Environmental Triggers in Systemic Lupus 

Erythematosus. Semin Arthritis Rheum. 2018;47:710-17. 

10. Borgia RE, Silverman ED. Childhood-onset systemic lupus 

erythematosus: an update. Curr Opin Rheumatol. 2015;27:483–492. 

11. Rose T, Dörner T. Drivers of the immunopathogenesis in systemic lupus 

erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017;31:321-33 

12. Gladman DD, Ibanez D, Urowitz MB. Systemic lupus erythematosus 

disease activity index 2000. J Rheumatol. 2002;29:288-91. 

13. Taysi S, Gul M, Sari RA, Akcay F, Bakan N. Serum oxidant/antioxidant 

status of patients with systemic lupus erythematosus. Clin Chem Lab Med. 

2002;40:684–8. 

14. Kurien BT, Scofield RH. Free radical mediated peroxidative damage in 

systemic lupus erythematosus. Life Sci. 2003;73:1655–66. 

15. Avalos I, Chung CP, Oeser A, Milne GL, Morrow JD, Gebretsadik T, et al. 

Oxidative stress in systemic lupus erythematosus: relationship to disease 

activity and symptoms. Lupus. 2007;16:195-200. 

16. Iriyoda TMV, Stadtlobe N, Lozovo MAB, Delongu F, Costa NT, Reich 

EMV, et al. Reduction of nitric oxide and DNA/RNA oxidation products are 

associated with active disease in systemic lupus erythematosus patients. 

Lupus. 2017;0:1-6. 

17. Yang J, Yang X, Zou H, Li M. Oxidative Stress and Treg and Th17 

Dysfunction in Systemic Lupus Erythematosus. Oxid Med Cell Longev. 

2016;2016:1-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21842235
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21842235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27597882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27597882


39 

 

 

18. Shah D, Kiran R, Wanchu A, Bhatnagar A. Oxidative stress in systemic 

lupus erythematosus: relationship to Th1 cytokine and disease activity. 

Immunol Lett. 2010;129:7-12. 

19. Tsokos GC, Lo MS, Reis PC, Sullivan KE. New insights into the 

immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus. Nature Reviews 

Rheumatology. 2016;12:716–30. 

20. Jacobs CR, Pawlak, Mikeska E, Meyer-Olson D, Martin M, Heijnen CJ, et 

al. Systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis differ from 

healthy controls in their cytokine pattern after stress exposure. Lupus. 

2001;40:868–75. 

21. Yap DY, Lai KN. Cytokines and their roles in the pathogenesis of systemic 

lupus erythematosus: from basics to recent advances. J Biomed 

Biotechnol. 2010; 2010:1-10. 

22. Edelbauer M, Kshirsagar S, Riedl M, Haffner D, Billing H, Tönshoff B, et 

al. Markers of childhood lupus nephritis indicating disease activity. Pediatr 

Nephrol. 2011;26:401-10. 

23. Edelbauer M, Kshirsagar S, Riedl M, Billing H, Tönshoff B, Haffner D, etal. 

Soluble VEGF receptor 1 promotes endothelial injury in children and 

adolescents with lupus nephritis. Pediatr Nephrol. 2012;27:793-800. 

24. Selmi C, Shoenfeld Y. Open questions in autoimmunity: discussions from 

the 2013 Controversies in Rheumatology and Autoimmunity Meeting. 

BMC Med. 2014;12:50. 

25. World Health Organization. Air quality guidelines. Global update. 

Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. 2005. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21181207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22147121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22147121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24642104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24642104
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf


40 

 

 

26. Fiodelise A, Piscitelli P, Trimarco B, Coscioni E, Iaccarino G, Sorriento D. 

The mechanism of air pollution and particulate matter in cardiovascular 

diseases. Heart Fail Rev. 2017; 22:337-347. 

27. Tan C, Lu S, Wang Y, Zhu Y, Shi T, Lin M, et al. Long-term exposure to 

high air pollution induces cumulative DNA damages in traffic policemen. 

Sci Total Environ. 2017; 593–594:330–6. 

28. Brook RD, Rajagopalan S, Pope CA 3rd, Brook JR, Bhatnagar A, Diez-

Roux AV, et al. American Heart Association Council on Epidemiology and 

Prevention, Council on the Kidney in Cardiovascular Disease, and Council 

on Nutrition, Physical Activity and Metabolism. Particulate matter air 

pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement 

from the American Heart Association. Circulation. 2010;121:2331-78. 

29. Braun S, Appel LG, Schmal M. A Poluição Gerada por Máquinas de 
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