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ABSTRACT:
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sis a estafilococos epidermis e nefrite lúpica.
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mente pedida a colaboração da psiquiatria de ligação. Fez-se um ajuste apertado e quase diário do
haloperidol, chegando a fazer doses de 20mg/dia.
Inicialmente foi medicada com corticoterapia em
doses alta sem melhoria do quadro clínico e com
normalização dos valores analíticos.
Posteriormente reduziram-se os corticóides, tendo
feito pulsos de ciclofosfamida seguidos de
imunoglobulina IV. Desde essa altura, a doente foi
melhorando gradualmente o seu estado clínico. Ao
longo do tempo, foi obedecendo a ordens simples e
reconhecendo objectos, atribuindo significados,
reconhecendo familiares. Progressivamente recupera o estado de vigília e consecutivamente houve
uma melhoria do curso/conteúdo do pensamento e
discurso, da atenção e orientação. A TAC-CE e RMCE mostraram uma atrofia cortical difusa. A angio
ressonância cerebral não revelou alterações grosseiras compatíveis com vasculite. O Liquor (LCR)
não apresentou alterações.
Sem dados relevantes nos antecedentes pessoais e
familiares. Tem alta assintomática com diagnóstico
de manifestações neuropsiquiátricas do LES, estado
confusional agudo com sintomas psicóticos.
À observação actual apresenta indiferença e
negação da gravidade dos sintomas. Remete as dificuldades para a incapacidade física. Amnésia lacunar para o acontecimento.
MANIFESTAÇÕES
NEUROPSIQUIÁTRICAS DO LES
O LES é uma doença autoimune multissistémica
crónica caracterizada por períodos de exacerbação
e de remissão. Formam-se auto-anticorpos
patogénicos e imunocomplexos (anticorpos-complemento) que se depositam e lesam as células e

tecidos do próprio organismo 20. O sistema imunitário perde a capacidade de diferenciar entre
células estranhas e as próprias células e tecidos.
Todos os tecidos e órgãos podem ser envolvidos de
forma não previsível e em várias combinações1,2,3,6.
Em 1982 foram revistos os critérios de LES que
desde essa altura, apresentam 96% de especificidade e de sensibilidade para o diagnóstico da
doença3 – Quadro I.
A sua prevalência é de 1 em 1000 habitantes e a sua
etiologia é desconhecida. Parece existir um componente hereditário significativo tendo em conta que a
concordância entre os gémeos homozigóticos é elevada relativamente aos dizigóticos. Existem teorias
que apontam para uma causa hormonal visto a
doença ser cerca de sete a nove vezes mais frequente na mulher em idade reprodutiva. Os factores
ambientais parecem ter algum peso no desencadear
das exacerbações, por existir uma maior sensibilidade à radiação ultravioleta5. É mais frequente e
mais severa na raça negra 4,6.
Desde a primeira descrição de estupor e coma
numa doente com LES por Hebra e Kaposi em
18757 , muitas outras manifestações neuropsiquiátricas (MNP-SLE) foram descritas na literatura. Estas manifestações podem aparecer como
episódio inaugural ou durante o curso da doença
8,9
. Parecem não estar relacionadas com a agudização da doença, aparecendo nos períodos de relativa quiescência (Sibley, 1992; Ward, 1991) e pode
aparecer uma única MNP-SLE ou várias no mesmo
indivíduo.
Esta diversificação na apresentação, levanta muitas
vezes, problemas de diagnóstico diferencial, sobretudo quando o episódio inaugural é uma manifesRevista do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca • 45
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Quadro I: Revised criteria for classification of systemic lupus erythematosus

tação neuropsiquiátrica (Tola, 1992) ou é um surto
psicótico com catatonia (Lanham, 1985).
Ao longo do tempo são encontradas designações na
literatura como vasculite lúpica, cerebrite lúpica,
neurolupus e lupus do SNC. O termo "lupus do
SNC" não é o mais adequado, tendo em conta que
o sistema nervoso periférico também pode estar
envolvido. O "neurolupus" não inclui as manifestações psiquiátricas da doença. Os termos
"cerebrite ou vasculite lúpica" implicam um

processo inflamatório que não está presente a
maioria das vezes.
O termo "manifestações neuropsiquiátricas do LES"
parece ser o mais apropriado até à data.
A prevalência das MNP-SLE varia consideravelmente consoante os estudos, indo desde os 1475% até dados mais restritos que apontam para
25 a 50%. Este facto poderá dever-se à falta de
unificação de critérios e de nomenclatura 2 4.
Em 1979, Kassan e Lockshin foram os primeiros a
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propor um sistema classificativo com algumas
dimensões descritivas e cronológicas 10. Em 1892 as
convulsões e a psicose são englobadas na classificação do American College of Reumathology6. Em
1999 estes critérios foram revistos pelo American
College of Reumathology e actualmente existem 19
síndromes enquadrados nas manifestações neuropsiquiátricas do LES 11 (quadro II).
A etiologia destas manifestações está muito pouco documentada e é hoje centro de atenção por parte dos
investigadores. Estão descritas alterações por envolvimento cerebral directo com necrose fibrinóide e proliferação endotelial dos pequenos vasos com
microtrombos e microenfartes por activação do
Complemento. Parece não existir uma verdadeira
vasculite
porque
a
barreira
hemato-encefálica tem a capacidade de filtrar os imunocomplexos. Os médios/grandes vasos parecem ser menos
envolvidos. Existem, também, as alterações por
envolvimento cerebral indirecto devido à urémia,
alterações metabólicas, trombose cerebral devido à
proliferação de uma vegetação / trombo cardíaco e
pelo tratamento do LES (corticoterapia, analgésicos,
anticonvulsivantes, antieméticos). Todavia, o mais
comum é a existência de reacções de adaptação à
doença crónica sem existir obrigatoriamente envolvimento cerebral orgânico12,13.
Os quadros psiquiátricos do LES descritos na literatura são as perturbações de adaptação, as perturbações
depressivas, as perturbações de ansiedade, os quadros
psicóticos e as alterações cognitivas, para além daqueles provocados pela medicação per se 11,12,13,23.
As perturbações de adaptação são as mais frequentes, não implicam envolvimento cerebral
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orgânico e estão relacionadas com adaptação à
doença crónica. São mais comumente apresentadas com sintomas depressivos e de
ansiedade11,13.
As perturbações depressivas abarcam 40-45% das
manifestações neuropsiquiátricas. Alguns estudos
apontam para uma causa orgânica por coexistirem os sintomas depressivos e achados de neuroimagem na exacerbação da doença. Também o
suicídio está associado a períodos de exacerbação da doença e a alterações no EEG. No entanto, outros estudos apontam para uma causa externa (factores psicossociais): falha dos mecanismos de adaptação à doença (correlação significativa com a fadiga, a dor e alterações da imagem
corporal e aparência 11,13).
As perturbações de ansiedade isoladas são mais
raras, aparecendo em 10% dos casos. Existem
relatos de perturbações de pânico e sintomas da
linha fóbica11,13.
A patogénese destas perturbações supracitadas
parece ainda pouco clara. Sabe-se que os factores
psicossociais e de adaptação à doença têm uma
grande importância. Possivelmente alguns
doentes desenvolvem sintomas depressivos e de
ansiedade primariamente por causa orgânica ou
como resposta de adaptação à doença crónica ou
ainda secundariamente à corticoterapia.
Os quadros psicóticos eram descritos, até recentemente, como estados psicóticos em estado claro de
consciência e estados psicóticos em contexto de
delirium. Com o aparecimento dos critérios de
diagnóstico verificou-se que o episódio psicótico é
raro (10%). Os sintomas psicóticos surgem mais
frequentemente em contexto de desorientação
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Quadro II: Neuropsychiatric syndromes observed in systemic lupus erythematosus
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(Rimon, 1988). O episódio psicótico pode aparecer ao longo do curso da doença mas, pode ser o
episódio inaugural da doença o que levanta problemas de diagnóstico diferencial com a
Perturbação delirante ou com a Esquizofrenia. Os
sintomas psicóticos são geralmente da linha
paranóide, podem existir ou não alterações da percepção e ter características atípicas com alterações
do movimento, convulsões e alterações marcadas
da memória.
As alterações cognitivas são alvo de estudos
recentes. Aparecem na literatura dados muito variáveis que podem ser consequência de amostras
heterogéneas e variação nos critérios de avaliação.
Carbotte et al em 1986 descreve que 87% dos
doentes com MNP-LES têm alterações cognitivas
(AC) vs 42% sem MNP-LES. Gladman et al em 2000
referem que 43% do LES inactivo tem AC. Assim, a
relação entre MNP-LES e défices cognitivos parece
ser fraca. A relação entre as exacerbações agudas
e os défices cognitivos parece ser igualmente fraca.
Parece existir alguma correlação com o ac anticoagulante lúpico, com IgG+ e com o anticorpo
anticardiolipina13,19. Estas alterações cognitivas são
flutuantes ao longo do curso da doença e consistem em lentificação psicomotora, alterações da
atenção e concentração, alterações da memória,
alterações na função executiva e alterações no
planeamento de informação. Põem-se várias
hipóteses etiológicas. Estas alterações podem ser
secundárias a sintomas ou quadros psiquiátricos,
muitas vezes estão relacionadas com maiores
períodos de ansiedade na adaptação à doença ou
podem se devido a causa orgânica per se16, 21, 22.
Relativamente ao diagnóstico, os exames comple-
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mentares são pouco específicos e sensíveis. Podem
ser, no entanto, importantes em termos de diagnóstico diferencial.
O título de anticorpos séricos não tem correlação
com MNP-LES, à excepção de uma possível ligação
com o anticorpo antifosfolípidos e anticorpo antiribossómico P 14.
A TAC-CE e a RMN-CE podem apresentar hiperdensidades subcorticais na substância branca mas,
com fraca correlação com MNP-LES. A Angio RMNCE revela apenas sinais de vasculite dos grandes
vasos. A SPECT/PET com espectroscopia pode apresentar diminuição do fluxo cerebral e do metabolismo cerebral17,18,25.
Existem algumas perturbações psiquiátricas que
podem ser provocadas pela medicação, sobretudo
com os corticóides tais como irritabilidade, insónia, sintomas depressivos, estados maniformes e
episódios psicóticos. Estudos recentes afirmam que
os corticoides, tornam as células do hipocampo
mais vulneráveis à neurotoxicidade o que pode justificar alterações moderadas mas, reversíveis da
memória15,16.
Em conclusão, existe uma panóplia de quadros
psiquiátricos que podem surgir no início ou ao
longo da evolução do LES. O maior desafio será
conseguir determinar se se trata de uma manifestação psiquiátrica oriunda de disfunção orgânica
provocada pelo LES ou se, por outro lado, se trata
de uma reacção de ajustamento à doença crónica.
Do nosso ponto de vista, as reacções de ajustamento à doença crónica são claramente mais frequentes
do que o envolvimento cerebral orgânico propriamente dito, tendo em conta que se trata de uma
doença de evolução crónica com necessidade de
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tratamento contínuo e de reorganização da vida por
parte do doente.
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