Diagnóstico precoce ajuda controle do lúpus
A jornalista Tássia Di Carvalho só descobriu que tinha lúpus em 2012. No final do ano anterior, após uma
noite de grande estresse, ela acordou com o rosto totalmente inchado. “Não consegui nem andar. Fui me
arrastando até chegar ao banheiro para ver o meu rosto. Meus olhos estavam inchados”.
Tássia ligou para o marido e ele a levou para o pronto-socorro, onde os médicos julgaram se tratar de
alergia a algum alimento ingerido. Receitaram corticoides e ela desinchou. Dois dias depois, voltou a
inchar. Mais corticoides. “Ficaram nessa brincadeira cerca de dois meses. Aí, me mandaram para a
Santa Casa, porque ficaram com medo da quantidade de corticoides que eu estava tomando”. Além
disso, foi levantada a possibilidade de se tratar de uma doença crônica.
Na Santa Casa, Tássia teve que recorrer à assistência social para poder ser atendida com urgência e
não ter que aguardar durante meses para agendar uma consulta. Somente ali, após exames, a jornalista
descobriu que tinha lúpus. Chegou a perder todo o cabelo, sofreu episódios sem conseguir andar, fez
quimioterapia por cinco anos. Ficou com perda de visão e teve lesões cutâneas. Hoje, se trata com
hidroxicloroquina.
Defesa descontrolada
A campanha Maio Roxo — o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus foi lembrado na segundafeira (10) — incentiva o diagnóstico precoce e o controle da doença. O presidente da Comissão Científica
de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), Edgard Reis, explica que não existe um fator
único para o aparecimento do lúpus. Ele resulta de uma junção de fatores genéticos, ambientais
(radiação ultravioleta) e hormonais (estrógeno) que atuam sobre o sistema autoimune. “Ou seja, o próprio
indivíduo começa a produzir anticorpos, células, moléculas que vão atacar o próprio organismo. Em vez
de atacar vírus e bactérias, acabam por atacar o próprio organismo também”, afirmou Reis.
O lúpus é um doença reumática, crônica e não contagiosa, que afeta principalmente mulheres entre 15 e

45 anos de idade, período compreendido, em geral, após a primeira menstruação e a pré-menopausa.
Como se trata de uma doença crônica, não tem cura. “Mas tem um bom controle”, advertiu o médico.
Com o uso de medicamentos adequados, o paciente tem uma vida praticamente normal, completou.
Pacientes com lúpus têm mais chance de ter aumento de peso, mais risco de ter obesidade e síndrome
metabólica, quando ocorre aumento da pressão, diabetes, problemas de colesterol, o que oferece mais
risco cardiovascular. “Se você já tem uma doença crônica, autoimune, que já tem mais risco
cardiovascular, outra doença, como a obesidade, é muito ruim, porque aumenta o risco de eventos e
pode atrapalhar o controle do lúpus”, disse o presidente da Comissão Científica do Lúpus da SBR.
Mulheres são maioria
Embora o maior número de pessoas com lúpus seja de mulheres, Edgard Reis afirmou que isso não quer
dizer que a doença não aconteça em crianças ou em idosos, só que aparece em uma relação menor e
em uma proporção também menor entre homens e mulheres. No Brasil, a estimativa é que existam 65 mil
pessoas com lúpus, a maioria mulheres.
O lúpus pode afetar vários órgãos e tecidos, como pele, articulações, pulmão, coração, rins e cérebro. No
início, alguns sintomas podem ser inespecíficos, como cansaço, desânimo, febre diária baixa,
emagrecimento, inapetência, alterações de humor, dor nas articulações e no corpo. Reis lembrou que
alguns pacientes podem ter problema no pulmão, como tosse, falta de ar; às vezes alterações renais
como diminuição da urina; manifestações do sistema nervoso que são mais raras, como quadros de
convulsão e até mesmo de alterações psiquiátricas. (Da Redação, com Agência Estado)
Fonte: Jornal Cruzeiro.
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