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Resumo  

Introdução  

À luz de uma perspectiva biopsicosocial, apresenta-se um artigo de revisão bibliográfica 

centrado na influência do stress psicossocial no Lúpus Eritematoso Sistémico. Reflete-se ainda 

sobre possíveis terapêuticas e/ou intervenções fundamentadas que poderão ter um impacto 

positivo no controlo e prevenção do desenvolvimento de Lúpus Eritematoso Sistémico, de surtos 

e na melhoria da qualidade de vida relacionada e não relacionada com a doença.   
 

Objetivos  

- Conhecer a influência do stress psicossocial na precipitação de surtos nos doentes com Lúpus 

Eritematoso Sistémico. 

- Compreender os processos fisiológicos pelos quais o stress psicossocial exerce a sua influência 

no Lúpus Eritematoso Sistémico.  

- Refletir sobre estratégias terapêuticas que poderão ter um impacto positivo no controlo e 

prevenção dos surtos.   
 

Metodologia  

Na elaboração da presente revisão foram consideradas as bases de dados PUBMED, 

ScienceDirect, Scielo e Google Académico. As seguintes palavras-chave foram utilizadas: 

“Systemic Lupus Erythematosus”, “psychossocial stress”, “flare”, “disease activity”, “quality of 

life”, “stress management”, “stress reduction” e “psychological intervention”.  
 

Resultados  

Não há evidência suficiente para suportar a hipótese do stress ser desencadeador de Lupus 

Eritematoso Sistémico ou surtos. O stress parece exercer um papel modelador do sistema 

imunológico, com repercussões nos parâmetros de morbilidade como a atividade da doença e 

qualidade de vida dos doentes. A psicoterapia adjuvante no doente com Lúpus Eritematoso 

Sistémico parece ter um impacto favorável no controlo sintomático e melhoria da qualidade de 

vida. 
 

Conclusão 

O papel do stress como fator etiológico no Lúpus Eritematoso Sistémico ainda não foi 

comprovado. Todavia, alguns estudos demonstraram a influência do stress como agente 

exacerbador da doença, suportando o seu impacto na qualidade de vida dos doentes. A 

intervenção psicológica parece melhorar eficazmente a qualidade de vida dos doentes com Lupus 

Eritematoso Sistémico, evidenciando-se como possível terapêutica complementar à terapêutica 

farmacológica no tratamento desta patologia. 
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Abstract 

Introduction   

Guided by a biopsychosocial perspective, a review is presented concerning the influence of 

psychosocial stress in Systemic Lupus Erythematosus. Furthermore, a reflection about possible 

interventions that, with scientific evidence, may be applied and result in a positive impact in 

control and prevention of Systemic Lupus Erythematosus, lupic flares and improvement of 

health-related quality of life and non health-related quality of life is proposed.  
 

Objectives  

- To know the influence of psychosocial stress in the precipitation of flares in patients with 

Systemic Lupus Erythematosus. 

- Understand the physiological processes by which psychosocial stress exerts its influence in 

Systemic Lupus Erythematosus. 

- Reflect about evidence-based therapeutic strategies of stress reduction that may be applied and 

result in a positive impact on controlling and preventing lupic flares. 
 

Methods  

The present review has considered the databases PUBMED, ScienceDirect, Scielo and Google 

Scholar. The following keywords were used in the research: “Systemic Lupus Erythematosus”, 

“psychossocial stress”, “flare”, “disease activity”, “quality of life”, “stress management”, “stress 

reduction” and “psychological intervention”.  
 

Results 

No study could provide sufficient evidence to support the hypothesis of stress as an etiologic 

factor in Systemic Lupus Erythematosus. However, stress seems to play a modeling role of the 

immune system, with repercussions on morbidity parameters such as disease activity and quality 

of life of patients. Adjuvant psychotherapy appears to have a favorable impact on symptomatic 

control and on improving quality of life of patients with Systemic Lupus Erythematosus. 
 

Conclusion 

The role of stress as a causal factor in Systemic Lupus Erythematosus has not been proven. 

However, some studies have successfully shown the influence of stress as an exacerbating 

disease agent, supporting its impact on quality of life of patients. The psychological intervention 

seems to effectively improve the quality of life of patients with Systemic Lupus Erythematosus, 

showing up as a possible complementary therapy to pharmacological therapy in the treatment of 

this disease. 
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“Stress-related disease emerges, predominantly, out of the fact that we so often activate a 

physiological system that has evolved for responding to acute physical emergencies, but we turn 

it on for months on end, worrying about mortgages, relationships, and promotions.” 

Sapolsky (1998)  
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Lista de abreviaturas  

ACR  American College of Rheumatology  

ACTH  Adrenocorticotrophin hormone  

AR  Artrite Reumatóide  

AVP  Arginina-Vasopressina  

CRF  Corticotrophin releasing factor   

GWAS  Genome-Wide association studies  

HRQoL Qualidade de vida relacionada com a saúde  

IL-2  Interleucina-2   

IFN-γ  Interferão- γ  

LES  Lúpus Eritematoso Sistémico 

MLE  Major Life Events 

NK  Célula Natural-Killer 

PVN  Núcleo paraventricular  

SLICC  Systemic Lupus International Collaborating Clinics   

SRRS  Social Readjustment Rating Scale   

TCC  Terapia cognitivo-comportamental  

5-HT1A Recetor 1A da serotonina  

5-HTT  Gene do transportador da serotonina 
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1-Introdução  

O lúpus eritematoso sistémico (LES) é uma doença autoimune inflamatória crónica com 

repercussão multissistémica, caracterizada por um vasto e heterogéneo espectro de manifestações 

clínicas [67]. 

Os fenómenos etiopatogénicos que estão na génese desta patologia não são ainda 

integralmente compreendidos. Todavia, reconhece-se que existe uma interação dinâmica e 

complexa entre fatores genéticos, ambientais e hormonais, que predispõem a fenómenos 

imunológicos disruptivos incluindo disfunção de células dendríticas, células B e T, produção de 

autoanticorpos e células T autoreativas [43]. Dos fatores ambientais capazes de modular 

respostas do sistema imunitário salientam-se agentes infeciosos, químicos e outros poluentes e os 

fatores comportamentais, como o tabaco e a dieta. O stress psicossocial é igualmente apresentado 

na literatura como um fator ambiental implicado na patogenia e precipitação de doenças 

autoimunes, entre as quais a artrite reumatoide e o LES [43].  

A incidência crescente de LES e consequente impacto económico não só para o Sistema 

Nacional de saúde como para a economia global do país, torna pertinente indagar sobre a 

verdadeira influência do stress na precipitação dos surtos lúpicos e refletir sobre possíveis 

terapêuticas que poderão resultar em outcomes positivos na prevenção e controlo dos mesmos. 

 

2- Metodologia 

Na elaboração da presente revisão foram consideradas as bases de dados PUBMED, 

ScienceDirect, Scielo e Google Académico. As seguintes palavras-chave foram utilizadas: 

“Systemic Lupus Erythematosus”, “psychossocial stress”, “flare”, “disease activity”, “quality of 

life”, “stress management”, “stress reduction” e “psychological intervention”. Foram incluídos 

na presente revisão 66 artigos em inglês e 4 artigos em português publicados em revistas 

indexadas entre 1956 e 2014, bem como 4 livros ou capítulos de livros publicados entre 1984 e 

2010. 

 

3- Lúpus Eritematoso Sistémico 

3.1- Epidemiologia 

O LES caracteriza-se por um vasto e heterogéneo espectro de manifestações clínicas. A 

doença evidencia marcado tropismo para o sexo feminino, com uma razão mulher:homem de 
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10:1. As mulheres são afetadas sobretudo em idade reprodutiva, com pico de incidência entre os 

15 e os 40 anos de idade [40]. Esta tendência de atingimento desproporcional do sexo feminino 

vai-se esbatendo ao longo do tempo, sendo mais equitativa nas faixas etárias mais avançadas 

[40]. Em contrapartida, no sexo masculino não se vislumbra um nítido pico de incidência no 

LES, a doença inaugura em idade mais avançada e a mortalidade precoce parece ser superior à 

registada nas mulheres [40].  

A incidência estimada do LES na América do Norte, América do Sul e Europa varia entre 

1 e 25 casos por 100,000 habitantes/ano, para uma prevalência global de 20 a 50 casos por 

100,000 habitantes. Em Portugal estima-se uma prevalência de 40 casos em cada 100 000 

habitantes, em consonância com a prevalência no norte da Europa [69]. De forma global, 

verifica-se um aumento exponencial da incidência desta patologia nos últimos 40 anos do século 

XX, fenómeno atribuído à deteção cada vez mais precoce da doença, mas também a influências 

ambientais não completamente compreendidas, em consonância com o aumento da incidência 

desta e outras doenças imuno-mediadas em países desenvolvidos [66, 68]. No que diz respeito à 

distribuição étnica da doença, parece haver um predomínio de prevalência nos indivíduos afro-

americanos, comparativamente com os indivíduos caucasianos [59]. A interpretação dos dados 

epidemiológicos permite inferir sobre a importância dos fatores ambientais no LES, dada a 

paradoxal discrepância entre a baixa prevalência reportada em nativos africanos e a elevada 

prevalência em afro-americanos. Verifica-se ainda uma maior prevalência da doença em áreas 

urbanas comparativamente a áreas rurais [40]. 

 

3.2- História Natural da Doença  

O LES é uma doença autoimune crónica sistémica que se caracteriza por um vasto e 

complexo espectro de manifestações clínicas [43]. À semelhança de outras patologias, o LES 

apresenta uma fase pré-clínica caracterizada pela presença de autoanticorpos que são comuns a 

outras doenças autoimunes sistémicas, evoluindo subsequentemente para uma fase autoimune, 

clinicamente evidente e mais específica da doença [6].  

O curso da doença é variável, marcado por flutuações entre períodos de surto e remissão 

[43]. O prognóstico reveste-se também de considerável variabilidade, função da gravidade do 

próprio quadro clínico (desde um atingimento cutâneo exclusivo a um quadro clínico fulminante 

com falência multissistémica) e dos efeitos laterais das terapêuticas imunossupressoras [35].  

Visto que virtualmente todos os doentes necessitam de cuidados diferenciados e 

multidisciplinares, é fulcral uma boa articulação entre o doente, o prestador de cuidados de saúde 
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primários, os assistentes hospitalares responsáveis e de outras especialidades envolvidas, que 

permita, tanto quanto possível, a correta gestão da doença [5].  

 

3.3- Etiologia  

Apesar dos fenómenos etiopatogénicos não serem totalmente compreendidos, reconhece-

se que o LES ocorre por uma interação dinâmica entre fatores genéticos, ambientais e hormonais 

[43].  

 

3.3.1- Fatores genéticos 

A influência atribuída à predisposição genética no LES é suportada pela taxa de 

concordância entre gémeos monozigóticos (entre 20 a 40%), comparativamente com os gémeos 

dizigóticos (3%) [2]. Por outro lado, existe evidência de que irmãos de indivíduos com LES têm, 

no decorrer da sua vida, um risco 8 a 29 vezes superior de desenvolver a doença relativamente a 

indivíduos sem irmãos afetados [2, 14, 22, 23].  

Através da implementação de Genome-Wide association studies (GWAS) foram 

identificados genes que conferem suscetibilidade para o LES: uns implicados na resposta imune 

e fenómenos inflamatórios (HLA-DR, PTPN22, STAT4, IRF5, BLK, OX40L, FCGR2A, BANK1, 

SPP1, IRAK1, TNFAIP3, C2, C4, CIq, PXK), outros na reparação de DNA (TREX1), e outros 

em fenómenos de adesão celular ao endotélio e resposta celular à lesão (KLK-1 e KLK-3). 

Alguns destes genes permitem também estimar a gravidade da doença [3]. 

 

3.3.2- Fatores ambientais 

Foram identificadas complexas interações gene-ambiente na patogénese do LES. A 

radiação ultravioleta, agentes desmetilantes e certos vírus constituem alguns dos triggers 

ambientais que precipitam ou agravam a doença [18]. Enquanto a radiação ultravioleta parece 

assumir papel na exacerbação da doença, o vírus de Epstein-Barr parece atuar como seu indutor 

[18]. Os resultados obtidos por Harley et al. corroboram a importância de uma resposta imune 

aberrante à infeção crónica por vírus Epstein-Barr na iniciação das discrasias autoimunes do LES 

[24, 31]. 
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3.3.3- Fatores hormonais 

Múltiplos fatores hormonais parecem estar implicados nos processos fisiopatológicos 

inerentes ao LES [57]. Em modelos animais a exposição contínua a estrogénios resultou num 

aumento da ativação e sobrevida de células B maduras no reportório celular nativo. Por detrás 

desta ativação desmesurada encontram-se fenómenos de upregulation de diversos genes (cd22, 

shp-1, bcl-2, vcam-1) causados pelo estrogénio, gerando uma distorção imunológica que propicia 

a autoreatividade [21].  

Nalguns questionários e estudos, houve agravamento da sintomatologia no cataménio e 

surtos na gravidez [57]. A influência única do estrogénio no agravamento durante a gravidez é 

questionável, dado que os níveis séricos durante o 2º e 3º trimestre de gestação inferiores em 

doentes com LES, comparativamente a grávidas saudáveis. Adicionalmente, a toma de 

contracetivos orais nas doses utilizadas atualmente não parece aumentar o risco de surtos em 

mulheres com doença estabilizada [56, 60].  

 

3.4- Imunogénese 

Os fenómenos imunogénicos no LES envolvem disfunção da imunidade inata e 

adquirida: células dendríticas, linfócitos B e T. Estas discrasias culminam, em última análise, 

numa resposta autoimune aberrante, com produção de auto-anticorpos dirigidos contra antigénios 

nucleares endógenos [43]. A disrupção da apoptose e clearance das células apoptóticas e 

imunocomplexos são considerados processos chave na patogénese da doença [12, 44, 45]. A 

acumulação de resquícios celulares apoptóticos, contendo ácidos nucleicos endógenos vai 

estimular a produção de interferão-α e mediar secundariamente a ativação das células dendríticas 

e os complexos imunes vão ser responsáveis pela manutenção e amplificação deste insulto 

inflamatório conduzindo a dano tecidular [12].  

 

3.5- Diagnóstico e critérios de classificação  

O diagnóstico do LES depende do reconhecimento clínico de uma constelação de sinais e 

sintomas e sua integração com achados laboratoriais e serológicos. A heterogeneidade de 

manifestações clínicas da doença reveste o diagnóstico de particular dificuldade. Nesse sentido, 

os critérios de classificação para o LES constituem um instrumento auxiliar na decisão clínica, 

apesar de inicialmente estabelecidos com propósito investigacional. Os critérios estabelecidos 

em 1982 pela American College of Rheumatology (ACR) e revistos em 1997 são os critérios 
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mais comummente utilizados, evidenciando uma sensibilidade de 83% e especificidade de 96% 

no diagnóstico do LES [55]. Em 2012 a Systemic Lupus International Collaborating Clinics 

(SLICC) juntamente com a ACR propuseram novos critérios, com o intuito de minorar algumas 

lacunas dos critérios ACR de 1997. Os critérios SLICC/ACR apresentam maior sensibilidade 

(97%), mas uma especificidade inferior (84%) comparativamente com os critérios ACR de 1997 

[55]. 

 

4- Stress 

4.1- Stress: definição e evolução conceptual   

O conceito de stress constitui objeto de constante debate científico desde a sua introdução 

na esfera da Biologia [64]. Reconhecem-se três abordagens principais na conceção do stress: a 

perspetiva ambiental, a perspetiva fisiológica e a perspetiva psicológica [50]. A perspetiva 

ambiental descreve o stress como uma característica do estímulo que o provoca, considerando 

que a fonte de stress jaz no próprio acontecimento que o despoleta [50]. A perspetiva fisiológica 

estuda, sobretudo, as consequências do stress, centrando-se na investigação das alterações 

fisiológicas que se processam no organismo quando exposto a um estímulo stressor [37]. Uma 

das principais críticas à perspetiva fisiológica desenvolvida por Sleye consiste no facto deste 

modelo, apesar de não ignorar o impacto dos fatores psicossociais, se centrar essencialmente nos 

mecanismos biológicos inerentes aos estímulos stressores e não considerar o impacto dos fatores 

psicológicos [37, 50]. Assim, neste contexto, surge a abordagem psicológica que se foca no 

processo cognitivo do stress, realçando a importância da interação dinâmica entre o indivíduo e o 

meio ambiente, bem como do processo avaliativo subjetivo do stress pelo indivíduo [37, 50]. De 

acordo com esta teoria o stress não é somente um estímulo ou uma resposta, mas sim um 

processo no qual o indivíduo pode determinar o impacto dos stressores pelo recurso a estratégias 

comportamentais, cognitivas ou emocionais [62]. Este processo envolve interações contínuas e 

recíprocas, também designadas transações entre o indivíduo e o meio envolvente [36]. Lazarus e 

Folkman sugerem que é esta interação dinâmica entre o meio ambiente e o indivíduo que define 

o stress. Segundo esta teoria o stress pode ser entendido como um processo psico-fisiológico, 

habitualmente apreendido como um estado emocional de índole negativa, que pressupõe uma 

valorização de determinados stressores ou circunstâncias indutoras de stress e, 

concomitantemente, a inexistência de mecanismos de coping eficazes [36]. Os stressores ou 

circunstâncias indutoras de stress correspondem a fatores ou acontecimentos avaliados pelo 
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indivíduo de acordo com o seu contexto e considerados como ameaça, capazes de gerar dano ou 

mudança e induzir respostas fisiológicas [37]. 

 

4.2- Instrumentos de avaliação do stress  

Na literatura encontram-se descritos dois métodos principais para a medição e avaliação 

do stress [61]. O primeiro enquadra-se na perspetiva fisiológica e compreende o registo e 

interpretação de parâmetros fisiológicos objetivos como a pressão arterial, a frequência cardíaca 

e respiratória e a medição dos níveis de cortisol e catecolaminas séricos e urinários. Um outro 

método, que serve a perspetiva ambiental do conceito de stress, consiste na ponderação do efeito 

de grandes acontecimentos de vida ou major life events (MLE) e a sua repercussão no estado de 

saúde do indivíduo. Os MLE constituem estímulos de índole psicossocial capazes de induzir 

algum grau de reajustamento por parte do indivíduo. A linha de investigação de Holmes e Rahe 

insere-se nesta perspetiva [37, 50]. Em 1967 estes autores desenvolvem a  Social Readjustment 

Rating Scale  (SRRS), uma escala que atribui um valor de stress à soma dos MLE experienciados 

pelo indivíduo. Outras escalas foram desenvolvidas com o intuito de potenciar a capacidade de 

avaliação do stress, como a Life Experiences Survey desenvolvido por Sarason et al. e a 

Perceived Stress Scale de Cohen et al. (anexo I) [50]. Os aborrecimentos diários ou daily hassles 

podem repercutir negativamente no estado de saúde do indivíduo, pelo que também foram 

desenvolvidas escalas que permitem a sua avaliação [33, 65]. 

 

4.3- Stress e mecanismos fisiológicos subjacentes  

O tálamo, o complexo amigdalóide e o córtex pré-frontal interagem bidireccionalmente 

com o hipotálamo e locus coeruleus, regiões responsáveis pela mediação das respostas 

autonómicas e neuroendócrinas ao stress [41]. A experiência de uma situação indutora de stress 

conduz à secreção de noradrenalina pelo locus coeruleus e à ativação do núcleo paraventricular 

(PVN) hipotalâmico, estimulando a produção de inúmeros peptídeos entre os quais o 

Corticotrophin releasing factor (CRF) e Arginina-Vasopressina (AVP), que induzem a secreção 

da Adrenocorticotrophin hormone (ACTH) pela hipófise. Este aumento dos níveis de ACTH 

induz aumento da produção de cortisol pelo córtex suprarrenal. Existe evidência que a elevação 

dos níveis de cortisol e noradrenalina desempenham um papel crucial na mediação da resposta 

aguda ao stress [41]. 
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4.4- Stress e imunidade  

Numa meta-análise que incluiu 38 artigos publicados entre 1977 e 1991, Herbert et al. 

encontraram relação entre o stress e a supressão de alguns parâmetros imunológicos, 

nomeadamente: 

- diminuição da resposta proliferativa a determinados mitógenos [26]; 

- redução da atividade de células Natural-Killer (NK) [26]; 

- diminuição do número de células B e T circulantes [26]; 

- diminuição da concentração de IgM sérica e IgA salivar [26].  

Uma meta-análise mais recente conseguiu diferenciar que enquanto os stressores de curta 

duração parecem exercer um efeito predominantemente estimulador da imunidade natural, 

traduzido em fenómenos de redistribuição celular, os stressores crónicos propiciam a ocorrência 

de fenómenos de supressão imunológica mais global [64]. 

 

5- Stress psicossocial e LES 

5.1- Stress como agente etiológico do LES 

A hipótese do stress poder precipitar LES tem vindo a ser estudada há vários anos [9, 27]. 

O interesse científico do estudo do papel do stress como fator etiológico no LES ganhou relevo 

com a linha de investigação de Selwyn Brody que num estudo sobre a incidência de patologia 

psiquiátrica numa amostra de 42 doentes com LES, postulou que o stress desempenhava um 

papel consistente na precipitação e exacerbação da doença [10]. Posteriormente, McLeary et al. 

reportam uma relação positiva entre crises significativas nos relacionamentos interpessoais e a 

inauguração do quadro clínico em 13 de um total de 14 doentes observados [42, 71]. Num estudo 

metodologicamente semelhante, Otto et al. aplicaram um questionário a 20 doentes 

hospitalizados com LES e 20 indivíduos controlo internados por outras patologias, inquirindo-os 

quanto à possibilidade de eventos psicossociais marcantes poderem estar na génese da sua 

doença [49]. O grupo de doentes com LES relatou ter experienciado mais eventos psicossociais 

marcantes antes da inauguração do quadro clínico, comparativamente ao grupo controlo, sendo 

que todos os doentes com LES atribuíram ao stress a causa da sua doença [49]. Blumenfield et 

al. desenvolveram um estudo similar ao de Otto et al. num universo amostral de 36 doentes com 

LES. Do total de inquiridos, 50% afirmaram estar certos que fatores psicológicos estariam na 

génese da doença, enquanto 25% consideraram que tal se afigurava como uma possibilidade 

[8,71].  
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 Os quatro estudos que tentaram avaliar o papel do stress como fator etiológico do LES 

(Tabela 1) são de metodologia retrospetiva, fundamentados na constatação subjetiva dos próprios 

doentes que atribuíam a inauguração do quadro clínico a estímulos de índole psicossocial [9, 47]. 

Nenhum estudo conseguiu fornecer evidência suficiente para suportar a hipótese do stress 

configurar um fator causal no LES [9]. 

 

Tabela 1- Estudos que avaliam o papel do stress como agente etiológico no LES 

Autores Tipo de 

estudo 

Nº de doentes Resultados 

Mcleary et al. Estudo 

Retrospetivo 

14 doentes com LES Relação positiva entre crises nos 

relacionamentos interpessoais e a 

inauguração do quadro clínico em 

13 doentes. 

Otto et al. Estudo 

Retrospetivo 

40 doentes  

- 20 doentes com LES  

-20 indivíduos controlo 

Grupo de doentes com LES 

relatou ter experienciado mais 

eventos psicossociais marcantes 

antes da inauguração do quadro 

clínico. 

Blumenfield et al. Estudo 

Retrospetivo 

36 doentes com LES 50% dos doentes afirmaram que 

fatores psicológicos estariam na 

génese da doença. 

 

5.2- Stress como agente exacerbador do LES 

Existe maior evidência científica sobre o papel do stress como agente modelador no LES 

[9, 27]. Por questões de sistematização, os estudos revistos serão apresentados segundo a 

influência do stress na modelação da resposta imunológica, e nos parâmetros de morbilidade, 

nomeadamente a atividade da doença e qualidade de vida dos doentes.  

 

5.2.1- Estudos que avaliam a influência do stress na modulação da resposta imunológica no 

LES 

 Três estudos tentaram avaliar em ambiente laboratorial as alterações na resposta 

imunológica provocadas por stressores de índole cognitiva e psicossocial em doentes com LES. 

Um dos primeiros estudos com este objetivo foi desenvolvido por Hinrichsen et al. em 1992, 

tendo sido avaliados os níveis de catecolaminas plasmáticas, cortisol e distribuição de 

subpopulações linfocitárias em doentes com LES após a aplicação de um teste neuropsicológico 
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[28]. Foram submetidos 14 indivíduos com LES (11 homens e 3 mulheres), 10 doentes com 

outras patologias tratados com prednisona e 14 indivíduos saudáveis, que constituíram os grupos 

controlo. Em todos os grupos estudados, o teste neuropsicológico induziu um aumento 

estatisticamente significativo nos níveis plasmáticos de adrenalina e noradrenalina, sem elevação 

dos níveis de cortisol, em relação aos valores basais. Nos grupos controlo, houve uma elevação 

estatisticamente significativa da contagem de leucócitos, uma diminuição no número absoluto de 

linfócitos e as subpopulações de linfócitos estavam alteradas de forma característica no período 

pós-teste: aumento dos linfócitos CD19
+
 e CD8

+
 e diminuição dos CD3

+
 e CD4

+
. No grupo de 

doentes com LES houve aumento estatisticamente significativo na contagem de leucócitos, 

contudo não se observou diminuição do número absoluto de linfócitos e apenas a subpopulação 

de linfócitos CD8
+
 aumentou significativamente [28]. Os autores concluíram que o grupo de 

doentes com LES demonstrou uma menor mobilização celular quando submetidos aos teste 

neuropsicológico, apesar das alterações nos níveis de catecolaminas e cortisol serem semelhantes 

nos três grupos [28, 47].  

Pawlak et al. analisaram diferenças na resposta imunológica em 15 indivíduos com LES e 

em 15 controlos saudáveis, antes e após exposição a um stressor psicossocial agudo, como falar 

em público [51]. Avaliaram a variação de parâmetros vitais como a pressão arterial e frequência 

cardíaca, os níveis plasmáticos das catecolaminas, alterações nas subpopulações de linfócitos, 

atividade das células NK e a expressão de recetores β-adrenérgicos nos monócitos do sangue 

periférico, antes e após exposição ao estímulo stressor [47, 51]. Ambos os grupos registaram 

elevação no número de células NK e do número de recetores β-adrenérgicos nos monócitos, mas 

este aumento foi significativamente menos pronunciado no grupo de doentes com LES. Nos 

restantes parâmetros avaliados não se registaram diferenças estatisticamente significativas. 

Assim, face aos resultados obtidos os autores concluíram que os doentes com LES diferem dos 

controlos saudáveis na resposta imunológica induzida pelo stress [47, 51].  

Jacobs et al. desenvolveram um estudo de metodologia semelhante ao de Pawlak et al., 

no qual analisaram o fenótipo e função dos linfócitos do sangue periférico, bem com o perfil de 

produção de citocinas e o número e atividade de células NK, antes e após exposição a um 

estímulo de stress psicossocial (falar em público) [30, 47]. Neste estudo incluíram 7 doentes com 

LES, 9 doentes com Artrite Reumatóide (AR) e 15 indivíduos saudáveis, que formaram o grupo 

de controlo. Os autores constataram que os doentes com LES evidenciaram uma elevação menor 

no número de leucócitos circulantes, comparativamente com os restantes grupos. As alterações 

na distribuição das subpopulações linfocitárias foram igualmente menos pronunciadas neste 
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grupo. Por outro lado, a atividade das células NK aumentou significativamente após exposição 

ao estímulo no grupo de controlo mas não no grupo de doentes com LES e AR [30]. Jacobs et al. 

sugerem que nos doentes com LES e AR as células NK apresentam menor atividade devido à sua 

permanente ativação, consequência da doença inflamatória [47]. Identificaram-se ainda 

diferenças nos padrões de citocinas: em ambos os grupos foram observados níveis de 

interleucina-2 (IL-2) comparáveis, mas níveis menores de interferão- γ (IFN-γ) no grupo com 

LES. Observou-se ainda um aumento estatisticamente significativo no número de células 

produtoras de IL-4 e uma diminuição na produção de IL-10 associadas, respetivamente, à 

indução de linfócitos-B autoreativos e à imunossupressão [30, 47]. Partindo destes resultados, 

Jacobs et al. tentam estabelecer uma possível relação entre o stress psicossocial e a exacerbação 

do quadro clínico no LES, sugerindo que em situações de stress agudo ocorreria uma 

proliferação e expansão de linfócitos B autoreativos e, consequentemente, um aumento dos 

níveis de auto-anticorpos [30, 47]. 

 

5.2.2- Estudos que avaliam as repercussões do stress no estado de atividade do LES   

 Schubert et al. observaram durante 63 dias uma única doente com LES [63]. Neste 

período mediram diariamente a concentração de neopretina urinária e identificaram 

semanalmente stressores quotidianos, controlando igualmente outros fatores intervenientes como 

infeções, medicação e estilo de vida. A neopretina é libertada pelos macrófagos durante o 

fenómeno de ativação dependente de células T funcionando como parâmetro imunológico da 

atividade do LES. Apesar de não terem sido registados surtos, identificaram-se elevações 

estatisticamente significativas da concentração urinária de neopretina nas 60 horas 

imediatamente subsequentes à experiência de stressores moderadamente intensos. Os autores 

tentaram relacionar o aumento de concentração urinária de neopretina com os stressores 

psicossociais, sugerindo relação com a atividade da doença, mas a amostra reduzida 

impossibilita a extrapolação dos resultados [47, 63].   

Pawlak et al. correlacionaram a frequência de eventos stressores diários, principalmente 

relacionamentos conflituosos e obrigações sociais, com parâmetros clínicos e laboratoriais de 

atividade da doença e doses de corticoide administradas, numa amostra de 41 doentes, durante 

um período de 6 meses [52].  

Peralta-Ramírez et al. avaliaram, durante 6 meses, o efeito as repercussões dos major life 

events (MLE) e dos daily hassles na sintomatologia, índices de atividade, C3, C4 e anti-DNA e 

dano de 58 doentes com LES [53]. Verificou-se uma correlação positiva entre os daily hassles e 
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o agravamento sintomático e atividade da doença, mas nenhuma correlação com os MLE. 

Posteriormente, os mesmos autores verificaram que os relacionamentos interpessoais e stressores 

de índole profissional são daily hassles mais significativos no agravamento sintomático nos 

doentes com LES [54].  

Dois estudos documentaram o impacto de grandes stressores ambientais na 

sintomatologia dos doentes com LES. Wallace et al. estudaram 10 doentes com LES e nefrite e 

13 doentes com AR que habitavam em locais próximos do epicentro do terramoto de 1994, em 

Los Angeles [70]. Durante 45 dias, não foram observados surtos e não se verificaram alterações 

estatisticamente significativas em nenhum dos parâmetros avaliados (velocidade de 

sedimentação, C3, anti-DNA, creatinina sérica, proteinúria de 24 horas e doses de prednisona 

administrada). Chou et al. conceberam um estudo de metodologia semelhante após o terramoto 

de Taiwan em 1999: seguiram 60 doentes com LES que habitavam próximo do epicentro e 31 

doentes residentes em zonas não afetadas pelo terramoto, que constituíram o grupo de controlo 

[11]. Foi aplicado um questionário sobre manifestações clínicas experimentadas antes e 6 meses 

após o terramoto, e medidos os níveis séricos de C3 e C4, anti-DNA, hemograma completo e 

proteinúria de 24 horas. Apesar de 9 dos doentes do grupo que vivenciou o terramoto terem 

experimentado surtos da doença, não se constataram diferenças nas manifestações clínicas com 

significado estatístico entre os grupos analisados, na diminuição estatisticamente significativa 

nos níveis séricos de C4 no grupo de doentes que vivenciou o terramoto [11, 47]. 

Numa avaliação transversal, Lim et al. recrutaram 40 doentes com LES e 27 indivíduos 

controlo, com AR ou doença inflamatória intestinal, nos quais avaliaram eventos stressores 

sociais experienciados e calcularam a atividade laboratorial e clínica da doença, através de um 

score criado pelos autores, que incluía parâmetros clínicos e laboratoriais [39]. Verificou-se uma 

associação entre o desenvolvimento de distúrbios afetivos e ansiedade e maiores níveis de stress 

social em todos os grupos, no entanto, não foi possível identificar qualquer relação entre o stress 

social e a atividade da doença. 

 Em 1996, Hugo et al. conseguiram evidenciar associação positiva entre eventos de vida 

stressantes e distúrbios de foro psiquiátrico, num grupo de 88 doentes com LES [9, 29].  

Na perspectiva de avaliação genética dos mecanismos de resposta ao stress, em doentes 

com LES, os polimorfismos do gene do recetor 1A da serotonina (5-HT1A) e do gene do 

transportador da serotonina (5-HTT) parecem conferir susceptibilidade para a flutuação da 

perceção do stress e, consequentemente, constituírem um fator de risco para o desenvolvimento 

de surtos [7, 9].   
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5.2.3- Stress e qualidade de vida dos doentes com LES  

A qualidade de vida relacionada com a saúde (HRQoL) é um outcome importante na 

avaliação do impacto físico e psicossocial de doenças crónicas como o LES no estado de saúde 

dos doentes [46]. Têm sido desenvolvidos e validados vários instrumentos de avaliação de 

HRQoL geral e específicos para o LES. Quando avaliada de forma integrada com os scores de 

atividade da doença e dano orgânico acumulado, a HRQoL funciona como preditor 

complementar da eficácia do tratamento [46].  

A HRQoL dos doentes com LES é influenciada por fatores psicossociais, como o stress e 

suporte social, fatores relacionados com a terapêutica e por contingências relacionadas com o 

curso da doença [46]. Um dos primeiros estudos a abordar as repercussões do stress na QV dos 

doentes com LES foi conduzido em 1991 por Wekking et al. Observaram 13 doentes com LES e 

12 doentes com AR durante 12 meses, mas não encontraram correlações estatisticamente 

significativas entre stressores diários, a HRQoL e a atividade da doença, medida pelos 

questionários “Dutch Everiday Problem Check List” e “Dutch Arthritis Impact Measure Scale” e 

parâmetros hematológicos e serológicos [72].  

Adams et al. observaram 41 doentes com LES, com o propósito de testar possíveis 

associações entre o stress, depressão, ansiedade e a perceção subjetiva da exacerbação 

sintomática da doença. Os autores verificaram uma correlação positiva entre stressores diários e 

a deterioração do quadro clínico em 20% dos doentes, sugerindo que a HRQoL seria sobretudo 

influenciada por este tipo de stressores. A curta duração do estudo não permitiu concluir sobre o 

impacto dos major life events na sintomatologia e HRQoL dos doentes [1].  

Dobkin et al. mostraram que o stress e suporte social deficitário atuavam como preditores 

da perceção do estado de saúde dos doentes com LES. O mesmo grupo de investigadores avaliou 

a relação entre psicopatologia, stress, HRQoL e atividade da doença em 129 doentes com LES, 

concluindo que o processo de coping positivo permite uma melhor adaptação aos surtos [16]. 

 

6- Intervenção psicológica no tratamento do LES e implicações na prática clínica 

O interesse pela intervenção psicológica no tratamento de doenças crónicas teve um claro 

crescimento no decorrer da última década [74]. O ensaio clínico randomizado conduzido por 

Greco et al. foi pioneiro a suportar a utilidade da terapia cognitivo-comportamental (TCC) na 

redução do stress em doentes com LES [20]. Segundo os autores, esta técnica mostrou ser 

superior à terapêutica farmacológica isolada no controlo da dor crónica, configurando-se como 
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uma promissora terapêutica adjuvante no tratamento do LES [20]. Neste seguimento, Navarrete-

Navarrete et al. desenharam um ensaio clínico randomizado, em 70 doentes com LES, com o 

objetivo de testar a eficácia da TCC na redução do stress crónico, nas repercussões da terapêutica 

ao nível da HRQoL, índice de atividade da doença, níveis depressão e ansiedade e alteração de 

parâmetros imunológicos (anti-DNA, C3 e C4). Após um período de follow-up de 15 meses, 

houve uma redução estatisticamente significativa dos níveis de stress, ansiedade e depressão e 

otimização da HRQoL, apesar de não ter diminuído a atividade da doença [46].  

Edworthy et al. num ensaio clínico randomizado com 124 doentes comprovaram a 

eficácia de sessões de psicoterapia em grupo na otimização da adaptação à doença, enquanto 

Karlson et al. reportaram os benefícios da implementação de um programa psicoeducativo em 

grupo na melhoria dos mecanismos de coping e diminuição dos scores de fadiga em doentes com 

LES [19, 34]. Mais recentemente, Haupt et al. descreveram os benefícios da intervenção 

psicoeducativa na diminuição dos níveis ansiedade e depressão em doentes com LES [25].  

Dobkin et al. conduziram um ensaio clínico randomizado multicêntrico, com o propósito 

de avaliar a eficácia da psicoterapia de apoio em grupo, em uma amostra de 133 doentes com 

LES. Os participantes foram estratificados em dois grupos, sendo que apenas um foi submetido a 

sessões de psicoterapia durante 12 semanas. Os autores verificaram uma melhoria da HRQoL, 

redução dos scores de atividade da doença e registaram uma menor utilização dos cuidados de 

saúde em ambos os grupos, pelo que não foi possível atribuir estas alterações à intervenção 

psicológica [15]. 

Em 2014, Williams et al. conduziram um ensaio clínico randomizado numa amostra de 

30 doentes afro-americanos com o objetivo de avaliar a eficácia de um programa de auto-ajuda. 

O grupo intervencionado (15 doentes) teve acesso, durante 6 semanas, a ações de formação sobre 

técnicas de coping, sessões de esclarecimento sobre o correto uso da medicação, workshops de 

comunicação e nutrição e aulas consignadas à prática de exercício físico par otimização de força 

e flexibilidade. Foram medidos parâmetros biológicos e psicológicos indicadores de stress e 

atividade da doença e o atingimento de órgão foram objetivados antes, durante e após a 

intervenção. No grupo intervencionado registaram-se melhorias significativas nos scores de 

depressão, fadiga e dor [73].  

Por fim, uma meta-análise de Zhang et al. mostrou que a intervenção psicológica 

condiciona uma diminuição dos níveis de ansiedade, depressão e atividade da doença nos 

doentes com LES [74]. Face aos resultados os autores sustentam que existe potencial benefício 

na inclusão da intervenção psicológica como tratamento adjunto à terapêutica farmacológica. Os 
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resultados de Zhang et al. foram corroborados por uma meta-análise de Liang et al., 

evidenciando que a intervenção psicológica melhora eficazmente a HRQoL dos doentes com 

LES e deve ser integrada no tratamento [38]. Não obstante, os autores alertam para a necessidade 

de desenvolver mais ensaios clínicos randomizados, de modo a poder concluir sobre o 

verdadeiro benefício deste tipo de intervenção nesta população de doentes. 

 

7- Conclusão  

O papel do stress como agente etiológico do LES não foi ainda comprovado. Todavia, 

apesar de várias limitações de índole metodológica, alguns estudos conseguiram demostrar o 

papel do stress como agente exacerbador da atividade da doença, bem como o seu impacto ao 

nível da qualidade de vida dos doentes. Por outro lado, a influência do stress psicossocial sobre 

outros parâmetros de morbilidade, como o atingimento específico de órgão não é tão clara. As 

principais limitações metodológicas identificadas nos estudos revistos prendem-se sobretudo 

com o número reduzido de estudos prospetivos e de ensaios clínicos randomizados, bem como 

com o reduzido universo amostral recrutado por alguns estudos, que prejudicam a qualidade da 

evidência. Acresce ainda que a subjetividade individual inerente à medição do stress, com 

questionários e escalas desenvolvidas de raiz pelos autores configura outro obstáculo 

metodológico importante.  

Segundo alguns autores a HRQoL constitui o parâmetro de morbilidade passível de 

melhor otimização através da implementação de estratégias de intervenção psicológica, sendo 

que, dentro destas, a terapia cognitivo comportamental se mostrou superior à terapêutica 

farmacológica isolada no controlo da dor crónica em doentes com LES. Por outro lado, 

processos de coping positivo parecem permitir uma melhor adaptação aos surtos. Nesse sentido, 

alguns autores recomendam a introdução de estratégias de intervenção psicológica como 

adjuvante à terapêutica farmacológica no tratamento do LES. A HRQoL parece ser sobretudo 

influenciada pelos daily hassles comparativamente aos MLE, o que permite conjeturar que os 

doentes que mais experienciam este tipo de stressores poderão possivelmente usufruir de maior 

benefício com a implementação da intervenção psicológica. Convém ainda referir que os 

principais estudos que avaliaram a eficácia da intervenção psicológica no LES foram realizados 

no contexto de novos programas nos quais os doentes foram integrados a partir de base de dados 

prévias. 

 Da pesquisa efetuada e, apesar dos resultados promissores, não se identificou nenhum 

centro de referência onde a intervenção psicológica para redução do stress no LES seja 
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atualmente aplicada de forma sistemática aos doentes. Não obstante, são necessários mais 

ensaios clínicos randomizados que permitam comparar a eficácia das diferentes técnicas de 

intervenção psicológica, bem como identificar grupos de suscetibilidade que beneficiem da 

aplicação desta terapêutica.  
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9- Anexos 

9.1- Anexo I 

 

 Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Com muita 

frequência 

Muitas 

vezes 
1-No último mês com que frequência se sentiu 

aborrecido com algo que ocorreu 

inesperadamente? 

     

2-No último mês com que frequência sentiu 

incapaz de controlar as coisas que são 

importantes na sua vida? 

     

3-No último mês com que frequência se sentiu 

nervoso ou “stressado”? 
     

4-No último mês com que frequência 

enfrentou com sucesso coisas aborrecidas e 

chatas?  

     

5-No último mês com que frequência sentiu 

que estava a enfrentar com eficiência 

mudanças importantes que estavam a ocorrer 

na sua vida? 

     

6-No último mês com que frequência se sentiu 

confiante na sua capacidade de lidar com os 

problemas pessoais? 

     

7-No último mês com que frequência sentiu 

que as coisas estavam a correr como queria? 
     

8-No último mês com que frequência reparou 

que não conseguia fazer todas as coisas que 

tinha por fazer? 

     

9-No último mês com que frequência se sentiu 

capaz de controlar as suas irritações? 
     

10-No último mês com que frequência sentiu 

que as coisas estavam a correr pelo melhor? 
     

11-No último mês com que frequência se 

sentiu irritado com coisas que estavam a 

acontecer e que estavam fora do seu controlo? 

     

12-No último mês com que frequência foi 

capaz de controlar o seu tempo? 
     

13-No último mês com que frequência sentiu 

que as dificuldades se acumulavam ao ponto 

de não as conseguir ultrapassar? 

     

Figura 1- Versão portuguesa adaptada da Perceived Stress Scale [50].  
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