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com AAF e em 44,1% das doentes sem AAF.
Conclusões: Os antecedentes obstétricos de perda
fetal do 2º e 3º trimestre e a probabilidade de abor-
to espontâneo são mais frequentes em grávidas
com LES e AAF. Nos restantes parâmetros analisa-
dos não se verificaram diferenças significativas em
função da presença de AAF.

Palavras-Chave: Lúpus Eritematoso Sistémico;
Gravidez; Anticorpos Antifosfolípidos.

Abstract

Background and aims: Antiphospholipid antibo-
dies (APLAs) have been associated with pregnancy
loss and other obstetric complications, such as pre-
-eclampsia, fetal growth restriction and preterm
delivery. Systemic lupus erythematosus (SLE) pa-
tients frequently present APLAs and secondary an-
tiphospholipid syndrome. The purpose of this work
is to evaluate pregnancy outcome in SLE patients
with and without APLAs.
Material and Methods: Retrospective analysis of
136 gestations in women with SLE diagnosis previo-
us to pregnancy that underwent surveillance in our
maternity from 1993 to 2007. Patients with and wi-
thout APLAs were considered separately. Maternal
age, obstetric history, SLE activity and nephropathy,
present pregnancy evolution, gestational age at de-
livery, mode of delivery, birth weight and hyper-
tensive complications were identified. 
Results: 28% (38) of pregnant SLE patients had
APLAs. From these patients, 28.9.8% had past his-
tory of second and/or third trimester fetal losses,
against 6.12% in patients without APLAs (p<0.05).
Evaluation of present pregnancy outcome revea-
led, for APLAs positive patients, a significant higher
rate of non-successful pregnancy (8.1% vs 2.1%,
p<0.05). Analysis of mean birth weight and intrau-
terine growth restriction rates revealed no signifi-
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Abstract

Introdução e Objectivo: A presença de anticorpos
antifosfolípidos (AAF) está associada a perdas em-
brionárias e fetais e a outras complicações obsté-
tricas como pré-eclâmpsia, restrição de crescimen-
to intra-uterino e parto pré-termo. Os doentes com
lúpus eritematoso sistémico (LES) com frequência
possuem AAF e síndroma antifosfolípidica (SAAF)
secundária. O objectivo deste estudo é avaliar com-
parativamente o prognóstico da gravidez em mu-
lheres com LES na presença e na ausência de AAF. 
Material e Métodos: Avaliação retrospectiva de 136
gestações em mulheres com diagnóstico prévio de
LES cujo seguimento foi realizado na nossa insti-
tuição entre 1993 e 2007. As grávidas com e sem AAF
foram consideradas separadamente. Dados relati-
vos a idade materna, história obstétrica passada,
actividade do LES no início da gravidez, existência
de nefropatia, evolução da gravidez actual, idade
gestacional no parto, tipo de parto, peso do recém-
-nascido e a existência de complicações hiperten-
sivas na gravidez foram analisados. 
Resultados: 28% (38) das grávidas com LES apre-
sentavam AAF. Deste grupo, 28,9% tinham história
de perdas fetais do segundo e/ou terceiro trimestre,
em oposição a 6,12% nas doentes sem AAF
(p<0,05). A avaliação da actual gravidez demons-
trou uma taxa de insucesso na gravidez significati-
vamente mais elevada na população com AAF
(8,1% versus 2,1%, p<0,05). Não se verificaram di-
ferenças significativas no peso médio do recém-
-nascido e na taxa de restrição intra-uterina em
função da presença de AAF. A idade gestacional me-
dia no parto foi de 36,9 semanas em ambos os gru-
pos com uma taxa idêntica de parto pré-termo. O
parto ocorreu por cesariana em 47% das doentes
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cant differences related to APLAs presence. Mean
gestational age at delivery was 36.9 weeks for both
groups with identical preterm delivery rates. Cesa-
rean section was the mode of delivery for 47% and
44.1% of the patients, in APL patients and others,
respectively.
Conclusions: SLE patients with APLAs had more
spontaneous abortions and worse obstetric history,
with no other significant differences in perinatal
and obstetric outcome.

Keywords: Systemic Lupus Erythematosus; Preg-
nancy; Antiphospholipid Antibodies.

Introdução

O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doen-
ça inflamatória sistémica de etiologia desconheci-
da, com quadro clínico polimórfico, que se carac-
teriza pela presença de auto-anticorpos dirigidos
para diversos tecidos, principalmente para antigé-
nios celulares nucleares.1,2

O LES é mais prevalente no sexo feminino, apre-
sentando um pico de incidência durante a idade re-
produtiva. Não existe compromisso da fertilidade
nestas doentes com LES, excepto em casos com in-
suficiência renal grave ou falência ovárica prema-
tura secundária à terapêutica com agentes imu-
nossupressores. No entanto, a interferência do LES
com o curso da gravidez encontra-se bem docu-
mentada na literatura. O prognóstico materno e fe-
tal na grávida com LES é melhor quando a doença
está em remissão há pelo menos 6 meses na altura
da concepção e a função renal se encontra normal
(ou quase). Na verdade, apesar dos avanços na te-
rapêutica médica e na vigilância  obstétrica, o LES
permanece associado a taxas significativas de mor-
bilidade materna e fetal, nomeadamente aquelas
relaciondas com exacerbação da doença, perdas
fetais, pré-eclâmpsia, restrição do crescimento in-
tra-uterino, parto pré-termo e lúpus neonatal.1-3

Os anticorpos anti-fosfolípidos (AAF), nomea-
damente o anticoagulante lúpico e os anticorpos
anti-cardiolipina, foram inicialmente identificados
em doentes com LES,4,5 ocorrendo em 30 a 80% dos
doentes afectados. Na actualidade, a síndrome de
anticorpos anti-fosfolípidos (SAAF) está consen-
sualmente definida através de critérios clínicos,
obstétricos e laboratoriais, os designados critérios
de Saporo.6,7 Também está estabelecida a sua rela-
ção com maus desfechos obstétricos, tais como

aborto, morte fetal, pré-eclâmpsia e restrição de
crescimento intra-uterino (RCIU).6-9 O SAAF con-
sidera-se primário, se isolado, ou secundário, se
associado a outra doença auto-imune, como o
LES.10 Diversos autores postulam a hipótese de a
presença de AAF nas doentes com LES ser respon-
sável quer pela doença tromboembólica materna,
quer pelas complicações obstétricas relacionadas
com a insuficiência placentar (pré-eclâmpsia, res-
trição de crescimento intra-uterina (RCIU) e even-
tualmente morte fetal) e, por essa razão, as grávi-
das com LES e AAF representam um subgrupo es-
pecífico, sendo a terapêutica dirigida aos riscos
que os AAF determinam.3

Os autores realizaram um estudo retrospectivo
em grávidas com LES para avaliação do prognós-
tico materno e fetal em função da presença ou au-
sência de anticorpos antifosfolípidos.

Material e Métodos

O estudo incluiu doentes com diagnóstico prévio
de LES (num total de 136 gestações) e cujo segui-
mento obstétrico foi realizado na Maternidade Dr.
Alfredo da Costa, entre 1993 e 2007. O diagnóstico
de LES foi estabelecido de acordo com os critérios
do American College of Rheumatology. A consulta
de grávidas com doença auto-imune é realizada de
forma independente das restantes consultas de
obstetrícia (incluída no âmbito da Consulta do
Grupo de Estudo de Morte Fetal). A referenciação
das doentes com LES é efectuada por diversas ins-
tituições hospitalares exteriores.

A partir dos registos clínicos obtiveram-se dados
relativos a: idade materna, história obstétrica com-
pleta, antecedentes pessoais, actividade e princi-
pais orgãos atingidos pelo LES, tempo de evolução
da doença, presença de anticorpos anti-fosfolípi-
dos (anticoagulante lúpico, anticardiolipina e
β2glicoproteina-1 após o ano 2002), anti-SSA/SSB,
outros antecedentes pessoais relevantes, trata-
mento prévio e durante a gravidez, desfecho da
gravidez, idade gestacional no parto, tipo de par-
to, peso e índice de Apgar do recém-nascido.

Todas as mulheres apresentavam testes positi-
vos para o anticoagulante lúpico (medido através
do tempo de tromboplastina parcial activada e
tempo de cefalina-caulino) e/ou valores médios a
altos de anticorpos anticardiolipina e/ou anti-
-β2glicoproteina-1 (IgG and IgM), identificados
através de ELISA; Estes anticorpos foram avaliados
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A análise estatística foi realizada recorrendo ao
software Statistical Package for Social Sciences® for
Windows®, versão 13.0, com realização de estatís-
tica descritiva e os testes de T-Student, Pearson χ2
e exacto de Fisher em tabelas de contingência 2x2.
O valor p foi considerado significativo se inferior a
0,05.

Resultados

Características da População
Na Tabela I resumem-se as características demo-
gráficas e antecedentes obstétricos dos dois grupos
de estudo. Foram incluídas no estudo 106 grávidas
com LES, correspondentes a 136 gravidezes. Em
36 destas gestações a grávida apresentava títulos
positivos para pelo menos um dos anticorpos anti-
-fosfolípidos. Em 17 destas gravidezes existiam, à
altura da gravidez, critérios passados para estabe-
lecimento de diagnóstico de SAAF (dois casos com
trombose arterial prévia, dois casos com trombo-
se venosa prévia, um caso de aborto recorrente, 11
casos de morte fetal anterior inexplicada e 1 caso
de pré-eclâmpsia grave anterior). A idade média e
a paridade foram idênticas nos dois grupos. Em
relação aos antecedentes obstétricos, a taxa de an-
tecedentes de perdas embrionárias foi idêntica em
ambos os grupos, contudo a taxa de antecedentes
de morte fetal (perdas fetais após 10 semanas) era
significativamente superior no grupo de grávidas
com AAF (p<0,05). A avaliação pré-concepcional
havia sido realizada em 26,3% e 15,3% das gesta-

em duas ocasiões com pelo menos 6 semanas de
intervalo.

Foram utilizadas as seguintes definições:
- Perdas embrionárias: perda gestacional espon-

tânea antes das 10 semanas de gestação;
- Morte Fetal: perda gestacional após as 10 sema-

nas de gestação;
- Parto Pré-Termo: parto antes das 37 semanas

de gestação.
Em função da presença ou ausência de anticor-

pos anti-fosfolípidos (AAF) foram constituídos dois
grupos de estudo: um grupo de 38 gestações com
AAF (correspondendo a 31 grávidas) e um segun-
do grupo com 98 gestações em 75 grávidas sem
AAF. 

As gestações foram acompanhadas do ponto de
vista clínico, ecográfico e laboratorial de acordo
com programa de vigilância estabelecido, ajusta-
do individualmente consoante evolução obstétri-
ca e médica da doença crónica. A terapêutica 
pré-existente para o LES (nomeadamente corti-
costeróides, hidroxicloroquina, azatioprina, ci-
closporina) foi mantida durante a gravidez. Adicio-
nalmente, todas as grávidas com doseamentos po-
sitivos para AAF (mesmo na ausência de critérios
de SAAF) realizaram terapêutica com aspirina em
baixa dose (100mg/dia) e heparina de baixo peso
molecular em dose profiláctica, assim que ecogra-
ficamente confirmada actividade cardíaca fetal.
Excepção para as doentes com antecedentes trom-
bóticos em que a heparina de baixo peso molecu-
lar foi administrada em dose terapêutica desde o
período pré-concepcional.

Tabela I. Características demográficas e obstétricas das doentes

Com AAF Sem AAF
Gravidez (n=38) (n=98) Valor p
Idade materna, anos (média±desvio padrão) 28,76±4,6 29,08±4,37 ns
Paridade

Primigesta, n  (%) 13 (34,2) 36 (36,7) ns
Nuliparas, n  (%) 23 (60,5) 62 (63) ns
Primiparas, n (%) 15 (39,5) 32 (32,7) ns
Multiparas, n  (%) – 4 (4,3) ns

Antecedentes obstétricos
Aborto 12 (31,5) 36 (36,8) ns
Aborto recorrente 1 (2,6) 1 (1,02) ns
Morte fetal 11 (28,9) 6 (6,12) <0,05

Avaliação preconcepcional, n (%) 10 (26,3) 15 (15,3) ns
Nº Doentes, n 31 75 –
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ções, respectivamente no grupo com AAF e naque-
las sem AAF.

Analisando em cada grupo de gestações as ca-
racterísticas da sua doença (Tabela II) constata-se
que, em média, as doentes com AAF possuiam uma
duração da sua doença significativamente superior
àquelas sem AAF (7,83 versus 5,44 anos, p<0,05).
Por outro lado, os auto-anticorpos anti-SSA e/ou
anti-SSB estavam presentes respectivamente em
28,9 e 25,5% das grávidas. O LES encontrava-se em
actividade à altura da concepção em 13,15% das
grávidas com AAF e em 6,1% daquelas sem AAF. Em
ambos os grupos, a proporção de gestações em
que existia previamente o diagnóstico de nefrite lú-
pica (31,6% e 27,6%) e de hipertensão crónica
(10,5% e 11,2%) foi idêntica.

Prognóstico Materno e Fetal
Nas 136 gravidezes estudadas ocorreram três per-
das embrionárias (2 em doentes com AAF e 1 em
doente sem AAF), 3 interrupções médicas da gra-
videz (uma em doente com AAF e duas em doen-

tes sem AAF) e duas mortes fetais no 2º trimestre
(uma em cada grupo) antes das 20 semanas de ges-
tação. A taxa de insucesso obstétrico nas grávidas
com AAF foi de 8,1% (3 em 37 gestações, excluída
a interrupção médica da gravidez) e de 2,1% (2 em
96 gestações, excluídas duas interrupções médicas
da gravidez), naquelas sem AAF (p<0,05). Do total
das 128 gravidezes evolutivas, resultaram 132 re-
cém-nascidos nados-vivos (4 gestações bigeme-
lares). 

Conforme se ilustra na Tabela III, nas gravide-
zes evolutivas das doentes com AAF, a idade gesta-
cional média no parto foi de 36,94 semanas (±2,28),
com uma taxa de parto pré-termo de 26,5% (9 ca-
sos; 3 deles antes das 34 semanas e pré-termos ia-
trogénicos: 2 por pré-eclâmpsia grave e um por
RCIU grave com fluxometria patológica). Já no gru-
po de doentes sem AAF, nas 94 gravidezes que re-
sultaram em nado-vivo, a idade gestacional média
no parto (36,76 ±2,44 semanas) e a taxa de pré-ter-
mo (29,8%; 28 casos; 7 deles antes das 34 semanas,
dos quais 5 pré-termos iatrogénicos: 2 por pré-

Tabela II. Características clínicas das doentes

Com AAF Sem AAF
Gravidez (n=38) (n=98) Valor p
Duração do LES, anos (média±desvio padrão) 7,83±6,8 5,44±3,5 < 0,05
SSA/SSB, n (%) 11 (28,9) 25 (25,5) ns
LES em actividade, n (%) 5 (13,15) 6 (6,1%) ns
LES com atingimento renal, n (%) 12 (31,6) 27 (27,6) ns
Hipertensão crónica, n (%) 4 (10,5) 11 (11,2) ns

Tabela III. Prognóstico materno e fetal

Com AAF Sem AAF
Prognóstico (n=38) (n=98) Valor p
Nados vivos, n  35 * 97 ** ns
Idade Gestacional no Parto (média±desvio padrão) 36,94±2,28 36,76±2,44 ns
Tipo de Parto

Vaginal, n (%) 18 (53) 52 (55,9) ns
Cesariana, n (%) 16 (47) 41 (44,1) ns

Parto Pré-Termo
< 37 semanas, n  (%) 9 (26,5) 28 (29,8) ns
< 34 semanas, n  (%) 3 (8,8) 7 (7,2) ns

Peso Recém-Nascido (média±desvio padrão) 2.823±639 2.805±655 ns
Peso à Nascença < P10, n  (%) 6 (17,1) 13 (13,4) ns

*34 gravidezes evolutivas, uma bigemelar.
**94 gravidezes evolutivas, três bigemelares.
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-eclâmpsia grave, um por síndrome de HELLP e 2
por ACIU grave com fluxometria patológica) fo-
ram idênticas ao grupo anterior. O parto foi cirúr-
gico, por cesariana, em 47% das grávidas com AAF
e 44,1% das grávidas sem AAF. 

As complicações hipertensivas maternas resu-
mem-se na Tabela IV. Os resultados não atingem
significado estatístico; contudo, tendencialmente,
a hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia foram
mais frequentes no grupo das doentes com AAF.

O peso médio dos recém-nascidos à nascença
foi idêntico em ambos os grupos (Tabela III). A taxa
de recém-nascidos com peso inferior ao P10 para
a sua idade gestacional foi de 17,1% e de 13,4%
para as doentes com e sem AAF.

Discussão e Conclusões

Classicamente, nas doentes com LES, a presença
de AAF é considerada um factor de risco para o
aparecimento de complicações perinatais, tais
como fenómenos tromboembólicos maternos,
parto pré-termo, RCIU, pré-eclâmpsia e morte fe-
tal.1-3

Os dois grupos incluídos no estudo têm identi-
cas características demográficas. Corroborando a
literatura, verificámos que as mulheres com LES e
AAF têm uma maior prevalência de perdas fetais
do 2º ou 3º trimestre nos seus antecedentes obsté-
tricos.

Neste grupo de grávidas com LES, aquelas com
AAF têm, em média, uma duração da doença signi-
ficativamente superior. Este aspecto possivelmen-
te reflecte ou um aparecimento destes anticorpos
não coincidente com os primeiros sinais do LES
ou, eventualmente, que os AAF são mais prevalen-
tes em mulheres com a doença diagnosticada em
idades mais precoces. A actividade da doença, as
taxas de anticorpos anti-SSA/SSB, de nefrite lúpi-
ca e de hipertensão crónica são sobreponíveis em
ambos os grupos, pelo que são aspectos que não

determinam eventuais diferenças de prognóstico
entre os dois grupos.

Actualmente a terapêutica com heparina de bai-
xo peso molecular e ácido acetilsalicílico em bai-
xa dose é considerada o tratamento standard na
síndrome de anticorpos antifosfolípidos durante a
gravidez, seja ela primária ou secundária.1,3,10 O tra-
tamento destina-se a prevenir as tromboses pla-
centares e melhorar o fluxo sanguíneo placentar.

A opção terapêutica na nossa instituição, reflec-
tida na população em estudo, tem sido a de insti-
tuição de terapêutica dirigida ao SAAF em todas as
doentes com LES que possuam AAF, mesmo na-
quelas grávidas que (ainda) não preenchem os cri-
térios de SAAF. Constatámos que, com a terapêu-
tica instituída, a população com AAF mantém
maior probabilidade de perda fetal no 1º e 2º tri-
mestre (já evidente nos antecedentes obstétricos),
contudo os restantes resultados neonatais são so-
breponíveis em ambos os grupos no que respeita
à idade gestacional do parto, parto pré-termo, peso
fetal e taxa de RCIU. Também não se verificaram
diferenças significativas na prevalência da doença
hipertensiva relacionada com a gravidez, apesar
de tendencialmente a pré-eclâmpsia ser mais pre-
valente nas doentes com AAF. Estes resultados es-
tão, em parte, de acordo com trabalho recente de
F. Mecacci et al.11 Neste estudo, os autores docu-
mentam a importância da terapêutica profiláctica
em mulheres nulíparas com AAF mas sem critérios
de SAAF, para evitar o aparecimento dos maus re-
sultados materno-fetais.

A evolução das opções terapêuticas ao longo
dos anos e também o tratamento efectuado para a
doença de base, são aspectos não incluídos no es-
tudo e que, eventualmente, poderiam acrescentar
alguns dados à interpretação destes resultados.

Em conclusão, apesar de se tratar de um estudo
com as limitações próprias de uma avaliação re-
trospectiva, parece evidente que a instituição da
terapêutica para a SAAF em mulheres com LES e
existência de AAF (mesmo na ausência dos crité-

Tabela IV. Complicações hipertensivas maternas relacionadas com a gravidez

Com AAF Sem AAF
Complicações Hipertensivas (n=38) (n=98) Valor p
Hipertensão Gestacional, n (%) 4 (10.26) 9 (9.18) ns
Pré-Eclâmpsia, n (%) 3 (7.7) 2 (2.04) ns
Síndrome de HELLP, n (%) – 1 (1.02) ns
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rios de SAAF) tornou o prognóstico materno e fe-
tal destas gestações sobreponível àquelas em estes
anticorpos não existem. A excepção foi a maior
probabilidade de perda fetal que se mantém. 
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