
80  PERSOAS  PARTICIPARON  NA VIDEOCONFERENCIA SOBRE  O  LUPUS  EN
TEMPOS DA COVID-19

• A sesión,  organizada  polo  servizo  de  Reumatoloxía  do  CHUVI,  contou
tamén coa colaboración de Medicina Preventiva e de Farmacia Hospitalaria

• O  acto  estaba  dirixido  a  resolver  as  dúbidas  dos  pacientes  con  lupus
sobre os seus tratamentos, principalmente coa hidroxicloroquina, que se
empregou contra o virus

• Na  Área  Sanitaria  de  Vigo  están  diagnosticados  de  lupus  uns  250
pacientes

Vigo, 2 de xuño de 2020.-  Case 80 persoas,  a  maioría pacientes,  participaron na
videconferencia que organizou o servizo de Reumatoloxía do CHUVI e o Grupo IRIDIS
do Instituto de Investigación Galicia Sur, sobre o Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
nos tempos da COVID-19.

Foi  un  evento  multidisciplinar  no  que  tamén  participaron  os  servizos  de  Medicina
Preventiva e de Farmacia Hospitalaria, que formaron parte dos equipos COVID, que se
deseñaron na Área Sanitaria de Vigo para loitar fronte á pandemia.

O principal  obxectivo da videconferencia foi  resolver  as dúbidas dos pacientes con
lupus  en  canto  á  idoneidade  dos  seus  tratamentos,  principalmente  coa
hidroxicloroquina que é un medicamento que dá bos resultados neste tipo de pacientes
e que foi empregado, inicialmente, para tratar a infectados co virus.

De  feito,  na  sesión  participaron  activamente  membros  da  asociación  galega  que
aglutina a enfermos de lupus, aínda que a iniciativa estaba aberta a toda a cidadanía.

Na apertura do acto estiveron, tamén de forma telemática, o conselleiro de Sanidade,
Jesús  Vázquez  Almuiña,  e  o  xerente  da  Área  Sanitaria  de  Vigo,  Julio  García
Comesaña.

Vulnerabilidade dos pacientes
Unha das principais conclusións do evento foi a constatación da vulnerabilidade dos
pacientes  con  lupus,  xa  que  algunhas  formas  clínicas  de  LES,  as  comorbilidades
asociadas  con  frecuencia  á  enfermidade  como  a  hipertensión  arterial,  e  distintos
tratamentos empregados confírenlles unha maior vulnerabilidade.

Ademais, todos os intervenientes nos distintos relatorios, coincidiron en sinalar que a
hidroxicloroquina demostrou a súa eficacia e a súa efectividade así como unha mellora
da  supervivencia  das  pacientes  con  LES.  Ademais,  o  perfil  de  seguridade  deste
fármaco no tratamento do lupus é moi favorable. “Por iso, as pacientes con LES non
deben suspender as doses deste medicamento pola súa conta xa que a súa retirada
podería ir seguida dun aumento de actividade e brotes”, explica o doutor José María
Pego, reumatólogo, coordinador do Grupo IRIDIS e organizador do evento.



Por  outra  banda,  deixouse  constancia  de  que  neste  tempo  de  COVID  non  se
interromperon  os  ensaios  clínicos  en  pacientes  con  lupus,  simplemente  hai
modificacións dos protocolos. Novos ensaios clínicos para o LES (extrarrenal e para a
nefrite) están a empezarse no servizo de Reumatoloxía do Complexo Hospitalario de
Vigo e en todo o mundo.

Na Área Sanitaria de Vigo están diagnosticados de Lupus ao redor de 250 pacientes. A
prevaleza desta patoloxía non se incrementou nos últimos anos, sobre todo debido aos
avances nos diagnósticos precoces da enfermidade.


