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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho descreve, através de revisão de literatura, o lúpus eritematoso, que é uma 
doença imunomediada que pode apresentar-se de duas maneiras: uma forma localizada 
com apenas sinais cutâneos (lúpus eritematoso discóide - LED) e uma apresentação  
multissistêmica, com vários órgãos e tecidos afetados (lúpus eritematoso sistêmico - 
LES). Em ambas as formas, as lesões cutâneas com vesículas, úlceras e crostas são 
comuns e atingem principalmente a face e junções mucocutâneas. No LES, além das 
lesões dermatológicas, vários sistemas poderão ser afetados, como o hematopoiético, 
esquelético, renal, respiratório e neurológico. O diagnóstico do lúpus baseia-se no 
conjunto de informações obtidas por meio da anamnese, exame físico e exames 
complementares. Contudo, o diagnóstico definitivo é estabelecido apenas após o 
descarte de todos os diagnósticos diferenciais. O tratamento inclui terapia 
imunossupressora tópica e sistêmica afim de evitar-se a progressão da doença; porém 

não há cura, sendo que a terapia de manutenção deverá ser feita por toda a vida do 
animal. O prognóstico para o LED parece ser melhor por não haver envolvimento 
sistêmico, enquanto que nos casos de LES o prognóstico é incerto e dependerá de quais 
sistemas orgânicos estão afetados e da resposta individual ao tratamento. 
 
 
Palavras-chaves: lúpus eritematoso, doença imunomediada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 
This work describes, through revision of literature, the lupus erythematosus, an 
immunomediated disease with two clinical forms: a localized form with only cutaneous 
signs (discoid lupus erythematosus – DLE) and a multisystem form with several tissues 
affected (systemic lupus erytemathosus – SLE). In both forms, the common cutaneous 
lesions are vesicles, ulceration and crusts and affected mainly the face and 
mucocutaneous zone. In SLE not only dermatologic but also others systems can be 
affected, like haematopoietic, osseous, renal, respiratory and neurologic. The diagnostic 
of the lupus is based on combined information obtained through history, clinical sings and 
complementary tests. However, the definitive diagnosis is only established after the 
elimination of the others differentials. The treatment includes topic and systemic 
immunosuppressive therapy to avoid the progress of the disease, because there is no 
cure and the maintenance therapy is a lifelong treatment. The prognosis to the DLE 
appears to be better due to the lack of systemic involvement, while in the SLE the 
prognosis is uncertain and will depend of the systems affected and particular response to 
the treatment. 
 
 
Key-words: lupus erythematosus, ediated disease 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

O lúpus eritematoso é uma afecção imunomediada de etiologia desconhecida que 

pode apresentar-se sob duas formas: uma benigna, com lesões cutâneas bem 

localizadas e denominada Lúpus Eritematoso Discóide (LED) e outra multissistêmica, 

afetando vários segmentos do organismo, denominada Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(LES). 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre o 

Lúpus Eritematoso. 

No primeiro capítulo do trabalho será descrito o LES e  o segundo capítulo será 

reservado ao LED. Serão detalhados a patogênese, os sinais clínicos, o diagnóstico, o 

tratamento e o prognóstico de cada uma das formas de lúpus.  

Uma atenção maior será dada para o diagnóstico do LES, já que muitas vezes 

essa doença passa despercebida pelos médicos veterinários. O diagnóstico do lúpus é 

particularmente difícil, uma vez que não há teste totalmente confiável para a confirmação 

da moléstia, requerendo que o profissional baseie-se no conjunto de informações obtidas 

por meio da anamnese, sinais clínicos, exames laboratoriais de rotina, além de testes 

específicos, como o do anticorpo antinuclear (ANA) e o teste da célula do LES, exames 

que, muito embora isoladamente não apresentem resultados confirmatórios para o 

Lúpus, quando analisados  conjuntamente auxiliam no  diagnóstico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO EM CÃES 

 
 

2.1 DEFINIÇÃO 

 

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é um distúrbio imunomediado multissistêmico 

considerado incomum na rotina clínica, somente cerca de  0,03% da população canina é 

acometida (ESCH, 2003; HOPPER, 1998; MEDLEAU e HNILICA, 2003; SCOTT et al., 

1996).  

 

É uma doença inflamatória crônica e progressiva cuja etiologia é desconhecida, 

provavelmente multifatorial, produzindo um complexo de sinais clínicos (BAKER e 

THOMSETT, 1990; GORMAN, 1997; TIZARD, 2002).  

 

Conforme o animal envelhece, seu sistema imune pode tornar-se hipereativo ou 

hiporeativo. Quando o sistema imune torna-se hipereativo, vários tipos diferentes de 

doenças imunomediadas podem ocorrer, um exemplo é o LES (HOSKINS, 2008). 

Segundo Baker e Thomsett (1990), Esch (2003) e Medleau e Hnilica (2003) o LES é 

caracterizado pela formação de auto-anticorpos contra uma grande quantidade de auto-

antígenos e formação de imunocomplexos circulantes.  

 

Thomson (1983) define o LES como uma síndrome com anemia hemolítica, 

trombocitopenia, proteinúria e poliartrite. 

 

As espécies que podem ser acometidas são os cães, gatos e humanos (SCOTT et 

al., 1996). Tizard (2002) complementa que, além das espécies citadas, eqüinos, 

camundongos e outros primatas também podem ser afetados. 

 

2.2. PREDISPOSIÇÃO 

 

 

Há uma predisposição das raças collie, shetland sheepdog e pastor alemão 

(BAKER & THOMSETT, 1990; MEDLEAU & HNILICA, 2003; SCOTT et al., 1996; 



TIZARD, 2002). Gorman (1997) e Tizard (2002) somam às raças supracitadas o beagle, 

setter irlandês, poodle e afghan hound.  

 

Sugere-se que a doença possa ser verticalmente transmitida já que animais com a 

moléstia têm grande número de descendentes afetados (GORMAN, 1997; TIZARD, 

2002). Scott et al. (1996) relatam um estudo de uma colônia de cães obtida pelo 

cruzamento de um macho e uma fêmea, cada um deles portador de LES, a geração F1 

não apresentou sinais clínicos; com o cruzamento subseqüente, alguns cães da geração 

F2 foram acometidos; e os sinais clínicos foram comuns e acentuados na geração F3. 

 

O LES afeta os cães de meia-idade (entre dois e 12 anos de idade) e atinge mais 

machos do que fêmeas (TIZARD, 2002). Contrariamente ao autor anterior,  Gorman 

(1997) e Scott et al. (1996)  afirmam que não há predisposição por sexo e idade.  

 

Em um artigo publicado por Geronymo et al. (2005), onde o objetivo da pesquisa 

foi verificar a incidência da doença no Hospital Veterinário do Centro Regional 

Universitário de Espírito Santo do Pinhal (Unipinhal) no período de 1999 a 2003, 

verificou-se que apenas cinco animais considerados positivos foram atendidos nesse 

período (três fêmeas e dois machos). Esses animais eram das raças collie, fox, poodle 

toy e um não tinha raça definida e a faixa etária deles era de um a quatro anos. 

 

2.3. PATOGÊNESE  

 

 

A etiologia do LES parece ser um distúrbio imunológico (deficiência de células T 

supressoras, hiperatividade das células B e deficiências dos componentes do 

complemento), com predileção genética e influência da luz ultra-violeta (SCOTT et al., 

1996).  A perda de controle das células B leva a uma gamopatia policlonal e a produção 

de múltiplos auto-anticorpos contra muitos órgãos e tecidos normais (TIZARD, 2002). 

 

 Tecidos e sistemas orgânicos que reagem mais dramaticamente no animal 

sensibilizado são a mucosas da boca, lábios, glândula lacrimal, tireóide, paratireóide, 



esôfago, trato gastrointestinal, ânus, fígado, eritrócitos, leucócitos, plaquetas, músculos, 

articulações e nervos (HOSKINS, 2008). 

 

Já que a patogenia do LES é incerta Scott et al. (1996) definem cinco 

características do LES: fotossensibilidade (as lesões podem ser produzidas pela luz 

solar, tanto no espectro UVB como no UVA), lesão dos queratinócitos (associada a 

linfócitos T e macrófagos contíguos), infiltração linfocitária, produção de auto-anticorpos 

e deposição de imunocomplexos.  

 

Uma hipótese atual para a patogenia das lesões cutâneas em indivíduos 

geneticamente suscetíveis foi descrita por Scott  et al. (1996), conforme segue: 

 

1- A luz ultravioleta (tanto UVA como UVB) penetrando em nível das 

células basais epidérmicas induz, na superfície dos ceratinócitos, a 

expressão aumentada de componentes do núcleo e de auto-antígenos 

anteriormente encontrados apenas no núcleo ou no citoplasma (ex. DNA 

desnaturado). 

 

2- Auto-anticorpos específicos a esses antígenos que estão presentes no 

plasma e no fluido tecidual banhando a epiderme ligam-se aos 

ceratinócitos e induzem a citotoxicidade dependente do anticorpo dos 

ceratinócitos. 

 

3- Os ceratinócitos lesados liberam IL-2 e outros atrativos linfocitários, 

contando para o infiltrado linfo-histiocítico resultante. 

 

4- Os ceratinócitos liberam quantidades aumentadas de TNF-α, IL-1 e IL-6, 

que se associam a elevações de anticorpos antinucleares (ANA), 

atividade aumentada da célula B e produção maior de IgM. 

 

Thomson (1983) e Tizard (2002) consideram que a principal característica do LES 

é a produção de auto-anticorpos contra antígenos no núcleo celular, isto é, anticorpos 

contra o DNA do hospedeiro. Estes anticorpos antinucleares são denominados ANA. 

Anticorpos antinucleares também se ligam ao núcleo das células em degeneração, 



esses núcleos opsonizados podem ser fagocitados dentro da medula óssea originando 

as células do lúpus eritematoso (LE).  

 

O LES não é simplesmente uma doença na qual a reação de hipersensibilidade 

(hipersensibilidade do tipo III) leva a uma destruição tecidual, ela está associada também 

à presença de imunocomplexos circulantes ou com a deposição crônica de 

imunocomplexos e complemento nos tecidos levando às lesões inflamatórias crônicas. 

Os complexos antígeno-anticorpo circulantes são depositados em locais específicos 

levando a lesão glomerular (glomerulonefrite membranosa), necrose fibrinóide das 

paredes arteriolares, artrite (deposição de imunocomplexos na sinóvia) e  púrpura 

(TIZARD, 2002). 

 

Gorman (1997) complementa detalhando que, se os complexos imunes são 

grandes e precipitam-se no endotélio vascular, pouco dano irá resultar, graças à rápida 

fagocitose dos complexos depositados. Por outro lado, se os complexos imunes são 

solúveis, eles poderão difundir-se profundamente nos canais do endotélio vascular, 

ativarão a cascata do complemento e estimularão a migração de linfócitos e neutrófilos 

pela árvore vascular, resultando numa inflamação perivascular significativa. Esta 

inflamação pode conduzir a vasculite necrozante aguda que, por sua vez, pode 

prosseguir para a deposição fibrinóide e esclerose. 

 

Além dos anticorpos antinucleares são produzidos auto-anticorpos contra 

hemácias induzindo a anemia hemolítica, anticorpos contra as plaquetas levando a 

trombocitopenia e anticorpos antilinfócitos interferindo com a regulação imune. Pode 

ocorrer produção de anticorpos antimusculares causando miosite, anticorpos 

antimiocárdio provocando miocardite e endocardite e anticorpos contra a membrana 

basal da pele levando a dermatite (TIZARD, 2002). 

 

 

 

2.4. SINAIS CLÍNICOS 

 

 



Os sinais clínicos são inespecíficos e episódicos, podendo melhorar e piorar em 

determinados períodos, e um lapso de tempo considerável poderá transcorrer, antes que 

o paciente seja apresentado para exame (BAKER e THOMSETT, 1990; GORMAN, 

1997). Por causa desta fenomenal variabilidade clínica e capacidade de mimetizar 

inúmeras doenças, o LES foi denominado de “o grande imitador” (SCOTT et al., 1996).  

 

A doença é progressiva, de forma que a severidade das lesões e o número de 

sistemas orgânicos envolvidos aumentam gradualmente nos casos não tratados 

(TIZARD, 2002). 

 

Segundo Scott et al. (1996) as anormalidades mais comuns são poliartrite, febre, 

proteinúria, anemia, doença cutânea e úlceras orais. 

 

Os sinais cutâneos são os mais comuns e frequentemente se assemelham com 

aqueles observados em outros distúrbios dermatológicos. Pode haver erosões e úlceras 

mucocutâneas e em mucosas e as lesões cutâneas podem incluir lesões 

vesicobolhosas, erosões, úlceras, escamas, eritema, alopecia, crostas e escoriações 

podendo atingir qualquer parte do corpo, sendo mais comum na face, orelhas e 

extremidades distais, inclusive  nos coxins  (MEDLEAU e HNILICA, 2003; SCOTT et al., 

1996). Além disso, Gorman (1997) relatou a ocorrência de celulite, furunculose, 

cicatrizes e leucodermia (figuras, 1, 2 e 3). 

 

 

 

 



Figura 1: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Erosões e ulcerações profundas                 no 

nariz e face. Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

 

 

 

Figura 2: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Erosões no palato duro e junção mucocutânea. 

Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Lesões erosivas profundas nos coxins, com 

crostas e descamação. Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

Segundo Baker e Thomsett (1990) o prurido não é constante e podem estar 

presentes dermatite seborréica generalizada, hiperpigmentação e hiperqueratose. Tizard 



(2002) destaca que as lesões de pele são altamente variáveis, porém localizam-se 

comumente nas áreas expostas à luz do dia (figura 4).  

 

 

 

 

Figura 4: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Alopecia, eritema, crostas e lesões erosivas no 

nariz e na face. Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

De acordo com Gorman (1997) a manifestação clínica mais comum em casos de 

LES é anormalidade de ambulação (ambulação enrijecida, ou claudicação com troca de 

membros). Esta anormalidade pode ser resultante da poliartrite ou de polimiosite. O 

exame físico pode, ou não, revelar distensão articular secundária a poliartrite não-erosiva 

asséptica, ou a poliartrite difusa. A polimiosite geralmente está associada a dor 

muscular, por ocasião da palpação, ou a depleção muscular difusa. 

 

Outros sinais incluem febre flutuante, insuficiência renal com proteinúria, discrasia 

sanguínea como anemia, pleurite, pneumonite, pericardite ou miocardite, neuropatia 

central ou periférica e linfadenomegalia (BAKER e THOMSETT, 1990; MEDLEAU e 

HNILICA, 2003; SCOTT et al., 1996; TIZARD, 2002). Alguns sinais clínicos inespecíficos 

como mal-estar, fraqueza e anorexia podem estar presentes também (GORMAN, 1997). 

 

Tizard (2002) demonstra através de estatística que 90% dos cães com lúpus 

podem desenvolver artrite em algum estágio da doença. Os outros sinais comuns 

apresentados incluem insuficiência renal (65%), doenças da pele (60%), linfadenopatia 

ou esplenomegalia (50%), leucopenia (20%), anemia hemolítica (13%), miosite (8%), 

pericardite (8%), trombocitopenia (4%) e anormalidades neurológicas (1,6%). Gorman 



(1997) considera que a poliartrite aparece em 75% dos animais com LES em alguma 

ocasião da doença, manifestações dermatológicas e proteinúria aparecem em 50% dos 

cães afetados. 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

 

 

Para se alcançar um diagnóstico definitivo o veterinário deverá lançar mão de 

inúmeros exames laboratoriais, além dos achados de exame físico e anamnese que 

poderão contribuir favoravelmente na conclusão do diagnóstico. Todos os diagnósticos 

diferenciais deverão ser excluídos antes de se afirmar que o animal sofre de LES 

(MEDLEAU e HNILICA, 2003). Baker e Thomsett (1990) alertam que os sinais clínicos 

são variáveis confundindo com muitas outras doenças, havendo necessidade de um 

levantamento de dados antes de se confirmar a moléstia. 

 

O exame físico é muito importante e deve-se relacionar todas as alterações 

encontradas. As articulações podem estar distendidas e doloridas, podem estar 

evidentes dores musculares e/ou a depleção muscular difusa. As manifestações 

cutâneas podem ter distribuição simétrica ou focal de lesões afetando qualquer parte do 

corpo, mais comumente junções mucocutâneas e cavidade oral. As lesões podem exibir 

ulceração, eritema, presença de crostas, transudação, alopecia, celulite, furunculose, 

cicatrização e leucodermia. A pirexia e a linfadenopatia periférica podem ser notadas 

também no exame físico (GORMAN, 1997).  

 

De acordo com Medleau e Hnilica (2003) os exames que auxiliarão no diagnóstico 

estão relacionados a seguir e a constatação de vários deles indica forte suspeita de LES: 

 

- Hemograma: anemia, trombocitopenia e leucopenia ou leucocitose. O 

hematócrito pode chegar a 20%, alerta Gorman (1997). 

 

- Perfil bioquímico: é importante para a avaliação das concentrações séricas de 

albumina, nitrogênio derivado da uréia e creatinina. Se a atividade sérica da aspartato 

aminotransferase (AST) está elevada para níveis superiores ao da atividade da alanina 

aminotransferase (ALT), deveremos suspeitar de inflamação muscular 



 

- Urinálise: proteinúria. Baker e Thomsett (1990) complementam que se o animal 

tiver glomerulonefrite a urina contém grandes amontoados de globulina. 

 

- Artrocentese: deve ser realizada em pacientes exibindo articulações distendidas 

ou claudicação potencialmente ligada a artrite. A análise da citologia deve revelar 

aumento da contagem celular, representado principalmente por neutrófilos não-

degenerados e por algumas células mononucleares, menor viscosidade do líquido 

sinovial e ausência de bactérias detectáveis.  

 

- Teste ANA: é um teste de imunofluorescência indireta que documenta a 

presença de anticorpos séricos com especificidade para os antígenos nucleares. A 

maioria dos animais com LES tem título ANA positivo sendo um teste recomendado para 

o auxílio do diagnóstico porém não é totalmente confiável pois animais com outras 

doenças crônicas podem ter título positivo também. Tizard (2002) refere que ANA são 

encontrados em 97 a 100% dos cães com lúpus quando comparados a 16 a 20% dos 

animais-controles normais.  

 

Gorman (1997) afirma que o teste ANA é superior ao teste da célula LE pois 

identifica contagem mais elevada de pacientes com LES. Além disto, a terapia com 

esteróides tende a não influenciar os resultados do teste.  

 

- Teste Célula de lupus eritematoso (LE): resultados positivos estão presentes em 

60% dos casos e são altamente sugestivos porém falso negativo é comum. De acordo 

com Baker e Thomsett (1990) a pesquisa de células LE pode ser feita em sangue 

periférico ou pele e é considerado por estes autores o mais importante teste diagnóstico 

apesar de ser demonstrado em apenas 60% dos casos. 

 

- Histopatologia de pele: espessamento focal da membrana basal, vacuolização 

subepidérmica, dermatite interface hidrópica ou liquenóide que pode envolver as bainhas 

das raízes externas dos folículos. Outros achados comuns são alteração vacuolar 

subepidérmica (bolhas subepidérmicas), epessamento focal da zona da membrana basal 

e mucinose dérmica. Os achados raros são vesículas intra-basais e subepidérmicas, 

vasculite leucocitoclássica e paniculite do lúpus eritematoso. A inflamação no LES 



frequentemente não é tão intensa como no LED. Dificilmente o histopatológico fechará o 

diagnóstico de LES, um dilema que também ocorre na medicina humana. 

A  biopsia, segundo Gross et al. (1992), deverá ser feita a partir de áreas 

eritematosas adjacentes à úlcera. Deve-se evitar a região ulcerada ou erodida já que 

uma epiderme intacta é necessária para se concretizar o diagnóstico. Lesões orais 

raramente são benéficas pois a mucosa pode ser rompida facilmente da submucosa em 

lesões aparentemente intactas. 

 

- Imunofluorescência ou imunohistoquímica (biopsia de pele): deposição de 

imunoglobulina ou complemento na membrana basal da epiderme, quase sempre 

conhecido como faixa de lúpus positivo, em 50 a 90% dos pacientes. O resultado não é 

confiável porque podem ocorrer falso positivo e falso negativo. 

 

Gorman (1997) divide os achados clínicos em sinais maiores e menores para 

auxiliar o diagnóstico. Os sinais maiores são poliartrite não-erosiva, polimiosite, dermatite 

bolhosa, proteinúria e leucopenia e os sinais menores são febre de origem 

desconhecida, ulceração oral, pleurite, miocardite, pericardite, linfadenopatia periférica, 

demência e convulsões. O mesmo autor considera o diagnóstico de LES será firmado se 

existem dois sinais maiores e teste sorológico positivo, ou se foram documentados um 

sinal maior, dois sinais menores e um teste sorológico positivo. Se ocorrer um sinal 

maior e sorologia positiva ou dois sinais maiores com sorologia negativa pode-se 

considerar que o animal provavelmente tem a doença. 

 

Para Nelson e Couto (1994) o paciente com duas ou mais das seguintes 

manifestações deve ser considerado portador de LES e tratado adequadamente: 

citopenia, oligoartrite ou poliartrite, glomerulonefrite, dermatite, polimiosite, miastenia 

gravis, ou vasculite, juntos com teste ANA positivo. 

 

Tizard (2002) sugere uma regra simples para o diagnóstico: suspeita-se de lúpus 

em um animal que tem distúrbios múltiplos (especialmente em articulações, pele, rim, 

mucosa bucal e sistema hematopoiético) e com um teste positivo para ANA ou um teste 

positivo para as células LE.  

 



Já Scott et al. (1996) consideram que devemos desconfiar que um animal tem 

LES quando há, além dos sinais multissistêmicos, resultado ANA positivo e achados 

confirmatórios histopatológicos da pele e/ou mucosa envolvida. 

 

Em 1971 a Associação Americana de Reumatologia publicou um critério para 

classificação de pacientes humanos com lúpus sistêmico e considerou que pessoas que 

têm no mínimo quatro das 14 possíveis manifestações do LES são apontadas como 

sendo positivas para a doença (BAKER e THOMSETT, 1990). Porém Scott et al. (1996) 

alertam que não existe tal validação de critério para cães. 

 

De acordo com Scott et al. (1996) o diagnóstico diferencial do LES é extenso, 

devido às manifestações cutâneas variadas e mutáveis do distúrbio. Os principais 

diagnósticos diferenciais são doença seborréica de pele, dermatofitose, foliculite 

bacteriana, demodicose, hipersensibilidade alimentar, escabiose, pênfigo vulgar, 

penfigóide bolhoso, lúpus eritematoso discóide, eritema multiforme, eritema migratório 

necrolítico, leishmaniose, necrólise epidérmica tóxica, candidíase e linfoma 

epiteliotrófico. Medleau & Hnilica (2003) destacam as infecções (viral, bacteriana, fúngica 

ou por riquétsia), neoplasias e reação medicamentosa como importantes diferenciais. 

 

Thompson (1997) considera a artrite reumatóide o principal diagnóstico 

diferencial, havendo alguns aspectos clínicos sobrepostos entre as duas síndromes 

podendo até mesmo ser difíceis de serem diferenciadas.  

 

O envolvimento multissistêmico da doença demanda um exame clínico completo 

de cada animal apresentado para exame dermatológico (BAKER e THOMSETT, 1990). 

 

6. TRATAMENTO 

 

 

O objetivo do tratamento consiste em reduzir a inflamação tecidual. Também é 

importante o tratamento da insuficiência orgânica associada, para que sejam evitadas 

infecções bacterianas e também o tratamento de qualquer infecção identificada 

(GORMAN, 1997). 



Baker e Thomsett (1990), Medleau e Hnilica (2003), Scott et al. (1996) e Tizard 

(2002) concordam que o tratamento de escolha para o LES se baseia na administração 

de doses imunossupressoras de prednisona ou metilprednisolona diariamente por via 

oral. Manter a dose de indução até a cura das lesões (4-8 semanas) e depois reduzir a 

dose gradativamente ao longo de várias semanas (8 a 10) até alcançar a menor dose 

que mantenha a remissão, de preferência em dias alternados.  

 

Gorman (1997) sugere a dose de 1 a 3 mg/kg a cada 12 horas de prednisona ou 

prednisolona até que seja observada melhora clínica.  

 

Se não houver melhora dentro de duas a quatro semanas rever o protocolo 

medicamentoso utilizando drogas alternativas (triamcinolona e dexametasona por 

exemplo) ou adicionando novas drogas ao protocolo antigo (MEDLEAU e HNILICA, 

2003). Os mesmos autores recomendam a associação de drogas imunossupressoras 

não-esteroidais como azatioprina na dose de 2,2 mg/kg cada 24 horas e em seguida a 

cada 48 horas; clorambucil na dose de 0,2 mg/kg cada 24 horas e em seguida cada 48 

horas. Ciclofosfamida e ciclosporina podem ser usadas para minimizar os efeitos 

colaterais indesejáveis que os corticóides oferecem.  

 

Baker e Thomsett (1990) citam a importância de se explicar ao proprietário os 

efeitos adversos que as drogas citotóxicas podem causar nos animais, pois serão 

prescritas por tempo indeterminado. 

 

Gorman (1997) ainda cita a aspirina fornecida com o objetivo de proporcionar 

alívio analgésico, antipirético e antiinflamatório adicional. Contudo, o clínico deve lembrar 

que o tratamento com aspirina está contra-indicado na presença de trombocitopenia e 

ulceração gastrointestinal.  

 

Scott et al. (1996) citam que alguns pocientes caninos com LES se beneficiam do 

uso do levamisol administrado por via oral na dose de 2,5 mg/kg cada 48 horas. 

 

A esplenectomia pode ser necessária para os pacientes com anemia hemolítica 

grave e/ou trombocitopenia (SCOTT et al., 1996).  

 



Algumas drogas usadas em pacientes humanos como dapsona, antiandrógenos, 

antimaláricos, colchicina e ácidos graxos ômega 3 e 6 são de valor indeterminado em 

cães, afirmam Scott et al. (1996). 

 

Baker e Thomsett (1990) afirmam que os sinais clínicos podem ser exacerbados 

com o sol,  portanto a exposição deve ser minimizada. 

 

O manejo clínico nunca promoverá a cura completa de uma doença 

imunomediada, mas fornecerá o controle médico e uma qualidade de vida razoável para 

o animal. Um  tratamento que parece efetuar a cura médica pode estar causando 

somente uma breve remissão dos sinais clínicos evidentes da doença, recidivas ocorrem 

frequentemente (HOSKINS, 2008). 

 

2.7. PROGNÓSTICO 

 

 

O prognóstico do LES geralmente é imprevisível. No cão, parece que pacientes 

com doença articular, cutânea ou muscular respondem mais confiavelmente à 

medicação e são mantidos por períodos relativamente longos de remissão clínica. Por 

outro lado, os cães com anemia hemolítica grave ou trombocitopenia, ou com ambas, 

frequentemente não respondem de modo satisfatório aos glicocorticóides sistêmicos e 

precisam de outras drogas imunomoduladoras ou de esplenectomia. Os animais com 

glomerulonefrite desenvolvem regularmente insuficiência renal progressiva, a despeito 

do tratamento (SCOTT et al., 1996). 

 

O prognóstico é reservado caso haja anemia hemolítica, trombocitopenia e 

glomerulonefrite. Em até 40% desses casos ocorre morte durante o primeiro ano de 

tratamento devido à insuficiência renal, resposta desfavorável ao tratamento, 

complicações medicamentosas como pancreatite ou infecções sistêmicas secundárias 

(pneumonia e septicemia). O prognóstico é mais favorável para os animais que 

respondem ao tratamento com glicocorticóide isoladamente, cerca de 50% deles 

sobrevivem por longos períodos (GORMAN, 1997; MEDLEAU e HNILICA, 2003). 

 



O monitoramento regular do paciente é importante através da avaliação dos sinais 

clínicos, hemograma e perfil bioquímico, para que reajustes nas doses sejam feitos nos 

momentos apropriados (MEDLEAU e HNILICA, 2003). Gorman (1997) destaca que 

devem ser envidados todos os esforços para que sejam evitadas as infecções. 

 

 

 

 

 

 

 

3. LÚPUS ERITEMATOSO DISCÓIDE 

 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

 

Baker e Thomsett (1990) definem o Lúpus eritematoso discóide (LED) como uma 

doença dermatológica rara nos cães caracterizada por lesões eritematosas na face 

(figura 5). A relação entre o LED e o lupus eritematoso sistêmico (LES) não é clara, 

contudo, o LED é considerado como forma benigna do LES pois não possui sinais 

sistêmicos e o teste de anticorpo anti-nuclear (ANA) são em geral negativos (GORMAN, 

1997). Medleau e Hnilica (2003) contrariamente aos autores supracitados  afirmam que o 

LED é uma doença comum nos cães. 

 

O lupus discóide acomete cães, gatos, eqüinos e humanos (TIZARD, 2002). 

 

 



 

 

Figura 5: Lúpus Eritematoso Discóide. Lesões ulcerativas graves no nariz. Fonte: 

MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

3.2. FISIOPATOLOGIA  

 

 

A causa não é ainda conhecida entretanto sabe-se que a exposição ao sol agrava 

a doença em 50% dos casos sugerindo que a fotossensibilidade desempenhe um papel 

na patogenia (SCOTT et al., 1996).  

Há deposição de imunoglobulinas e complemento na junção dermo-epidermal 

(BAKER e THOMSETT, 1990). 

 

3.3. PREDISPOSIÇÃO 

 

 

O LED foi relatado como contando cerca de 0,3% das dermatoses caninas 

observadas em um hospital veterinário de pequenos animais, citam Scott et al. (1996).  

 

Assim como em outras doenças bolhosas, o LED também afeta mais os collies do 

que outras raças caninas, mas pastor alemão, huskie siberiano e sheepdogs de Shetland 

também são predispostos (BAKER e THOMSETT, 1990; Tizard, 2002). 

 

Machos e fêmeas são igualmente afetados e não há faixa etária predisposta 

(SCOTT et al., 1996). 

 



3.4. SINAIS CLÍNICOS 

 

 

Baker e Thomsett (1990) e Tizard (2002) enfatizam que a primeira lesão é vista no 

plano nasal onde há perda de pigmentação e subsequente formação crostosa (figura 6). 

Os autores ainda relatam que a epiderme é perdida e uma área variável da derme fica 

exposta e eritematosa, se expandindo ao longo do focinho. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Lúpus Eritematoso Discóide. Alopecia e despigmentação focal.     

Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

 

Gorman (1997) concorda ao relatar que o sinal mais comumente associado ao 

LED é a dermatite nasal, observada em mais de 90% dos casos clínicos. O autor afirma 

que a dermatite nasal é caracterizada por graus variáveis de despigmentação, eritema, 

ulceração e erosões. A extensão do prurido é variável, contudo, são comuns as escamas 

e crostas no plano nasal e narinas. Scott et al. (1996) detalham que a despigmentação 

precoce manifesta-se como mudança de cor para azul-escuro ou cinza e a arquitetura 



nasal normalmente áspera, em forma de calçamento de pedras é substituído por uma 

superfície lisa (figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7: Lúpus Eritematoso Discóide. Lesões iniciais representadas por 

despigmentação e inflamação local, sem erosão ou crosta.    Fonte: MEDLEAU e HNILICA 

(2003). 

 

Lesões semelhantes podem atingir lábios, tegumento periocular, pavilhão 

auricular e, menos comumente, membros distais e genitália. Hiperceratose da região 

plantar e úlceras na cavidade oral raramente são verificadas (Medleau e Hnilica (2003). 

Gorman (1997) completa que lesões nesses locais são vistas em 10 a 25% dos animais 

afetados. 

 

 

 



 

 

Figura 8: Lúpus Eritematoso Discóide. Lesão eritematosa em borda de orelha.  

Fonte: http://www3.unileon.es/personal/wwdmvjrl/dermatopatias/lupus.htm 

 

O prurido e a dor são variáveis. A formação de cicatriz e graus variáveis de 

leucodermia são comuns. Raramente lesões nasais profundamente ulceradas lesam 

arteríolas, resultando em hemorragia pulsátil episódica (SCOTT et al., 1996). 

 

Baker e Thomsett (1990) apontam que as lesões crônicas podem predispor a 

formação de carcinoma de células escamosas. Por outro lado, Scott et al. (1996) 

acreditam que a formação de tumor seja extremamente raro e sugerem que o câncer 

também pode emergir em dermatites provocadas por lesão crônica por luz ultravioleta 

(dermatite solar).  

 

3.5. DIAGNÓSTICO 

 

 

Diferentemente do que ocorre no LES o lúpus discóide apresenta testes de ANA e 

LE negativo (TIZARD, 2002). O hemograma, a urinálise e perfil bioquímico estão, 

também,  tipicamente normais (GORMAN, 1997). 

 

O diagnóstico definitivo do LED baseia-se na história, exame físico e biopsia de 

pele. A imunopatologia pode ser de ajuda ao diagnóstico, mas no cão, não se acredita 

que seja necessária para um diagnóstico definitivo, porque podem ocorrer resultados 

falso-positivos e falso-negativos (Scott et al., 1996). 

 

O exame histopatológico de rotina da pele afetada se caracteriza por 

hiperceratose da epiderme e dos folículos pilosos associados (GORMAN, 1997). A pele 

lesionada revela dermatite interface hidrópica e/ou liquenóide, espessamento focal da 

membrana basal, incontinência pigmentar, apoptose de cerátinócitos, mucinose dérmica 

e acúmulo perivascular e perianexial de mononucleares e plasmócitos (MEDLEAU e 



HNILICA, 2003; SCOTT et al., 1996). Há deposição de imunoglobulinas e complemento 

na junção dermo-epidermal (BAKER e THOMSETT, 1990). 

 

A inflamação consiste de linfócitos, macrófagos e menos células plasmáticas. As 

células plasmáticas podem ser mais prevalentes se lesões dos lábios forem examinadas. 

Foi demonstrado que grupos de cachorros com LED têm aumento de deposição de 

mucina (ácido mucopolissacarídeo) intraepitelial e intradermal quando comparado com 

grupo de cães com outras doenças de pele. O LED pode ser indistinguível de LES, 

particularmente quando a inflamação dermal é pequena (GROSS et al., 1992). 

 

É importante selecionar adequadamente o local onde será retirado o fragmento 

para biopsia. Áreas de despigmentação recente caracterizadas por perda parcial de 

pigmento são ótimos locais para biopsia de pele. Lesões traumatizadas ou lesões com 

crostas, ulceração ou secreção devem ser evitadas. Dificuldades com hemostasia e 

secreções podem ser uma razão adicional para se evitar o plano nasal ou pina, a menos 

que outros locais confiáveis para biopsia não estejam afetados. Lesões recentes do lábio 

e focinho rendem diagnóstico mais conclusivo (GROSS et al., 1992). 

 

A Imunofluorescência ou imunohistoquímica (biopsia de pele) pode ser útil, porém 

os resultados não poderão ser analisados isoladamente devido à alta ocorrência de falso 

positivo e falso negativo. Demonstra-se deposição de imunoglobulina ou complemento 

na membrana basal (BAKER e THOMSETT, 1990; MEDLEAU e HNILICA, 2003). 

 

Os diagnósticos diferenciais incluem piodermatite nasal, demodicose, 

dermatofitose, pênfigo eritematoso ou foliáceo, dermatomiosite, síndrome 

uveodermatológica, dermatite nasal solar e despigmentação nasal (MEDLEAU e 

HNILICA, 2003). Scott et al. (1996) somam às afecções supracitadas o vitiligo, linfoma 

epiteliotrófico, reação à droga, dermatite de contato e trauma. 

 

3.6. TRATAMENTO 

 

 



 Para os casos brandos recomenda-se apenas aplicação tópica de  

glicocorticóides como betametasona, fluocinolona ou solução tópica de ciclosporina 1% a 

2% cada 12 horas até a cura das lesões (aproximadamente quatro a seis semanas) e 

depois reduzir a freqüência de aplicações até chegar a uma dose mínima para 

manutenção, cada 24 ou 48 horas (GORMAN, 1997; MEDLEAU e HNILICA, 2003). 

 

Gorman (1997) e Medleau e Hnilica (2003) recomendam o uso de ácidos graxos, 

vitamina E ou a combinação de niacina e tetraciclina (melhora em oito a 12 semanas). 

Gorman (1997) esclarece que a administração oral de vitamina E, na dose de 400 UI a 

cada 12 horas, e na forma de acetato ou succinato, duas horas antes ou depois das 

refeições, tem-se mostrado bem sucedida no controle dos sinais da moléstia, porém não 

a recomenda como agente único para a indução da remissão clínica na fase inicial da 

doença. A vitamina E parece ter uma fase refratária de um a dois meses antes que seu 

benefício seja percebido clinicamente (Scott et al, 1996). 

 

Nos casos mais grave sempre deve-se entrar com terapia imunossupressora com 

glicocorticóides (prednisona ou prednisolona) na dose de 2mg/kg a cada 24 horas ou 

1mg/kg a cada 12 horas por via oral até a cura das lesões (quatro semanas 

aproximadamente). A seguir, a dose da prednisona ou a prednisolona será gradualmente 

reduzida para 2 mg/kg a cada 48 horas durante duas a quatro semanas para depois, 

finalmente, seguir reduzindo até a menor dose eficaz para o tratamento de manutenção 

(GORMAN, 1997; MEDLEAU e HNILICA, 2003; TIZARD, 2002). 

 

Rosenkrantz (2003) complementa que, nos casos mais graves ou refratários, 

outras drogas sistêmicas podem ser adicionadas ao esquema de tratamento: azatioprina 

(2,2 mg/kg por via oral cada 24 horas, e em seguida cada 48 horas) ou o clorambucil (0,2 

mg/kg cada 24 horas, em seguida cada 48 horas).  

 

Os proprietários devem compreender que o LED raramente é uma doença com 

risco de vida, mas que algumas das drogas imunomoduladoras potentes poderiam 

causar efeitos colaterais graves (ANDRADE e JERICÓ, 2002). 

 

Se esses tratamentos simples não forem eficazes nos cães, a tetraciclina e a 

niacinamida combinadas podem ser eficazes em até 70% dos casos. Em cães com 



menos de 10 kg, a dosagem é de 250 mg de cada droga cada 8 horas, e nos cães com 

mais de 10 kg, a dosagem é de 500 mg cada oito horas. A combinação de tetraciclina-

niacinamida produz seus efeitos dentro de oito semanas (SCOTT et al., 1996). 

 

Segundo Medleau e Hnilica (2003) raramente se faz necessário a combinação de 

droga imunossupressora não-esteroidal. 

 

Em humanos o LED é frequentemente responsivo a drogas antimaláricas como 

cloroquina, hidrixicloroquina e quinacrina. Estas drogas podem ser valiosas também para 

os cães, mas a dosagem, eficácia e toxicidade precisam ser cuidadosamente avaliadas. 

 

Baker e Thomsett (1990), Gorman (1997), Medleau  e Hnilica (2003) e Tizard 

(2002) orientam que os animais com LED não devam ficar expostos a luz solar pois 

ocorre agravamento das lesões cutâneas. Muitos animais podem se beneficiar do uso de 

protetor solar diariamente. 

 

Após o tratamento muitos animais apresentam despigmentação residual e 

escoriação (figura 9). 

 

 

 

 

Figura 9: Lúpus Eritematoso Discóide. Despigmentação residual e escoriação após 

tratamento. Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

 



3.7. PROGNÓSTICO 

 

 

O prognóstico pode ser considerado bom do ponto de vista de Baker e Thomsett 

(1990), Gorman (1997) e Tizard (2002) mas se faz necessário o tratamento por toda vida 

do animal.   

 

Cicatriz ou leucoderma (despigmentação) permanente e, raramente, carcinoma de 

célula escamosa são seqüelas possíveis e uma despigmentação acentuada predispõe à 

queimadura solar, como mostra a  figura 10 (MEDLEAU e HNILICA, 2003).  

 

 

 

 

 

Figura 10: Lúpus Eritematoso Discóide. Alopecia, despigmentação e escoriações 

residuais podem ser seqüelas da doença. Fonte: MEDLEAU e HNILICA (2003). 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

 

 

O Lúpus eritematoso tem uma casuística relativamente baixa na rotina clínica 

e seu diagnóstico tem sido considerado um desafio pelos médicos veterinários, uma 

vez que não há teste específico confiável para podermos afirmar que o cão tem a 

moléstia. Contudo, esse trabalho pode esclarecer que a combinação de informações 

da anamnese, sinais clínicos, exames de rotina e testes específicos permite ao 

clínico chegar a um diagnóstico presuntivo. 

Assim, o médico veterinário deverá sempre incluir essa doença em seus 

diagnósticos diferenciais, mesmo apresentando baixa prevalência, pois quanto mais 

precoce for diagnosticada, maior o sucesso terapêutico e melhor será seu 

prognóstico. 

Ademais, não há dúvidas que a medicina veterinária evolui a cada dia. Em 

um futuro próximo, certamente novos testes diagnósticos mais confiáveis e exames 

específicos para animais serão desenvolvidos para diagnosticar precocemente a 

doença sem maiores dificuldades. 
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