
O que é Lúpus? Entenda a doença. 

Neste texto você irá compreender o que é a Lúpus, de que maneira a doença 
opera, o tratamento e como é o dia-a-dia de uma pessoa com Lúpus. 

O Lúpus embora seja uma doença que existe a bastante tempo, com relatos 
desde a Antiguidade, não é muito conhecida do grande público. 

A doença entrou em destaque pela sua relação com a hidroxicloroquina, 
remédio utilizado para o seu tratamento e testado também para o tratamento 
da Covid – 19. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no Brasil acredita-se 
que 65.000 pessoas possuem Lúpus, sendo a maioria mulheres. 

O Lúpus é uma doença crônica, porém com o tratamento adequado o paciente 
portador de Lúpus pode ter uma vida normal, respeitando os seus limites. 

Continue a leitura e entenda o que é Lúpus. 

O que é Lúpus? 

Para compreender o que é o Lúpus, o primeiro passo é identificar o tipo de 
Lúpus. 

A Lúpus se manifesta de duas formas, o Lúpus Eritematoso Cutâneo, que 
atinge somente a pele, e o Lúpus Eritematoso Sistêmico, conhecido como LES, 
que também afeta órgãos internos, por isso é considerado mais agressivo. 

O nome Lúpus deriva do latim lupus que significa lobo, não se sabe 
exatamente o porquê deste nome, mas supõe-se que seja porque a maioria 
dos pacientes com Lúpus desenvolvem manchas no rosto similares às de um 
lobo. 

Já o nome Eritematoso deriva da cor avermelhada predominante nas lesões 
ocasionadas pela enfermidade. 

O Lúpus é classificado como uma doença autoimune crônica e inflamatória o 
que significa que os anticorpos presentes em nosso corpo atacam órgãos 
saudáveis ocasionando inflamação. 

Por ser considerada uma doença crônica ela não possui cura conhecida, sendo 
dividida em quadros de atividade e inatividade. 

Quando a doença está ativa os pacientes sofrem com a alteração do seu 
sistema imune, porém quando a doença está inativa, ou seja, o seu sistema 
imune está regular o paciente com Lúpus possui uma condição de vida normal. 

https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/lupus-eritematoso-sistemico-les/


O que causa Lúpus? 

Embora não possua nenhuma causa conhecida, presumisse que fatores 
genéticos e ambientais contribuem para o desenvolvimento da doença. 

Também por ser mais comuns em mulheres acredita-se que haja alguma 
relação hormonal para seu surgimento. 

Portanto, não é possível contrair o Lúpus, os pacientes já nascem com 
predisposição à doença que é ativada por fatores tanto internos quanto 
externos. 

Como é feito o diagnóstico do Lúpus? 

A doença se manifesta a partir de complicações em diferentes partes do corpo, 
como rins, pulmão, pele, sangue e coração. 

Por isso é muito difícil que o diagnóstico seja dado já nas primeiras consultas, 
sendo que muitas vezes o paciente acaba passando por vários especialistas 
até descobrir o Lúpus. 

Dessa forma as pessoas com LES fazem o tratamento inadequado por anos, 
podendo agravar a ainda mais doença. 

Também os sintomas mais comuns desta enfermidade são: fadiga, dores nas 
articulações, inchaço e tontura. Estes sinais se aplicam para vários tipos de 
doenças, o que atrapalha a identificação do LES. 

A confirmação da doença vem a partir do diagnóstico físico, somado a exames 
de sangue, que detectam as irregularidades nos anticorpos e também 
constatam a inflamação sem causa aparente. 

Aliado a esses exames são feitos outros como de urina e de imagem para 
identificar o estágio em que o Lúpus se encontra. 

Como é feito o tratamento? 

O tratamento do Lúpus é feito com um Reumatologista, médico especializado 
no cuidado dos tecidos conjuntivos que compõem as articulações, os 
músculos, os ossos, os tendões e os ligamentos. 

Para o tratamento do LES são usados medicamentos imunossupressores que 
regulam o funcionamento dos anticorpos, como a Azatioprina. 

Também são utilizados corticoides, como a Prednisona que diminuem a ação 
inflamatória dos tecidos reduzindo assim a dor nos pacientes. 

Ainda a Hidroxicloroquina que é um imunomodulador, que ¨modula¨ o sistema 
autoimune do paciente fazendo alterações específicas dependendo das 
propriedades químicas de cada tipo de remédio. 

https://consultaremedios.com.br/azatioprina/bula
https://consultaremedios.com.br/prednisona/bula
https://consultaremedios.com.br/hidroxicloroquina/bula


Quais são os efeitos colaterais da medicação? 

A medicação para tratamento desta enfermidade tem vários efeitos colaterais. 

Os mais comuns são fadiga, insônia, queda de cabelo, ansiedade e estresse, 
também em virtude do tratamento, os pacientes com Lúpus ficam mais 
propensos a infecções e contaminações. 

A longo prazo pode desenvolver lesões na retina, diabetes, insuficiência renal, 
doenças cardíacas, problemas de pele entre outros. 

Ainda os pacientes sofrem modificações no corpo como ganho de peso, 
retenção de líquidos e inchaço, o que afeta o seu humor e a sua autoestima. 

Por isso é recomendável que o tratamento para Lúpus seja feito com o 
acompanhamento de um psicoterapeuta. 

Sendo fundamental que o paciente faça consultas e exames regulares, para 
que a doença não se agrave e também não desenvolva os efeitos colaterais da 
medicação. 

Quais são os cuidados dos portadores de Lúpus? 

Para melhorar a sua qualidade de vida e também evitar a piora da doença, os 
portadores de Lúpus devem tomar alguns cuidados diários. 

Quando possível praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação 
balanceada, beber bastante água, evitar o consumo de produtos 
industrializados, bebidas alcoólicas e excesso de gordura e açúcar. 

Também devem usar protetores solares regularmente, evitar situações de 
estresse e descansar adequadamente. 

As mulheres que desejam engravidar devem ter os cuidados redobrados, pois 
a possibilidade de complicações são maiores, sendo considerada uma gravidez 
de risco. 

Para dar à luz com segurança a mulher precisa estar com a doença inativa por 
pelo menos 6 meses e ter o acompanhamento constante do seu médico. 

Como vive uma pessoa com Lúpus? 

Além dos cuidados já citados, os pacientes com Lúpus também sofrem com a 
falta de conhecimento que a população em geral possui da doença. 

O LES é uma doença silenciosa, sem aparência, o que faz o portador de Lúpus 
ser julgado pelos familiares e amigos por não aceitar convites para festas ou 
cancelar em cima da hora por não se sentir bem. 

Também o portador de Lúpus pode ser taxado como uma pessoa preguiçosa 
ou desinteressada, por não conseguir corresponder às expectativas 
profissionais e pessoais, o que pode levar a quadros de depressão. 



Assim, é fundamental uma rede de apoio sólida para que o paciente de Lúpus 
se sinta seguro e amado, contribuindo para a melhora da sua saúde e bem-
estar. 

Por isso é muito importante que as pessoas tenham mais conhecimento sobre 
o que é o Lúpus e entender como a doença afeta a vida dos pacientes para 
que eles sejam mais acolhidos e respeitados. 

Gostou de conhecer mais sobre o Lúpus? 

Temos conteúdos diários no nosso site e redes sociais sobre assuntos 
relacionados a saúde e qualidade de vida, nos siga e acompanhe nossas 
publicações. 


