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Resumo
O lúpus eritematoso discoide é uma afecção autoimune benigna, com baixa ocorrência na rotina vete-
rinária. Os pacientes acometidos produzem anticorpos contra componentes normais da pele. A apre-
sentação clínica é variada, produzindo lesões principalmente no focinho. O diagnóstico definitivo é 
realizado através do exame histopatológico e o tratamento baseia-se na imunossupressão e não expo-
sição à radiação solar.
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Abstract
Discoid lupus erythematosus is a benign autoimmune disease, with low occurrence in veterinary me-
dicine. Affected patients produce antibodies against skin components. The clinical presentation is va-
ried, producing lesions mainly on the nose. The definitive diagnosis is performed by histopathology 
and the treatment is based on immunosuppression and no exposure to solar radiation.

Keywords - Dermatopathy, immunology, skin.
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Introdução e revisão de literatura
As dermatopatias autoimunes podem ser carac-

teizadas como doenças causadas por orientação er-
rônea do sistema imune dos pacientes acometidos, que 
faz com que ele reaja de forma incomum e anormal, 
contra componentes de seu próprio organismo. As 
dermatoses autoimunes apresentam baixa ocorrência 
(1,4%) entre cães e gatos (1), sendo o pênfigo eritema-
toso e o lúpus eritematoso discoide (LED) o primeiro e 
a segunda dermatopatia autoimune mais comum em 
cães (2). Não há predileção sexual e etária, mas raças 
dolicocefálicas como o Collie, Pastor Alemão e Husky 

Siberiano apresentam predisposição (1).
As dermatoses imunomediadas são reações de 

hipersensibilidade do tipo II e III que se manifestam 
predominantemente no tegumento, como resposta 
imunológica anormal (1).  A imunopatogênese exata 
das lesões não é conhecida, mas sabe-se que há uma 
série de fatores relacionados, entre eles destacam-se 
a formação de complexo antígeno-anticorpo que se 
deposita na membrana basal da pele e em pequenos 
vasos. Fatores genéticos, anormalidades de linfócitos 
T, hiperatividade de linfócitos Be indução viral para 
a formação de complexo antígeno-anticorpo pode ter 
influência para o surgimento dessa enfermidade (3). 
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Acredita-se também que a fotossensibilidade desem-
penhe um papel importante, já que mais da metade 
dos quadros são agravados com a exposição solar (4).

De modo geral, as lesões estão limitadas à face 
do paciente, embora lesões em membros e genitália 
já tenham sido descritas (1). Os principais sinais 
clínicos são despigmentação, eritema e descamação 
do focinho (3). Pode haver proliferação da doença 
para a ponte nasal, cavidade oral e região perior-
bitária, e nos casos crônicos alopecia e formação de 
cicatriz (4). A lesão inicial é a despigmentação e se 
manifesta de forma precoce como alteração da cor 
preta do nariz para cinza azulada, com perda da ar-
quitetura do revestimento normal do epitélio nasal 
para uma superfície lisa (1). O eritema e a descama-
ção do plano nasal podem evoluir para a formação 
de crostas e ulcerações (4). A dor e o prurido são 
variáveis e, exceto as alterações dermatológicas, os 
cães acometidos são sadios (1).

O diagnóstico definitivo baseia-se na anamnese, 
exame físico e exame histopatológico (5), onde se 
observa dermatite hidrópica e/ou liquenóide, de-
generação hidrópica focal de células epidérmicas 
basais, incontinência de pigmentação, queratinóci-
tos apoptóticos e severo acúmulo de células mono-
nucleares e plasmócitos ao redor de vasos dérmicos 
(1). Exames laboratoriais de rotina, como esfrega-
ço direto, hemograma, perfil bioquímico sérico e 
urinálise não possuem valor diagnóstico (4). Os 
exames de imunofluorescência e imunohistoquími-
ca podem ser úteis, porém não podem ser analisa-
dos isoladamente devido à alta ocorrência de resul-
tados falso positivo e falso negativo (6).

O objetivo do tratamento é controlar a doença e 
seus sinais clínicos, com as terapias mais seguras e nas 
doses mais baixas possíveis. O tratamento de escolha 
dependerá da gravidade da doença (7). De modo 
geral, os possíveis fármacos utilizados para a terapia 
imunossupressiva aplicadas às doenças autoimunes 
são a prednisona, azatioprina, clorambucil, podendo 
ser associados com antibióticos como as tetraciclinas 
(8) e utilização tópica de tacrolimus (9), que apresenta 
efeito anti-inflamatório e atua impedindo a ativação 
dos linfócitos T e a produção de citocinas (10). Um dos 
fatores de grande importância para o tratamento da 
LED é a prevenção da exposição solar de maior inten-
sidade e a utilização de bloqueadores tópicos (4).

A utilização de corticoesteróides tópicos pode ser 
o suficiente para o controle de lesões discretas (4). 
Nos casos refratários à terapia tópica, pode-se fazer 
o uso de glicocorticoides sistêmicos, também asso-

ciados à administração de vitamina E, que possuí 
efeito anti-inflamatório moderado, até a remissão 
dos sinais. Em seguida, é feita a manuten¬¬ção da 
remissão com corticoides tópicos (11). ¬¬
O prognóstico do LED é bom, porém a terapia deve 
ser mantida durante toda a vida do paciente, e os 
efeitos colaterais do tratamento não devem ser pio-
res do que os sintomas da doença (1).

Relato de caso
Foi atendido, no Hospital Veterinário da Uni-

versidade Federal do Paraná – Setor Palotina (HV 
UFPR- Setor Palotina), um canino, sem raça defini-
da, fêmea, de três anos de idade, pesando seis quilos, 
com queixa de apresentar lacrimejamento e secreção 
ocular mucoide no olho esquerdo. O tratamento para 
conjuntivite alérgica foi realizado diversas vezes, não 
tendo uma boa resposta.  O último tratamento havia 
sido realizado há vinte dias, com o uso de Epitezan® 
pomada e Tobradex® colírio ambos a cada doze ho-
ras durante quinze dias, havendo melhora completa 
somente durante o uso das medicações. 

Ao exame físico, a paciente apresentava os parâme-
tros fisiológicos dentro da normalidade para a espécie, 
porém foram observados epífora, blefarite e despig-
mentação da pálpebra inferior esquerda (Figura 1), 

Figura 1 - Epífora, blefarite e despigmentação da pálpebra infe-
rior esquerda de um canino SRD, atendido no HV-UFPR Palotina.

além de despigmentação, úlcera e crosta entre a junção 
do plano nasal e a pele (Figura 2). Foram realizados os 
testes de fluoresceína e inspeção com lupa de pala, em 
ambos os olhos, e nenhuma alteração foi constatada.

Com base nos dados da anamnese, sinais clíni-
cos e a não resolução dos sinais após o tratamento 
para conjuntivite, optou-se pela realização de bióp-
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sia, onde foram retirados fragmentos da pálpebra 
e do focinho. O diagnóstico de lúpus eritematoso 
discoide foi estabelecido por meio de exame histo-
patológico. O tratamento foi realizado com pomada 
tacrolimus 0,1%, e protetor solar no focinho e po-
mada oftálmica de tacrolimus no olho esquerdo, 
três vezes ao dia. Após três semanas de tratamento, 
o paciente apresentou melhora parcial e após 12 se-
manas houve remissão completa das lesões. 

Discussão

Apesar de não ter uma raça definida, a paciente é 
dolicocefálica, sendo esta uma característica comum 
em cães predispostos à doença (1). O plano nasal é 
considerado a região mais acometida, além de pál-
pebras, lábios, coxins podais, pavilhão auricular e 
cavidade oral (4), concordando com as característi-
cas topográficas das lesões observadas no presente 
relato. Ao exame físico constatou-se despigmenta-
ção, eritema, e perda da arquitetura normal do epité-
lio nasal para uma superfície lisa, sendo estes sinais 
clínicos considerados clássicos nos casos de LED (1).

O diagnóstico foi realizado por meio de exame his-
topatológico, conforme indicado por alguns autores 
(7).  Os exames de rotina como bioquímicos, hemo-
grama e citologia não foram realizados, pois não apre-
sentam valor diagnóstico nos casos de LED (4).  A ob-
servação da lesão no plano nasal foi fundamental para 
limitar a quantidade de diagnósticos diferenciais, pois 
é muito raro que outras dermatoses, que não sejam 
imunomediadas possam acometer o plano nasal (12).

A administração de glicocorticoides sistêmicos 
raramente é necessária nos casos de LED, sendo 

utilizada somente nos casos mais graves e sem re-
sposta aos tratamentos tópicos (4).  A apresentação 
clínica da doença no presente relato era branda e 
por este motivo o tratamento de escolha foi a uti-
lização de pomada de tacrolimus e protetor solar no 
focinho e pomada oftálmica de tacrolimus, além da 
orientação de evitar a exposição solar entre as 8 e 
17 horas, estas medidas podem controlar os casos 
mais discretos (1) A paciente apresentou melhora 
do quadro clínico após três semanas de tratamento.

A proprietária foi orientada de que o tratamen-
to é ad eternum, e que a paciente terá que fazer 
acompanhamentos para avaliação da progressão 
da doença. O LED não constitui um risco de vida, 
mas os fármacos imunomoduladores podem causar 
efeitos colaterais graves, como poliúria, polidipsia, 
hiperadrenocorticismo iatrogênico e polifagia com 
aumento da predisposição à obesidade (13). Por este 
motivo é preferível resultados intermediários, onde 
se utiliza uma terapêutica mais segura para o cão 
(8). O uso de imunossupressores macrolactâmicos, 
como o tacrolimus, tem como vantagem a ausência 
dos efeitos sistêmicos indesejáveis, comumente vis-
tos com o uso de outros imunossupressores em longo 
prazo. Estudos demonstram que o uso tacrolimus em 
pessoas com LED não é efetivo (14), porém no caso re-
latado, foi utilizado isoladamente e apresentou resul-
tado satisfatório já na terceira semana de tratamento. 

Conclusão
As dermatoses imunomediadas possuem baixa 

ocorrência, porém é fundamental que o clínico veter-
inário tenha conhecimento dessas doenças e dos seus 
sinais clínicos. O exame dermatohistopalógico foi es-
sencial para confirmar o diagnóstico, já que outras 
doenças causam sinais clínicos semelhantes, como o 
pênfigo eritematoso. O tratamento é baseado na uti-
lização de fármacos imunossupressores e dentre as 
opções terapêuticas, o uso de pomada de tacrolimus 
em associação com filtro solar apresentou boa eficácia e 
ausência de efeitos colaterais, até o presente momento. 
O prognóstico é bom, porém o tratamento é vitalício.
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