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Semiologia Médica II

Lupus Eritematoso Sistêmico



Doença inflamatória multissistêmica, 
caracterizada por exacerbações e remissões, 
com curso e prognóstico variáveis.

Etiologia desconhecida: genética, imunológico, 
ambiental (infecção, sol, tabagismo), 
hormonal(estrógeno),

Produção de autoanticorpos.



• Manifestações clínicas 

Sintomas 
gerais Osteomusculares Dermatológicas Pleuro-

pulmonares
Cardio-
vasculares

Neuro-
psiquiátricos

Renal
(glomerulone-
frite)

Febre Artralgia Rash malar

Pleurite 
/derrame 
pleural

Pericardite/ 
Derrame
pericárdico Convulsões Proteinúria

Adinamia Artrite Lesões discoides Pneumonite
intersticial

Miocardite Disfunção cognitiva Cilindrúria

Emagreci-
mento Mialgia Ulcerações de 

mucosa
Dispneia e tosse Mielite transversa Hematúria

Fraqueza muscular Alopécia
Hipertensão 
pulmonar Neuropatia 

periférica Hipertensão arterial

Osteonecrose Vasculites Hemorragia 
alveolar Cefaleia Insuficiência renal



Lesão eritematosa em asa de borboleta (dorso do nariz e regiões malares )
Rash malar



Lupus discoide, fase aguda 
Lesão discoide na face : áreas de eritema (fase
ativa) e áreas com hiperpigmentação e
hipopigmentação (fase cicatricial).



Lupus Discoide, fase cicatricial 



Lupus discoide, fase cicatricial. Áreas hipocrômicas e atróficas. Alopécia definitiva  



Ulceração superficial no palato à esquerda (A) e 
envolvimento discoide da mucosa oral à direita (B).

A B



Eritema periungueal à direita e 
infarto à esquerda, secundários à 

vasculite .

Áreas eritematosas em face palmar das 
mãos e dedos. Manifestação de vasculite.



Fenômeno de Raynaud à esquerda (A)  e livedo reticular à 
direita (B).

A B



Fenômeno de Raynaud (A).
Isquemia em polpa digital 3º dedo E (B).

A B
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