LÚPUS ERITEMATOSO

SISTÊMICO JUVENIL
O Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) é uma doença
autoimune e pode atingir quaisquer órgãos e sistemas, como os abaixo:
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Cerca de 25% dos pacientes com lúpus desenvolveram a doença na infância.2
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A causa do LES ainda é pouco conhecida, mas sabe-se que
fatores hormonais, emocionais, ambientais (luz solar,
infecções, alguns medicamentos), genéticos e imunológicos
contribuem para o seu desenvolvimento.2,3

Para o diagnóstico do lúpus, o médico precisa
reconhecer sinais e sintomas da doença, além de realizar
o adequado exame físico e solicitar testes laboratoriais.3

Qual especialista cuidará das crianças com lúpus?
O cuidado da criança com lúpus será realizado pelo reumatologista pediátrico, mas deverá
ter acompanhamento também com um pediatra. De acordo com a necessidade de cada
caso, pode ser solicitado a avaliação e o acompanhamento de outros especialistas
pediátricos.²

A criança poderá frequentar normalmente a escola?
Sim, a doença não é contagiosa, porém devido a algumas complicações (como infecções)
a criança pode ficar impossibilitada de ir à escola durante esse período.²

Qual é o tratamento do lúpus?
O tratamento é individual e o médico determinará o tratamento mais adequado
dependendo das manifestações apresentadas.¹

É possível conviver com a doença?
Sim, além de utilizar os medicamentos corretamente, são necessários outros cuidados
como uma dieta balanceada, evitar exposição ao sol e usar sempre protetor solar, praticar
atividades físicas e repouso adequado.4,5
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Material digirido ao público em geral. Por favor, consulte o seu médico.
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