Estimativas mostram que
cerca de 5 milhões de
pessoas convivem com o
Lúpus no mundo, sendo
aproximadamente
200 mil brasileiros.1,2
Vamos colocar o lúpus em foco
no Brasil! Ajude a divulgar esta
campanha através das suas
redes sociais com a

#LupusQuestaoDeFoco

LÚPUS
UMA QUESTÃO

DE FOCO

Aﬁnal, a
conscientização
sobre o Lúpus é uma
Questão de Foco!

O QUE É LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES)?
Uma doença autoimune, complexa e de difícil diagnóstico. Assim é o LES, que pode
atingir vários órgãos, incluindo pele, articulações, rins, pulmões e coração. O LES está
relacionado à predisposição genética e pode ser desencadeado por fatores hormonais
e ambientais como luz solar, infecções e alguns medicamentos.3

QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
Cansaço, desânimo, febre baixa, perda de apetite, queda de cabelo, inﬂamação nas
articulações – sendo esta observada em mais de 90% dos pacientes. As lesões de pele
mais características são manchas avermelhadas no rosto, conhecidas como ‘lesões
em asa de borboleta’. Podem ocorrer ainda manifestações em outros órgãos como rins,
pulmão, coração e cérebro.3,4

Muitas vezes o LES é confundido com outras
doenças, por isso é comum a demora na
conﬁrmação do diagnóstico. Este é feito pela
combinação de sinais, sintomas e resultados
de exames.3,4

LES TEM TRATAMENTO?
Sim! O tratamento deve ser individualizado,
dependendo
das
manifestações
apresentadas. O médico reumatologista
determinará a conduta terapêutica mais
adequada.3,4

mito!

O Lúpus não é contagioso
e também não é um tipo
de câncer. Trata-se de uma
doença autoimune, ou
seja, o sistema imunológico
do paciente ataca seu
organismo, provocando
reações inﬂamatórias.5

ACESSE,
COMPARTILHE E
PARTICIPE DESSA
CAMPANHA!
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Material dirigido ao público em geral. Por favor, consulte o seu médico.
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COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

