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RESUMO 

ODAGUIRI, J. Correlação entre achados clínicos e histopatológicos com aqueles 
da imunofluorescência direta no diagnóstico de lúpus eritematoso discoide 
canino. [Correlation between clinical and histopathological findings with those of direct 
immunofluorescence in the diagnosis of canine discoid lupus erythematosus]. 2013. 
67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

O lúpus eritematoso discoide (LED) é a variante mais comum do Complexo Lúpus 

Eritematoso, sendo considerado uma das dermatopatias imunemediadas mais 

evidenciadas em cães, ficando muito próximo à casuística do pênfigo foliáceo. É 

afecção, relativamente, benigna sem envolvimento sistêmico e, clinicamente, 

caracterizada por leucodermia e/ou eritema associado à perda do aspecto em 

“calçamento de pedras” do plano nasal e, imunologicamente, pela deposição de 

autoanticorpos (IgA, C3, IgM e IgG) na zona da membrana basal (ZMB). O presente 

estudo visa correlacionar os achados clínicos e histopatológicos com aqueles da 

imunofluorescência direta (IFD), objetivando aumentar a acurácia do diagnóstico do 

LED. Foram incluídos 11 cães (Grupo I) com o quadro lesional tegumentar 

característico do LED e, cinco caninos (Grupo II), dermatologicamente hígidos, para o 

controle negativo da IFD. Fragmentos cutâneos oriundos do plano nasal foram 

submetidos ao exame histopatológico e à reação da IFD e, os resultados obtidos em 

ambos os Grupos, I e II, foram analisados estatisticamente pelo Índice kappa (k) 

visando a determinação do grau de concordância ou confiabilidade entre os dois 

métodos diagnósticos. No Grupo I, o diagnóstico de LED foi firmado em 100% (11/11) 

dos animais, pela reação de IFD, enquanto que o exame histopatológico estabeleceu 

o diagnóstico em 81,8% (9/11) dos casos. A positividade da IFD para o LED canino 

foi estabelecida, em sua totalidade, a partir da fluorescência esverdeada evidenciada 

na ZMB e/ou em seus anexos cutâneos e, os imunoreagentes mais frequentemente 

encontrados foram a IgM e C3. Já, em relação ao Grupo II, na totalidade dos animais 

não se evidenciou histopatologicamente qualquer alteração tegumentar.Também, 

pela IFD os resultados mostraram-se negativos.  

O substancial grau de concordância entre a IFD e a histopatologia (k= 0,738 e p= 

0,002) comprova que a reação de imunofluorescência direta é exequível e útil no 

estabelecimento do diagnóstico do LED canino. 
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ABSTRACT 

 

ODAGUIRI, J. Correlation between clinical and histopathological findings with 
those of direct immunofluorescence in the diagnosis of canine discoid lupus 
erythematosus. [Correlação entre achados clínicos e histopatológicos com aqueles 
da imunofluorescência direta no diagnóstico de lúpus eritematoso discoide canino]. 
2013. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

 

The discoid lupus erythematosus (DLE) is the most common variant of the Complex 

Lupus Erythematosus, considered one of auto-immune skin diseases more evident in 

dogs, getting very close to the casuistry of pemphigus foliaceus. The disease is 

relatively benign and without systemic involvement, clinically characterized by 

leukoderma and / or erythema associated with loss of the normal planum nasale 

“cobblestone " architecture and immunologically by deposition of autoantibodies (IgA, 

C3, IgM and IgG) at the basement membrane zone (BMZ). This study aims to correlate 

the clinical and histopathological findings with those of direct immunofluorescence 

(DIF), aiming to increase the accuracy of diagnosis DLE. We included 11 dogs (Group 

I) with cutaneous lesions characteristic of DLE and five dogs (Group II), with no 

cutaneous alterations, for the negative DIF. Cutaneous fragments derived from the 

planum nasale were submitted to histopathological examination and DIF, and the 

results obtained in both Groups I and II were analyzed by kappa index (k) in order to 

determine the degree of agreement or reliability among two methods. In Group I, the 

diagnostic DLE was established in 100 % (11/11) of animals, by the reaction of DIF, 

while the histopathological examination confirmed the diagnosis in 81.8 % (9/11) of 

cases. The positive DIF for DLE canine was established, in its totality, from the 

greenish fluorescence evident in the BMZ and / or on their skin annexes and the 

immunoreagents most frequently found were IgM and C3. Now, in relation to the Group 

II, all animals did not reveal any histopathological tegumentar changes. Also, by the 

DIF results were negative. The substantial degree of agreement between the DIF and 

histopathology (k = 0.738 and p = 0.002) shows that the direct immunofluorescence 

assay is feasible and useful in establishing the diagnosis of canine DLE. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O lúpus eritematoso (LE) compreende um grupo de doenças de natureza 

autoimune com cortejo mórbido variável. Pressupõe-se que seja enfermidade com 

caráter espectral, oscilando entre quadros apenas tegumentares e até àqueles 

multissistêmico graves. Tem importância na clínica dermatológica já que as 

manifestações cutâneas dele decorrentes são bastante frequentes (FREITAS; 

RIBEIRO, 2009).  

 O lúpus eritematoso discoide (LED) caracteriza-se como uma das apresentações 

clínicas incluída no grupo de doenças denominado Complexo Lúpus Eritematoso, 

sendo esse, constituído, ainda, por outras quatro variantes: o lúpus eritematoso 

sistêmico (LES), lúpus eritematoso cutâneo esfoliativo (LECE), lúpus eritematoso 

cutâneo vesicular (LECV) e a onicopatia lupoide canina (RODRIGUES, 2010). 

A designação lúpus, deriva do latim, foi proposta por Herbenes, no décimo século 

(916 d.C.), para caracterizar o quadro lesional similar àquele vestigial derivado de 

mordidas de canídeos selvagens (FREITAS; RIBEIRO, 2009). Já, o termo discoide 

correlaciona-se com o aspecto morfológico “em disco” das lesões faciais observadas 

em pacientes humanos acometidos e no geral não evidenciado em animais 

(McDONALD, 2007). Alguns pesquisadores (WIELMELT et al., 2004) inclusive 

consideram inadequada o emprego de tal denominação para animais acometidos. 

O lúpus eritematoso discoide (LED), também referido como lúpus eritematoso 

cutâneo crônico (LECC), caracteriza-se por ser uma afecção dermatológica 

relativamente benigna, sendo diferenciado de sua variante sistêmica a partir da 

ausência de manifestações extra tegumentares (GRIFFIES et al., 2004; GOO et al., 

2008), o que lhe confere, habitualmente, bom prognóstico (LARSSON; OTSUKA, 2000). 

Em humanos, 5% a 17% de todos os pacientes com LED desenvolvem a forma 

sistêmica do lúpus (MUELLER, 2005; McDONALD, 2007; KIM; CHONG, 2013). Em 

pequenos animais, até o presente momento, tal tipo de evolução não foi ainda 

observada (LARSSON; OTSUKA, 2000; MUELLER, 2005). 
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1.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

 A descrição do primeiro caso do LED, em medicina veterinária, foi realizado por 

GRIFFIN et al., em 1979, na Califórnia, em dois cães pertencentes, respectivamente, 

às raças Collie e Borzoi, que apresentavam lesões clínicas, quadro histopatológico e 

evidências à imunofluorescência direta compatíveis com a afecção. No Brasil, foi 

descrito, inicialmente, por LARSSON et al., em 1985, na cidade de São Paulo, em cão, 

sem precisa definição racial, cujo aspecto lesional tegumentar e das alterações 

histopatológicas evidenciadas eram correspondentes ao do LED (RODRIGUES, 2010). 

O LED é considerado uma das dermatopatias imunemediadas mais comuns 

dentre aquelas evidenciadas em cães (MUELLER et al., 2002; GOO et al., 2008; 

OBERKIRCHNER et al., 2011), ficando aquém ou, muito próximo, em termos de 

ocorrência, à casuística do pênfigo foliáceo (McDONALD, 2007; LUCARTS; LARSSON, 

2010; PALUMBO et al., 2010). 

Em estudo retrospectivo publicado em 1998, um total de 68 casos de 

dermatopatias imunemediadas foram diagnosticadas no Serviço de Dermatologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo 

(USP), em período correspondente a 13 anos (1986 a 1998) de atendimento clínico, 

sendo 31 (45,5%) deles relacionados à modalidade fixa ou tegumentar da doença lúpica 

(LARSSON; OTSUKA, 2000). Em outro artigo publicado, confirmou-se o diagnóstico de 

LED em 60,6% dos cães, a partir de um total de 66 casos de dermatoses autoimune 

atendidos no Serviço de Dermatologia da FMVZ – UNESP, em Botucatu, em período 

de 19 anos (PALUMBO et al, 2010). 

 A média de casos mensais de LED atendidos pelo Hospital Veterinário (HOVET) 

da FMVZ-USP, ascendeu de 0,2 casos/mês entre 1986 e 1998 (LARSSON; OTSUKA, 

2000) para 0,4 casos mensais evidenciado no período correspondente a janeiro de 

2005 a maio de 20131. 

 Não se observa evidente predisposição sexual em cães relativamente ao 

desenvolvimento do LED (PULZ; LARSSON, 2011; LARSSON et al., 2013; MILLER et 

al., 2013), ao contrário do que é observado em pacientes humanos, em que há um 

maior comprometimento de pacientes do sexo feminino (SAMPAIO; RIVITTI, 2007). 

 Em estudo retrospectivo realizado por Larsson et al, em 2013, não se verificou 

diferença na ocorrência do LED em relação aos cães com raça definida (52,3%) perante 
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aqueles sem precisa definição racial (47,7%). Entretanto, dentre os animais com plena 

definição racial, a raça Pit Bull (30,4%) foi, na Capital de São Paulo, a mais predisposta 

para o desenvolvimento da afecção, seguida pelo Dachshund (13,0%) e pelo Pastor 

Alemão (13,0%). Autores estrangeiros, no entanto, verificaram que os cães 

pertencentes às raças Pastor Alemão, Collie, Pastor de Shetland, Husky Siberiano e 

Pointer Alemão de Pelo Curto apresentaram maior predileção ao LED (SCOTT et al., 

1996; TIZARD, 2002; McDONALD, 2007). 

 Predisposição quanto à faixa etária não é observada nos cães acometidos, 

podendo ocorrer o desenvolvimento da enfermidade lúpica a partir dos oito meses e até 

14 anos de idade (RODRIGUES, 2010). 

 

 

1.2 PATOGENIA 

 

 

 A exata patogenia do LED não está totalmente elucidada tanto em pacientes 

humanos (SAMPAIO; RIVITTI, 2007; RODRIGUES, 2010; KIM; CHOM, 2013) quanto 

em pequenos animais (LARSSON; OTSUKA, 2000; MULLER, 2005; McDONALD, 

2007; MILLER et al., 2013).  

Acredita-se, no entanto, que a manifestação clínica do LED, assim como aquelas 

que ocorrem nas demais variantes do Complexo Lúpus Eritematoso, seja decorrente 

do desenvolvimento de autoanticorpos e imunocomplexos, considerados como os 

principais causadores dos danos teciduais (TIZARD, 2009; KIM; CHOM, 2013). Tal 

como o descrito na medicina humana, cogita-se que a origem da referida anormalidade 

imune esteja vinculada a fatores genéticos e ambientais, levando ao desenvolvimento 

da enfermidade no paciente canino (MILLER et al., 2013). 

 A maioria dos casos de LED em animais geneticamente predispostos é, 

reconhecidamente, desencadeada pela radiação ultravioleta (McDONALD, 2007; 

RODRIGUES, 2010).  

                                                           
1 Trabalho realizado no Departamento de Clínica Médica – “Levantamento retrospectivo de casos 
atendidos na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no período 
compreendido entre janeiro de 2005 e maio de 2013” 
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As radiações UVA e UVB penetram na epiderme, atingem a zona da membrana 

basal e aí eliciam, por pressupostos diferentes mecanismos, a apoptose celular (KIM; 

CHOM, 2013). 

 No paciente humano, a radiação UVB promove a apoptose dos queratinócitos, 

pois danifica o ácido desoxirribonucleico (DNA), pela ruptura de seus filamentos, bem 

como compromete a formação de dímeros de pirimidina. Em cães, o mesmo 

mecanismo ocorre, porém, a partir do comprometimento de proteínas nucleares como 

a ribonucleoproteína (RNA) e as histonas (TIZARD, 2009). 

 Outro mecanismo de ação da radiação UVB na doença lúpica seria a quimiotaxia 

de células inflamatórias, tais como interleucina – 1 (IL-1), fator de necrose tumoral – α 

(TNF-α), molécula de adesão intercelular – 1 (ICAM-1) e molécula de 

histocompatibilidade classe II. Observa-se um aumento na expressão de tais citocinas, 

proporcional à intensidade da exposição à radiação UVB o que se traduz na 

amplificação do processo inflamatório (KIM; CHOM, 2013; YU et al., 2013). 

A radiação UVB provoca, ainda, significativas alterações na morfologia dos 

queratinócitos apoptóticos levando à expressão de autoantígenos nucleares em sua 

membrana externa (YU et al., 2013).  

A externalização de autoantígenos nucleares na superfície da membrana celular 

é fenômeno fundamental na patogenia da autoimunidade, pois gera a anticorpogênese 

e a ligação desses autoanticorpos a tais antígenos ocasionando, dessa forma, a 

destruição celular (McDONALD, 2007; YU et al., 2013; KIM; CHOM, 2013). 

 Em contrapartida, a radiação UVA promove, também, a apoptose dos 

queratinócitos, porém, através de alterações provocadas sobre o mecanismo de 

oxidação mitocondrial. A constante exposição aos raios UVA, igualmente, acarreta a 

produção e ligação de autoanticorpos aos antígenos nucleares expressos por sobre a 

superfície dos queratinócitos apoptóticos, porém em menor grau, quando comparado 

aquele da radiação UVB (KIM; CHOM, 2013). 

 A maior magnitude da agressão dos queratinócitos, proporcionada pela 

exposição à radiação UVB, quando comparada à UVA, justifica-se pelo tamanho do 

comprimento de onda da ordem, respectivamente, de 290 a 320 nm e 320 a 400 nm. 

Sabe-se, atualmente, que quanto menor o comprimento de onda, maior será a liberação 

de sua energia e, consequentemente, maiores serão os danos teciduais provocados 

pelo mesmo (McDONALD, 2007; KIM; CHOM, 2013). 
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 Credita-se, desta forma, que a radiação UV desencadeia prejuízos, diretamente, 

às células basais da epiderme, além de desencadear um quadro inflamatório crônico, 

resultando, nas manifestações sintômatolesionais evidenciadas no LED canino 

(RODRIGUES, 2010). 

 A radiação UV, como o descrito anteriormente, é o principal fator ambiental 

incriminado no desencadeamento do LED. Contudo, na medicina humana, o 

desencadeamento da doença lúpica tem sido atribuído, também, a outros fatores 

externos, a exemplo da radiação ionizante, injúrias térmicas e traumas mecânicos 

(RUOCCO et al., 2013).  

A área cutânea agredida apresenta desestabilização do seu sistema 

neuroimunocutâneo local. Neuropeptídeos e neurotransmissores são liberados pelas 

fibras nervosas sensoriais periféricas e enviam à membrana celular uma série de sinais 

bioquímicos essenciais com o intuito de restaurar e restabelecer o equilíbrio do sistema 

imune local. Porém, em indivíduos, geneticamente, predispostos ao desenvolvimento 

do LED, quando a pele é submetida a algum tipo de agressão, a exemplo de: trauma, 

queimadura ou exposição à radiação ionizante, este delicado circuito neuroimune é 

prejudicado. Nesses pacientes, o seu funcionamento pode permanecer desestabilizado 

irreversivelmente, mesmo quando o local acometido apresente-se sem alterações 

clinicamente evidenciáveis desencadeando, dessa forma, o quadro da colagenose 

(RUOCCO et al., 2013). 

 

 

1.3 QUADRO LESIONAL 

 

 

 O LED canino ou LECC é uma dermatopatia autoimune, relativamente, benigna, 

desprovido de envolvimento sistêmico (GERHAUSER et al., 2006). Apresenta aspecto 

lesional tegumentar, morfologicamente, distinto daquele observado em pacientes 

humanos (McDONALD, 2007; OBERKIRCHNER et al., 2011). 

 Na maioria dos casos diagnosticados de LED canino, o desenvolvimento das 

lesões iniciais ocorre na transição do plano nasal com a pele hirsuta circunvizinha 

podendo acometer, concomitantemente, a dobra alar medial e ventral. Caracteriza-se 

por despigmentação da área, assumindo tonalidade acinzentada ou azulada, além da 

comuníssima perda da arquitetura em “calçamento de pedras” adquirindo, 
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consequentemente, uma superfície de aparência lisa (LARSSON; OTSUKA, 2000; 

MUELLER, 2005; GERHAUSER et al., 2006; RODRIGUES, 2010; MILLER et al., 2013). 

O aspecto eritematoso presente nas lesões correspondentes ao LED pode ser atribuído 

tanto ao processo inflamatório desencadeado a partir da apoptose dos queratinócitos 

da camada basal como, também, pela queimadura cutânea ocasionada pela crônica 

exposição solar (KIM; CHOM, 2013). 

Com a progressão da afecção, lesões elementares associadas à perda tecidual 

como erosões, úlceras e, posteriormente, a deposição de crostas, podem ocorrer e 

estender-se por toda a extensão do plano nasal. Observa-se, ainda, a ascensão do 

quadro lesional tegumentar para as demais áreas foto expostas como a ponte nasal, 

região periocular e pavilhão auricular (RODRIGUES, 2010; MILLER et al., 2013). 

 A ocorrência das lesões pode, também, ser evidenciada nas regiões perilabial e 

em cavidade oral e, raramente, no tronco, extremidades de membros, coxins palmo-

plantares e regiões genital e perianal (GOO et al., 2008). 

 Atualmente, reconhece-se outra rara manifestação clínica do LED caracterizada 

por lesões anulares, apresentando, por vezes, uma mácula hiperpigmentada em sua 

região central, além de úlceras, erosões e crostas disseminadas pelas regiões cervical, 

troncular e lateral das extremidades dos membros, sendo considerada a variante 

generalizada do LED canino, semelhante àquela observada em pacientes humanos 

(OBERKIRCHNER et al., 2011).  

 

 

1.4 DIAGNÓSTICO 

 

 

 Até o presente, o diagnóstico do LED, tanto na medicina humana quanto na 

veterinária, é estabelecido através de dados anamnésticos, da sintomatologia 

manifestada, da caracterização lesional, da exclusão de eventuais manifestações 

clínicas e laboratoriais sugestivas de LES, confirmado pela histopatologia, considerada 

o exame complementar padrão (“gold standard”) para tal afecção (GERHAUSER et al., 

2006; OBERKIRCHNER et al., 2011).  

 Outro exame que tem sido utilizado, corriqueiramente, na avaliação do lúpus 

eritematoso, sobretudo, em medicina humana, é a imunofluorescência direta (IFD), 

considerada o grande avanço, a partir de 1942, para o diagnóstico das doenças do 
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tecido conjuntivo, traduzindo-se em valor diagnóstico auxiliar à histopatologia (BERBET 

& MANTESE, 2005). 

 

 

HISTOPATOLOGIA 

 

 

BIÓPSIA VISANDO A HISTOPATOLOGIA 

 

 

Com o objetivo de aumentar a precisão do diagnóstico, a partir de resultados 

oriundos do exame histopatológico, lesões cutâneas devem ser biopsiadas, 

preferencialmente, do plano nasal e/ou região perilabial em que seja evidenciada 

recente despigmentação. Áreas traumatizadas, assim como aquelas que apresentam 

lesões compatíveis com perda ou reparação tecidual, como exulcerações, úlceras ou 

crostas, devem ser evitadas. A potencial dificuldade encontrada durante o 

procedimento da biópsia de fragmentos cutânea a partir do plano nasal é a importante 

hemorragia, de difícil hemostasia, decorrente da vascularização presente em tal região 

anatômica quando incisada (GROSS et al., 2005). 

 

 

ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DO LED CANINO 

 

 

As principais alterações histológicas evidenciadas em pacientes com LED são 

encontradas na camada basal e na naquela mais superficial da derme ocorrendo, 

consequentemente, concomitante envolvimento da junção dermoepidérmica (GROSS 

et al., 2005).  

A apoptose de células basais evidenciada pela eosinofilia e pela redução do 

tamanho dos queratinócitos é um achado histológico altamente característico de LED. 

Quando os queratinócitos apoptóticos são encontrados em camadas suprabasal, a 

exemplo da espinhosa, podem retratar lesão celular provocado, diretamente, pela 

radiação solar. Outro achado histológico, frequentemente, encontrado em pacientes 

com LED é a irregularidade da junção dermo epidérmica ocasionada pela degeneração 
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vacuolar ou apoptótica das células basais podendo, também, ser agravada pela 

dermatite de interface (GROSS et al., 2005). Define-se como dermatite de interface a 

presença do quadro inflamatório que se inicia na derme superficial e se orienta em 

direção à junção derme epidérmica (GROSS et al., 2005). 

 Em relação às anormalidades histológicas evidenciadas na derme, aquela 

considerada de maior relevância é a dermatite liquenoide, representada por um 

infiltrado inflamatório moderado, acometendo, sobretudo a região perivascular a nível 

dérmico, sendo constituído por linfócitos, plasmócitos, macrófagos e, em menor 

proporção, por neutrófilos. Frequentemente, a dermatite liquenoide ocorre de forma 

concomitante às alterações de interface recebendo, neste último caso, a denominação 

de dermatite liquenoide de interface (GROSS et al., 2005). 

 Incontinência pigmentar é outro achado histopatológico evidenciado em 

pacientes com LED resultante da perda melânica a partir das células da camada basal 

lesadas pela radiação solar. A melanina é incorporada pelos macrófagos, através da 

fagocitose, sendo encontrados, na maioria dos casos, na derme superficial (GROSS et 

al., 2005). 

 

 

IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA  

 

 

A IFD é, reconhecidamente, exame complementar à histopatologia, que permite 

a avaliação direta do tecido lesado quanto à presença de autoanticorpos e fatores do 

complemento ativados ao longo da junção dermoepidérmica, também, denominada 

zona da membrana basal (ZMB). É considerada uma ferramenta auxiliar útil para o 

diagnóstico de afecções do tecido conjuntivo, tais como o lúpus eritematoso discoide e 

a dermatomiosite, uma vez que, quando em associação com as alterações 

evidenciadas pela histopalogia, torna possível que se estabeleça um diagnóstico bem 

mais acurado (MORRISON, 1999). 

O denominado teste da banda lúpica, empregando-se a IFD, é considerado um 

exame altamente sensível e específico para o lúpus eritematoso. Aproximadamente, 90 

a 95% dos pacientes com LES ou LED apresentam positividade por tal teste, a partir de 

pele lesada, submetida à IFD (MEHTA et al., 2010). 



Introdução e Revisão de Literatura 29 
 

Outro benefício complementar quanto ao uso da IFD é a sua importância para a 

consecução da prognose em casos de LED. A deposição de imunoreagentes no núcleo 

de queratinócitos, evidenciada pela sua fluorescência, fenômeno esse denominado 

fator antinúcleo (FAN) in vivo, pode ser um indicativo de possível conversão da variante 

fixa do lúpus para a sua grave congênere, o LES (informação pessoal)2.  

Na medicina veterinária, até o presente momento, observa-se evidente escassez 

de estudos acerca da IFD envolvendo as dermatoses imunemediadas. 

 

 

BIÓPSIA VISANDO A IFD 

 

 

A biópsia cutânea, visando estudos de IFD, nos casos em que há suspeita da 

colagenose, deve ser realizada a partir de lesões caducas, cujo período de evolução 

ultrapasse seis a oito semanas (MORRISON, 1999; AOKI et al., 2010). Em termos 

gerais, a amostra biopsiada deve ter tanto extensão, como profundidade adequadas, 

envolvendo tanto a epiderme como a derme (AOKI et al., 2010). Assim sendo, lesões 

compatíveis com aquelas de perda tecidual e outras decorrentes de traumas repetidos, 

devem ser evitadas (AOKI et al., 2010). De imediato, a amostra obtida deve ser 

armazenada em meios de transporte específicos, como o de Michel (sulfato de amônio, 

N-etil-maleimida e sulfato de magnésio em tampão citrato) ou em meios de inclusão 

com ação crioprotetora objetivando evitar tanto a degradação tecidual quanto prejuízos 

aos imunoreagentes (imunoglobulinas (Ig) e fatores do sistema complemento) 

depositados na ZMB (MORRISON, 1999). 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA IFD 

 

 

 A interpretação da IFD leva em consideração diversos fatores, tais como: a 

localização da deposição dos imunocomplexos (espaço intercelular, ZMB ou derme); o 

número e tipo de imunoreagentes presentes, com sua respectiva intensidade de 

                                                           
2 Prof. Dra. Valéria Aoki, FM/USP. 
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fluorescência; e a morfologia deposicional das imunoglobulinas e do complemento 

(MORRISON, 1999). 

Tipicamente, imunoglobulinas das classes M G, com padrão homogêneo, 

granuloso ou reticulado, são as mais, frequentemente, encontradas no LED, seguida 

pela IgA e complemento (MORRISON, 1999; AOKI et al., 2010). O encontro de várias 

classes de imunoglobulinas e complemento na ZMB é muito mais comum, quando 

comparado ao encontro isolado de um único imunoreagente em tal localização 

(MORRISON, 1999). Esse padrão descrito de imunofluorescência tem sido evidenciado 

em 50 a 90% das lesões de LED. A variabilidade de tais magnitudes percentuais reflete 

o local da biópsia, o período de evolução das lesões e grau de exposição à radiação 

UV (MORRISON, 1999). 

Na leitura da IFD, são, ainda, classificadas três distintas formas de fluorescência: 

específica, inespecífica e autofluorescência. A fluorescência dita específica, deve-se a 

reação entre o substrato e a proteína marcada com o fluocromo (reação antígeno-

anticorpo). Aquela considerada como inespecífica é atribuída à coloração dos tecidos 

por corante livre, proteínas fluoresceinadas ou ambos. Já a autofluorescência decorre 

da fluorescência natural dos tecidos (coloração amarelada ou azulada), quando 

expostos à radiação UV (AOKI et al., 2010).  

 

 

OUTROS TESTES DIAGNÓSTICOS 

 

 

 Durante muito tempo, outros testes laboratoriais, a exemplo da pesquisa de 

células do lúpus eritematoso (“células LE”) e de anticorpos antinucleares (ANA), foram 

empregados com o objetivo de diferenciar o LED de sua variante LES uma vez que o 

quadro lesional, em sua fase inicial, é comum a ambas as formas sendo bastante difícil 

diferenciá-lo pela histopatologia e pela IFD (DELLAVANCE et al., 2007). 

 A pesquisa de “células LE” refere-se à busca de material nuclear fagocitado por 

neutrófilos, evidenciado em esfregaço sanguíneo obtido de pacientes com LES. Foi 

considerado um exame altamente específico e, ao longo de muitas décadas, fez parte 

integrante dos critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (CAR) 

para a classificação do LES. Porém, a extrema complexidade na interpretação dos 

resultados do teste, a necessidade de profissionais altamente capacitados e treinados 
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para a execução do ensaio, aliados a sua baixa sensibilidade, suscitou a busca de 

outros ensaios de execução metodológica mais simples, de maiores sensibilidade e 

especificidade. Assim, a pesquisa de “células LE” foi gradualmente abandonada dentre 

os critérios para o estabelecimento do diagnóstico do LES. Adotou-se, então, a 

imunofluorescência indireta (IFI) visando a pesquisa de anticorpos antinucleares 

(SCOTT et al., 1996; DELLAVANCE et al., 2007). 

 O padrão de IFI reflete a distribuição topográfica dos antígenos reconhecidos 

pelos autoanticorpos de um determinado soro (DELLAVANCE et al., 2007). Tanto na 

medicina humana como na veterinária, o denominado teste ANA-IFI foi considerado, 

durante muitos anos, o teste sorológico mais sensível e específico para o LES (SCOTT 

et al., 1996). Porém, mais recentemente, em pacientes humanos, verificou-se que a 

positividade do exame ANA-IFI pode estar associada a presença de autoanticorpos 

relacionados a diversas outras condições como a exemplo das doenças inflamatórias 

crônicas; quadros autoimunes transitórios, ocasionados por infecções (parvovirose, por 

exemplo); neoplasias e uso de medicamentos. É de extrema importância, também, 

reconhecer que o fenômeno da autoimunidade não é exclusivo de estados patológicos. 

De fato, existe certo grau de autoimunidade fisiológica que se inicia no período 

intrauterino e persiste ao longo de toda a vida, podendo ser detectado em, 

aproximadamente, 10 a 15% dos indivíduos hígidos (BERBET; MANTESE, 2005; 

DELLAVANCE et al., 2007).  

Em medicina veterinária, sabe-se que a positividade ao exame ANA-IFI pode 

ocorrer em cerca de 5% de caninos hígidos. Pode, também, estar presente em outras 

enfermidades, além do próprio LES (SCOTT et al., 1996). Nas doenças parasitárias, a 

exemplo da erliquiose, bartonelose e leishmaniose, aproximadamente, 10 a 20% dos 

animais podem apresentar títulos positivos ao antígeno nuclear (SMITH et al., 2004). 

Outras afecções autoimunes, a exemplo da anemia hemolítica e da poliartrite 

imunemediadas, além da Síndrome de Evans podem, igualmente, gerar títulos positivos 

no teste sorológico em questão. Infecções bacterianas crônicas, também, podem 

ocasionar resultado positivo à reação ANA-IFI, uma vez que o DNA bacteriano é 

considerado um potente estimulador do sistema imune (SMITH et al., 2004; HANSSON-

HAMLIN et al., 2006).  

Ressalte-se, portanto, que o teste ANA-IFI não é, atualmente, considerado 

específico para o LES, não devendo ser utilizado, isoladamente, como diferencial entre 
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as duas variantes do lúpus eritematoso. Torna-se imprescindível a existência de 

concomitantes achados clínicos (miosite, poliartrite simétrica, pirexia, distúrbios mio-

esquelético, nefropatia, anemia dentre outras) ou laboratoriais de doença auto-imune 

sistêmica para adequada interpretação de seu resultado (SMITH et al., 2004; 

DELLAVANCE et al., 2007).  

 

 

1.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

 

 Os principais diagnósticos diferenciais relativos à variante benigna do lúpus 

eritematoso, ou sejam, aquelas dermatoses com sede no plano nasal, incluem: lúpus 

eritematoso sistêmico, piodermite mucocutânea, dermatofitose, pênfigos foliáceo e 

eritematoso, vitiligo, dermatites: actínicas, de contato ou tramáticas, Síndrome Vogt-

Koyanagi-Harada-simile, farmacodermia (eritema polimorfo), micose fungoide, 

carcinoma espinocelular, “Collie-nose”, dermatomiosite familiar canina, demodiciose, 

ceratose naso-digital (LARSSON; OTSUKA, 2000; GROSS et al., 2005; McDONALD, 

2007). 

 

 

1.6 TERAPIA 

 

 

 Por se tratar de afecção, habitualmente, de decurso longo e usualmente benigna, 

os protocolos terapêuticos destinados à forma fixa do LE podem ser selecionados de 

acordo com a gravidade do quadro lesional tegumentar e sempre em associação com 

a opção do proprietário por uma das modalidades possíveis e cabíveis oferecidas 

(LARSSON & OTSUKA, 2000). 

 Para todos os pacientes com diagnóstico de LED, independentemente, da 

gravidade das lesões e da terapia medicamentosa estabelecida, recomenda-se 

contínua restrição solar além da utilização de fotoprotetores (LARSSON & OTSUKA, 

2000). 

 O tratamento do LED canino envolve o uso de glicocorticoides ou inibidores da 

calcineurina, a exemplo do tacrolimus, ambos pela via tópica, ou ainda, tetraciclina em 
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associação com niacinamida e, a Vitamina E, administrados sistemicamente. Em casos 

refratários às modalidades terapêuticas citadas, o uso de glicocorticoides sistêmicos, 

por exemplo a predniso(lo)na em dose imunossupressora, ou ainda, ativos de ação 

antimalárica, como a hidroxicloroquina, podem se fazer necessários (OBERKIRCHNER 

et al., 2011; MILLER et al., 2013).  

 

 

1.7 PROGNÓSTICO 

 

 

 O prognóstico do LED para pacientes da espécie canina é reputado como bom, 

porém, seu controle medicamentoso será requerido, provavelmente, durante toda a 

vida do animal (SCOTT et al., 1996 McDONALD, 2007; MILLER et al., 2013). 

 Em, aproximadamente, 2,3% a 3,3% dos pacientes humanos com LED, observa-

se o desenvolvimento de carcinoma espinocelular (CEC) nas regiões acometidas pela 

colagenose (TAO et al., 2012). Em cães, até o presente momento, há, somente, um 

relato de CEC desencadeado a partir de lesões cutâneas do LED, sendo, desta forma, 

considerado como uma possível, mas infrequente, complicação da evolução da referida 

colagenose (MILLER et al., 2013). 

 Em medicina humana, cerca de 5% a 17% de seus pacientes com a forma fixa 

do lúpus, podem evoluir com o desenvolvimento da outra variante, o LES. Em cães, até 

então, não há relatos da ocorrência de tal conversão (MUELLER, 2005; McDONALD, 

2007; KIM; CHONG, 2013).  

 Em função das considerações coligidas da bibliografia compulsada, sobretudo a 

nacional, mormente no que tange ao diagnóstico, utilizando-se da reação de 

imunofluorescência direta, em casos de LED canino, propôs-se a realização do 

presente estudo uma vez que inexistem trabalhos com tal escopo na bibliografia 

médico-veterinária sul-americana.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do presente estudo visam: 

 

1. avaliar a exequibilidade da utilização da reação de imunofluorescência direta nos 

casos de lúpus eritematoso discoide, com o fito diagnóstico; 

 

2. avaliar a correlação entre os achados clínicos e histopatológicos com aqueles da 

imunofluorescência direta no diagnóstico de lúpus eritematoso discoide canino. 

 



Material e Métodos 35 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

  

  

O presente experimento foi realizado de acordo com o protocolo experimental 

aprovado pelas Comissões de ética no uso de animais e naquela de ética hospitalar 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 

obtendo certificação de número 2433/2011, firmado em 27 de outubro de 2011. 

 

  

AMOSTRAGEM 

 

 

 Os animais foram reunidos em dois grupos: 

  

Grupo I: incluíram-se 11 animais com quadro lesional tegumentar sugestivo de 

lúpus eritematoso discoide, caracterizado por eritema e/ou leucodermia associado à 

perda do aspecto em “calçamento de pedras” do plano nasal, atendidos no Serviço de 

Dermatologia do Departamento de Clínica Médica (VCM) e do Hospital Veterinário 

(HOVET) vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo (FMVZ/USP) e, no serviço privado de dermatologia da Clínica 

Veterinária Interlagos 24 horas; 

  

Grupo II: cinco cães, desprovidos de quaisquer alterações tegumentares, 

oriundos de atendimentos do Serviço de Clínica Médica de Pequenos Animais do 

HOVET-USP e da Clínica Veterinária Interlagos 24 horas, foram incluídos como 

controles negativos para o teste da imunofluorescência direta.  
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ESTABELECIMENTO DO DIAGNÓSTICO 

 

 

 O diagnóstico de suspeição do lúpus eritematoso discoide foi aventado após 

minuciosa anamnese em que se referia a presença de lesões cutâneas acometendo, 

principalmente, o plano nasal na sua transição com a pele hirsuta, assim como a 

evolução temporal das mesmas e os protocolos terapêuticos já utilizados, com os 

respectivos resultados. 

 Após a conclusão da anamnese, procedia-se o exame físico para evidenciação 

do estado geral do paciente e do quadro lesional tegumentar. Quando da detecção de 

lesões leucodérmicas e/ou eritematosas associadas à perda do aspecto em 

“calçamento de pedras” do plano nasal, todos os pacientes incluídos no Grupo I eram 

submetidos à avaliação pré-anestésica, incluindo a realização de hemograma e dos 

perfis renal e hepático, além de avaliação cardiológica, compreendendo 

eletrocardiografia e, quando julgado necessário, ecodopplercardiografia. Procedia-se, 

então, em centro cirúrgico, a anestesia geral para realização da biópsia incisional do 

plano nasal. 

A remoção dos fragmentos cutâneos foi realizada com auxílio do punch de Key 

com diâmetros, variando entre 3 a 4 milímetros, adequados ao tamanho da lesão. 

Elegeram-se lesões que apresentassem recente leucodermia e/ou eritema 

localizadas, preferencialmente, no plano nasal ou na transição deste com a pele 

hirsuta da ponte, associadas à perda do aspecto em “calçamento de pedras” e, no 

entanto, que não apresentassem alterações compatíveis com aquelas de perda ou 

reparações tecidual, tais como, erosões, úlceras ou crostas. 

As amostras biopsiadas, após remoção do sangue residual, eram, de imediato, 

acondicionadas em solução aquosa de formaldeído a 10%, para posterior realização 

de exame histopatológico, em laboratório especializado privado3. 

A confirmação do diagnóstico aventado era estabelecido pelo exame 

histopatológico, tido como padrão de ouro (MUELLER et al., 2013; McDONALD, 2007; 

LARSSON; OTSUKA, 2000). 

 O Grupo II foi composto por animais mortos naturalmente (senectude, falência 

múltipla de órgãos) ou eutanasiados por discopatia grave, evolução desfavorável de 

                                                           
3 Laboratório Paulista de Dermatopatologia - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4315. Jardim Paulista. São 

Paulo (Capital) 
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traumatismo crânio-encefálico ou pós acidente automobilístico. Imediatamente, após 

o óbito, colhiam-se fragmentos cutâneos com auxílio do punch de Key, a partir do 

plano nasal. À semelhança do descrito, preteritamente, eram os fragmentos 

armazenados em solução aquosa de formaldeído a 10%, para a realização de exame 

histopatológico.   

 

 

COLETA E CONSERVAÇÃO DO SUBSTRATO ATÉ A REALIZAÇÃO DA IFD  

 

 

 De cada animal pertencente ao Grupo I, no momento em que era realizado a 

biópsia, visando a obtenção de amostra para realização do exame histopatológico, 

colhia-se, também, um fragmento adicional a partir de lesões retro tipificadas, 

preferencialmente, do plano nasal, com o auxílio do punch de Key (3 a 4 mm), para 

realização da IFD. Lesões que apresentavam período de evolução superior a seis 

semanas foram consideradas aquelas de eleição para a colheita e posterior realização 

da IFD. Removia-se, na sequência da coleta, o sangue residual presente nos 

fragmentos que eram então mantidos em eppendorf contendo meio de inclusão com 

ação crioprotetora4 (álcool polivinil 10%, polietilenoglicol 5% e ingredientes não 

reativos 85%). Procedia-se ao armazenamento à temperatura de 20°C negativos, até 

o momento da realização da IFD. 

 Em relação aos animais do Grupo II, de imediato, após o óbito, fragmentos 

cutâneos afora àqueles destinados à histopatologia, eram coletados do plano nasal e, 

em seguida, acondicionados tal como o retro descrito e, então, congelados à 

temperatura de 20°C negativos, até o processamento da reação de IFD. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Tissue-Tek O.C.T. Compound®. Frascos de 118 ml. Fabricado por Sakura Finetek U.S.A. 
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METODOLOGIA DA REALIZAÇÃO DA IFD 

 

 

 As reações da IFD foram executadas no Laboratório de Imunopatologia 

Cutânea do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 O substrato, até então, congelado em meio de transporte crioprotetor era 

crioseccionado à 20°C negativos, em espessura correspondente à quatro micras e, 

em seguida, disposto, em triplicata, sobre cada lâmina silanizada.  

Cada amostra cutânea biopsiada, era preparada em quadruplicata com o intuito 

de avaliar, individualmente, três diferentes classes de imunoglobulinas e um fator 

complemento canino, respectivamente: IgA, IgG, IgM e C3.  

Posteriormente, a cada secção, aplicavam-se os anticorpos primários anti-

canino conjugados à fluoresceína FITC (anti-IgA, anti-C3 e anti-IgM, todos à diluição 

1:405) e anti-IgG6 à diluição de 1:20, em corante Azul de Evans, também, a 1:20. 

Os cortes permaneciam, então, com os seus respectivos conjugados durante 

um período correspondente a 30 minutos, em câmara úmida e escura, em temperatura 

ambiente, visando a ligação dos mencionados conjugados aos imunocomplexos. 

A seguir, os cortes eram submetidos à lavagem com solução alcalina (pH= 7,5) 

TBS (tampão trisma base associada ao cloreto de cálcio), durante 20 minutos, visando 

maior exposição dos sítios antigênicos. 

Para finalizar a montagem de cada lâmina, uma gota de glicerina tamponada 

(pH= 9,0) era instilada sobre cada corte do fragmento, com seus respectivos 

conjugados, objetivando aumentar a fluorescência da reação. Cobria-se o preparado 

com lamínula sendo submetido, finalmente, à leitura em microscópio de 

epiluminescência7. 

 

 

 

 

                                                           
5 Anticorpos anti-IgA, anti-IgM e anti-C3 canino conjugado FITC, produzidos em cabra. Bethyl 
Laboratories, Inc. EUA. 
6 Anticorpo anti-IgG canino conjugado FITC, produzido em coelho. Sigma-Aldrich. EUA. 
7 Microscópio de epiluminescência da marca Zeiss, modelo HBO 50. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Realizou-se a análise estatística visando determinar o grau de concordância 

entre a histopatologia e imunofluorescência direta, assim como, a frequência de 

positividade dos imunoreagentes (IgA, C3, IgM e IgG) em todos os animais, 

pertencentes aos Grupos I e II, incluídos no presente estudo. 

Para tanto, foi utilizado o Índice Kappa (k), estudo utilizado para expressar a 

confiabilidade ou o grau de concordância dos resultados da IFD em relação àqueles 

do histopatológico, levando em consideração valores obtidos entre “menos 1” 

(completo desacordo) a “mais 1” (concordância total).  Para os resultados obtidos, 

considerou-se valor de significância (p) < 5%. 

O quadro 1 apresenta os valores do k e suas respectivas interpretações. 

 

 

Quadro 1 - 

 

Valores do Kappa Concordância 

-1-0 Nenhuma 

0-0,19 Insignificante 

0,20-0,39 Fraca 

0,40-0,59 Moderada 

0,60-0,79 Substancial 

0,80-1,00 Perfeita 

 

   

 

Escala de concordância do Índice Kappa  

Fonte: LANDIS; KOCH,1977  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 GRUPO I 

 

 

AMOSTRAGEM  

 

  

 Todos os animais incluídos no Grupo I, afora o quadro lesional tegumentar, 

apresentavam-se hígidos segundo os parâmetros avaliados pelos exames (físico e 

complementares) pré-anestésicos tais como hemograma, perfis renal e hepático, além 

da avaliação cardiológica.  

 O Grupo constituiu-se de oito (72,7%) machos e três (27,3%) fêmeas. A 

proporção de gênero dos animais foi distinta daquela descrita pela maioria dos 

trabalhos referentes à epidemiologia do LED canino em que não se evidencia clara 

predisposição sexual (SCOTT et al., 1996; PALUMBO et al., 2010; PULZ; LARSSON 

et al., 2011). Em medicina humana, está bem estabelecido que as mulheres são as 

mais predispostas ao desenvolvimento do LED relativamente aos homens, sugerindo 

importante participação do estímulo estrogênico na patogenia da enfermidade 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2008; YU et al., 2013). 

Na amostragem (Grupo I) oito (72,7%) dos cães não apresentavam precisa 

definição racial sendo que a faixa etária variou entre seis e 96 meses de vida, com 

média de 60 meses. Ou seja, não se observou predisposição racial ou etária, tal como 

o adrede observado em outros estudos paulistas (PALUMBO et al., 2010; LARSSON; 

OTSUKA, 2010; PULZ; LARSSON, 2011). O período de evolução das lesões, quando 

do diagnóstico, correspondia a amplo intervalo temporal de dois a 84 meses, 

apresentando evolução média de 29,7 meses. 

 No que tange aos animais de raça definida (27,3%), teve-se apresentando no 

atual experimento as raças Pit Bull, Pastor Alemão e Border Collie, corroborando o 

descrito na bibliografia, em que considera-se como raças mais predispostas ao 

desenvolvimento do LED a Pit Bull, Pastor Alemão, Collie, Akita, Pastor de Sheltand, 

Sheepdog, Husky Siberiano e Pointer Alemão de pelo curto (LARSSON & OTSUKA, 

2000; PALUMBO et al., 2010; PULZ; LARSSON, 2011). 
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Lesões elementares relacionadas à alteração da cor, tanto vásculo-sanguíneas 

quanto pigmentares, consideradas características do LED, como eritema e 

leucodermia, ambas associadas à perda do aspecto em “calçamento de pedras” do 

plano nasal, estavam presentes na totalidade dos animais. Em contrapartida, lesões 

compatíveis com perdas e reparações teciduais, como erosões, úlceras e crostas 

hemáticas, foram identificadas em três (27,2%) dos animais (Figuras 1, 2 e 3). Em 

relação à topografia das lesões, todos os onza animais apresentavam quadro lesional 

localizado no plano nasal com concomitante acometimento da área de transição com 

a pele hirsuta. Já, os cães de números 2, 4 e 7 (Quadro 2), apresentavam, 

respectivamente, comprometimento adicional das regiões periocular, ponte nasal e 

em regiões perilabial e em coxins palmares. O cão de número 1, além do quadro 

tegumentar, apresentava, também, lesão eritematosa palatina e em mucosa alveolar 

e, também, manifestação sintomática caracterizada como disfagia. 

 Todos os dados ora coligidos, relacionados ao quadro de per se e a topografia 

lesional estão de acordo com os descritos por outros autores compulsados da 

bibliografia (LARSSON; OTSUKA, 2000; McDONALD, 2007; PALUMBO et al., 2010; 

MILLER et al., 2013).   

No quadro 2, sumariza-se as informações retro descritas relacionadas aos 

dados de resenha, evolução, quadro lesional tegumentar e topografia das lesões. 
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Figura 1 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 - 

 

 

 

 

 
 

Cão (número 4) com lúpus eritematoso discoide. Presença de lesão 

alopécica e eritematosa em ponte nasal, associada à perda do 

aspecto em “calçamento de pedras” com evidente perda tecidual em 

plano nasal. Clínica Veterinária Interlagos 24 horas - São Paulo - 

2013 

Cão (número 6) com lúpus eritematoso discoide. Lesão localizada em 

plano nasal caracterizada por eritema, perda do aspecto em 

“calçamento de pedras”, encimada por crostas hemáticas. Serviço de 

Dermatologia do HOVET/FMVZ – USP - São Paulo - 2013 
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Figura 3 - 

 

 
 

 

Cão (número 7) com lúpus eritematoso discoide. Lesão caracterizada por 

deposição discreta de crostas hemáticas, eritema e perda do aspecto em 

“calçamento de pedras” localizada na transição do plano nasal com a 

área de pele hirsuta e dobra alar naricular medial e ventral. Serviço de 

Dermatologia do HOVET/FMVZ – USP - São Paulo – 2013 



 

 
 

 

Quadro 2 -  

 

Lesões 

elementares: ERI, eritema; LEUC, leucodermia; PAPN, perda da arquitetura do plano nasal; CRO, crosta; ULC, úlceras 

Topografia das lesões: PN, plano nasal; TPN, transição do plano nasal; CO, cavidade oral; PO, periocular; PTN, ponte nasal; PL, perilabial; COX, coxim

Número Nome do animal 
Definição racial/ 

Raça 
Idade de surgimento 
das lesões (meses) 

Período de 
evolução (meses) 

Lesões  
Topografia das 

lesões 

1 Baruk Pastor Alemão 72 12 
ERI, LEUC, PAPN, 

CRO 
PN, TPN, CO 

2 Laika SRD 24 48 ERI, LEUC, PAPN PN, PO 

3 Branquinha SRD 6 3 ERI, LEUC, PAPN PN 

4 Bethowen SRD 72 84 
ERI, LEUC, PAPN, 

CRO, ULC 
PN, PTN 

5 Gibi SRD 56 4 ERI, LEUC, PAPN PN 

6 Kyller Pit Bull 84 24 
ERI, LEUC, PAPN, 

CRO 
PN 

7 Esparadrapo SRD 16 2 ERI, LEUC, PAPN PN, PL, COX 

8 Yuri Border Collie 96 60 ERI, LEUC. PAPN PN 

9 Ziggy SRD 96 12 ERI, LEUC, PAPN PN 

10 Nina SRD 36 12 
ERI, LEUC, PAPN, 

CRO 
PN, PTN, PO 

11 Tequila SRD 84 36 ERI, LEUC, PAPN PN, TPN 

Casuística de lúpus eritematoso discoide canino (Grupo I) segundo a resenha, quadro lesional tegumentar e topografia das lesões. Serviço 

de Dermatologia HOVET-FMVZ/USP e Clínica Veterinária Interlagos 24 horas – janeiro de 2011 à março de 2013 - São Paulo - 2013 
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ESTABELECIMENTO DO DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO E 

IMUNOPATOLÓGICO (IFD) 

 

 

HISTOPATOLOGIA 

 

 

Cabalmente, o diagnóstico do lúpus eritematoso discoide foi estabelecido 

através de dados coligidos da resenha, anamnese, exames físico e dermatológico e, 

confirmado pelos resultados do histopatológico, em 81,8% (9/11) dos animais, exame 

esse, considerado o complementar gold standard para a enfermidade (GERHAUSER 

et al., 2006; OBERKIRCHNER et al., 2011). 

Todos os cães pertencentes a este Grupo I apresentavam-se em pleno estado 

de higidez caracterizado pela anamnese, exame físico e resultados de exames 

laboratoriais (hemograma, perfis renal e hepático e, avaliação cardiológica), não se 

julgando necessário a realização de testes sorológicos, a exemplo do ANA-IFI, como 

critério de diferenciação entre o LES e LED como entidades nosológicas causadoras 

da referida manifestação cutânea.  

Diante do descrito na literatura, o ANA-IFI não é, na atualidade, referido como 

ferramenta diagnóstica específica do LES, uma vez que a sua positividade pode 

ocorrer em indivíduos hígidos, estar presente em doenças infecciosas e em afecções 

imunemediadas, inclusive no próprio LED (informação pessoal)8.  A realização de tal 

exame torna-se, portanto, pressupostamente, dispensável, quando da ausência de 

evidências clínicas e laboratoriais que sustentem a hipótese de acometimento 

sistêmico autoimune (SMITH et al., 2004; BERBET; MANTESE, 2005; HANSSON-

HAMLIM et al., 2006; CHONG et al., 2012). 

As principais alterações histológicas do LED evidenciadas nos cães incluídos 

no Grupo I (Figura 4), a partir de lesões do plano nasal, eram restritas, basicamente, 

à camada basal da epiderme e à derme papilar e reticular, juntamente, aos seus 

anexos. Variados graus de degeneração vacuolar e significativa redução do pigmento 

melânico nos queratinócitos foram observados na camada basal, na totalidade dos 

animais.  

                                                           
8 Prof. Dr. Ricardo Romiti – MDT5738-2/1 - Disciplina Junção dermo-epidérmica – Métodos de 
investigação nas dermatoses mecanobolhosas e autoimunes – 2013. Programa de Pós-graduação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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Espessamento da membrana basal foi, também, outro achado histológico 

frequente (88,9%; 8/9). Na derme papilar, o infiltrado linfoplasmocitário, 

comprometendo, na maioria das vezes, a camada basal, e a presença de melanófagos 

consistiam nas principais alterações histológicas evidenciadas em tal região. Infiltrado 

linfomononuclear perianexal pôde ser observado na derme reticular.  

 

 

Figura 4 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histopatológico (Grupo I – cão de número 9: Biópsia 2013 / B13-06276). 
Pele apresentando a epiderme com retificação das cristas interpapilares. 
Degeneração vacuolar com redução da pigmentação melânica nos 
queratinócitos da camada basal. Membrana basal corada pela PAS, leve 
e irregularmente espessada. Na derme papilar e no plexo vascular 
superficial observa-se moderado infiltrado linfomononuclear agredindo a 
camada basal e tendo de permeio alguns melanófagos e vasos 
sanguíneos dilatado. Na derme reticular observa-se dilatação dos vasos 
sanguíneos e infiltrado plasmocitário perianexial. Laboratório Paulista de 
Dermatopatologia – São Paulo – 2013 

Fonte: Laboratório Paulista de Dermatopatologia 
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As alterações histológicas evidenciadas estão de acordo com aquelas descritas 

por Gross et al. (2005). De acordo com aqueles autores, a degeneração ou apoptose 

de células basais, o infiltrado inflamatório dérmico composto, sobretudo, por linfócitos, 

plasmócitos, macrófagos e, em menor proporção, neutrófilos, além da incontinência 

pigmentar, resultante da perda melânica ocasionada por danos nos queratinócitos da 

camada basal e sua subsequente incorporação pelos macrófagos da derme 

superficial, representam os principais achados histopatológicos evidenciados nos 

casos de LED canino. 

 No animal de número 1, devido a presença de lesões eritematosas na cavidade 

oral associada ao quadro disfágico, realizou-se, além da remoção de fragmento do 

plano nasal, biópsia da mucosa alveolar, sendo evidenciado quadro histopatológico 

correspondente ao da mucosite liquenoide com necrose de queratinócitos.  

Em medicina humana, sabe-se que, aproximadamente, de três a 20% dos 

pacientes com LECC podem apresentar acometimento simultâneo da mucosa oral 

ocasionado por tal colagenose sendo representada, histologicamente, pela mucosite 

liquenoide (LOURENÇO et al., 2007; MARQUES et al., 2009). Conclui-se, desta 

forma, que a sintomatologia representada pela disfagia, ocasionada pela mucosite 

liquenoide, evidenciado no cão de número 1 era, portanto, a responsável pela 

manifestação clínica, embora em topografia menos frequente do LED.  Em cães, à 

semelhança do observado na medicina humana, o envolvimento da cavidade oral, 

também é pouco comum ocorrendo em, aproximadamente, 12,5% dos casos 

(LARSSON; OTSUKA, 2000; McDONALD, 2007). No presente trabalho, o 

envolvimento da mucosa oral ocorreu em 9,1% (1/11) dos animais. 

 Já, os cães de números 10 e 11 que também apresentavam quadro lesional 

tegumentar caracterizado por eritema e leucodermia associados à perda da 

arquitetura do plano nasal considerados, desta forma, como o quadro clínico clássico 

do LED, foram aqueles que obtiveram resultados histopatológicos distintos do 

aventado inicialmente. 

O cão de número 10 (Figura 4) apresentou como principais alterações 

histológicas, discreto grau de degeneração vacuolar com redução da pigmentação 

melânica queratinócitária justa basal. Presença de infiltrado inflamatório constituído 

por macrófagos, células epitelioides e plasmócitos, além da presença de melanófagos, 

constituíram-se nos principais achados na derme papilar e reticular. Alterações na 

derme profunda caracterizadas pelo predomínio de infiltrado plasmocitário foram 
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evidenciados nesse paciente. Ao conjunto de todas as anormalidades histológicas 

encontradas, caracterizou-se como quadro de dermatite granulomatosa com 

plasmocitose, e aventou-se, então, tratar-se de quadro de leishmaniose tegumentar. 

 

Figura 5 -  

 

 

 

 

 

 

 

A leishmaniose canina se constitui-se em afecção ocasionada por protozoários 

pertencentes ao gênero Leishmania spp, sobretudo, a L. chagasi, que apresenta 

caráter zoonótico, sendo o cão considerado o principal reservatório da protozoose 

para suscetíveis humanos. Lesões dermatológicas são frequentes, podendo ocorrer 

em mais de 80% dos cães com o envolvimento visceral (SOLANO-GALLEGO et al., 

2011; MILLER et al., 2013). 

O clássico quadro dermatológico de leishmaniose é caracterizado em muitas 

ocasiões pela presença de escamas branquicentas similares a asbesto localizadas, 

sobretudo, nas margens dos pavilhões auriculares, podendo, por vezes, ser 

acompanhada pela hiperqueratose naso-digital e por áreas alopécicas ou de 

Cão (número 10) com quadro lesional característico de lúpus eritematoso discoide. 

Presença de lesão alopécica e eritematosa em região periocular bilateral. Rarefação 

pilosa e início de eritema em ponte nasal. Discreta perda da arquitetura do plano 

nasal. Diagnóstico histopatológico presuntivo de leishmaniose tegumentar. Clínica 

Veterinária Interlagos 24 horas - São Paulo - 2013  

Fonte: C.V.I. 24 horas 
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hipotricose. Outras manifestações, ainda frequentes, incluem a onicogrifose, 

paroníquia, dermatite pustular estéril ou esfoliativa, erosão, ulceração e piodermite 

bacteriana secundária (BOSSLER, 2012; MILLER et al., 2013).  

Porém, atualmente, tanto na medicina humana quanto na veterinária discute-

se, em âmbito mundial, outras manifestações clínicas, ditas como atípicas, da 

leishmaniose cutânea que mimetizam as lesões clássicas presentes em outras 

afecções, sendo denominadas, desta forma, de pênfigo foliáceo-simile, carcinoma 

espinocelular-simile, alopecia areata-simile e, inclusive, lúpus eritematoso discoide-

simile, sendo essa última, também, representada pela leucodermia ou eritema do 

plano nasal, associada à perda do aspecto em “calçamento de pedras”, traduzindo-se 

em idêntica manifestação clínica do LED ocasionada, contudo, por outra entidade 

nosológica (SINDHU; RAMESH, 2012; BORDEAU, 2012; YÜCEL et al., 2013). 

Em função de pressuposição diagnóstica ambígua, estabelecida pelo laudo 

histopatológico, de tratar-se de leishmaniose ao invés de LED ou mesmo de 

superposição de enfermidades, iniciou-se a marcha diagnóstica orientado-se os 

proprietários a restringir a exposição à radiação actínica e, concomitantemente, 

preconizou-se o emprego de coleira repelente à base de deltametrina9. Solicitaram-

se, a título de exames complementares, a realização de teste sorológico, por reação 

de imunofluorescência indireta (RIFI) e Enzyme Linked Immunono Sorbent Assay 

(ELISA), afora o exame parasitológico a partir de material colhido por punção de 

biópsia aspirativa de linfonodos poplíteos. 

Após seis semanas, quando da reavaliação do paciente, observou-se notória 

redução do quadro lesional tegumentar, resultante da restrição solar estabelecida 

como única medida terapêutica. Os resultados oriundos tanto da sorologia quanto do 

exame parasitológico de linfonodos poplíteos mostraram-se negativos quanto à 

leishmaniose.  

De acordo com Yücel et al. (2013) e Miller et al. (2013), para o adequado 

estabelecimento do diagnóstico da leishmaniose com lesões tegumentares deve-se 

realizar a associação entre os dados coligidos na anamnese com o quadro lesional 

tegumentar evidenciado e, ainda, com os resultados de exames laboratoriais. 

O diagnóstico parasitológico é o método de escolha para a diagnose da 

leishmaniose. Esse baseia-se na evidenciação do protozoário a partir de material 

                                                           
9 Scalibor® – Bristol – coleira contendo 0,76 g de deltametrina 
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biológico obtido através de punção de linfonodos, de medula óssea, dentre outros. As 

formas amastigotas, porém, podem não ser detectadas na totalidade dos casos. São 

evidenciadas, principalmente, quando da presença concomitante de linfonodomegalia 

e anemia (BOSSLER, 2012; MILLER et al., 2013). 

Testes sorológicos, a exemplo do ELISA e da RIFI, são utilizados na 

investigação de presumida leishmaniose, porém, em animais clinicamente saudáveis, 

sem evidências de alterações laboratoriais e na ausência de demonstração das 

amastigotas pelo exame parasitológico, tal como o paciente de número 10 avaliado, o 

resultado pode apresentar-se negativo. Sabe-se que, em, somente, 25% dos cães 

oriundos de áreas endêmicas pode ocorrer soroconversão dentro de curto período de 

tempo (ROURA et al., 2013). 

A avaliação histológica pode ser utilizada como ferramenta diagnóstica da 

leishmaniose, sendo possível com ela evidenciar, na maioria dos casos, processo 

inflamatório representado por infiltrado linfoplasmocitário e reação piogranulomatosa 

ou granulomatosa associada à vasculite. Destarte, o estabelecimento do cabal 

diagnóstico histopatológico de leishmaniose, pelo encontro de amastigotas intra e/ou 

extracelulares, é possível em, somente, 50% dos casos (MILLER et al., 2013). 

 Diante das particularidades referidas anteriormente, para cada um dos testes 

diagnósticos, mesmo diante de resultados negativos nos exames parasitológico e 

sorológico, tal como o evidenciado no cão de número 10, a possibilidade do 

acometimento desse paciente por tal afecção parasitária não poderia ser, de todo, 

descartada.  

Devido, ainda, ao suposto acometimento desse animal pelo LED, realizou-se a 

imunofluorescência direta sobre fragmento de pele lesada, oriundo do plano nasal, 

dando continuidade à investigação da cogitada colagenose, que será abordado a 

seguir. 

 Já, no cão de número 11 (Figura 5), obteve-se o diagnóstico histológico 

compatível com demodiciose canina a partir do encontro de reduzido número de 

exemplares de D. canis no interior de infundíbulo folicular em pele lesada oriunda do 

plano nasal.  

 A demodiciose canina é reconhecida como sendo doença parasitária e 

inflamatória caracterizada pela proliferação anormal de ácaros, sobretudo de D. canis, 

ocasionando duas distintas variantes, a localizada e a generalizada. A demodicidose 

localizada é representada por até cinco pequenas máculas alopécicas, circunscritas, 
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eritematodescamativas com prurido mitis, localizadas, sobretudo, na face e em 

extremidade de membros locomotores. Em menor frequência, a proliferação dos 

ácaros pode ocorrer ao longo dos meatos acústicos e na borda palpebral ocasionando 

o desenvolvimento de quadro de otite ceruminosa ou de blefarite. Já, a demodiciose 

generalizada é representada pelo envolvimento de mais de cinco áreas corpóreas 

podendo, ainda, assumir um aspecto um pouco mais restrito, quando do 

comprometimento total de uma determinada região corpórea, a exemplo, a face ou da 

região cervical ventral, ou ainda, o acometimento de duas ou mais patas. As lesões 

evidenciadas na variante generalizada da acariose são caracterizadas por edema, 

pápulas, pústulas foliculares, comedos, discromia, alopecia, bem como aquelas 

típicas de foliculite e furunculose (GORTEL, 2006; MILLER et al., 2013).  

O cão de número 11 apresentou quadro lesional tegumentar localizado em 

plano nasal caracterizado por eritema e leucodermia associado à perda do aspecto 

de “calçamento de pedras” não sendo consistente com aquele classicamente 

evidenciado nas infecções ocasionadas pelo D. canis, como o descrito, anteriormente. 

Diante do resultado histopatológico, instituiu-se, para o paciente, terapia 

sistêmica com ivermectina (0,5 mgkg-1/S.I.D./per os, durante dois meses). Na primeira 

reavaliação, realizada ao término do período inicial preconizado, observou-se quadro 

lesional tegumentar inalterado do plano nasal, estando, ainda, presente o eritema, a 

leucodermia e a perda do aspecto em “calçamento de pedras”. Devido ao insucesso 

terapêutico e, ainda, baseado no diagnóstico presuntivo inicial de tratar-se de LED, 

optou-se pela interrupção da terapia acaricida e iniciou-se a corticoideterapia 

sistêmica, com prednisona (1,47 mgkg-1/SID/per os durante 14 dias) sendo, então, 

evidenciado redução moderada das lesões assestadas no plano nasal, traduzindo-se, 

desta forma, em resposta terapêutica inicial favorável da colagenose.  

O diagnóstico da demodiciose pode ser estabelecido pelo exame parasitológico 

de pele ou de pelos avulsionados, porém a demonstração ocasional de pequeno 

número de ácaros adultos pode ocorrer, não sendo um resultado consistente com a 

verdadeira dermatite parasitária, uma vez que o D. canis é considerado como 

pertencente a microbiota normal da pele e de condutos auditivos de cães hígidos, 

residindo no interior de folículos pilosos e das glândulas sebáceas. Nessa condição, 

o número de exemplares evidenciáveis na pele do hospedeiro é, relativamente, baixo 

(GORTEL, 2006; MILLER et al., 2013), tal como o detectado nesse paciente. 
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Devido, ainda, à suspeita do acometimento do cão de número 11 pelo lúpus 

eritematoso discoide, um fragmento adicional de pele lesada, oriundo do plano nasal, 

foi submetido à reação da IFD que será abordado na sequência. 

 

 

Figura 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA   

 

 

Todos os cães incluídos no Grupo I, quais sejam, aqueles que apresentavam 

alterações clínicas sugestivas de LED, foram submetidos à avaliação 

imunopatológica, a partir de fragmentos cutâneos oriundos de lesões. 

Para a realização da IFD empregou-se fragmentos de pele lesada, obtidos a 

partir de lesões presentes no plano nasal. Os critérios pré-estabelecidos para a correta 

Cão (número 11) com quadro lesional característico de lúpus eritematoso 

discoide. Perda do aspecto em “calçamento de pedras” e eritema localizado 

no plano nasal e na dobra alar naricular ventral e dorsal. Diagnóstico 

histopatológico presuntivo de demodiciose. Serviço de Dermatologia do 

HOVET/FMVZ – USP - São Paulo - 2013 

Fonte: Serviço de Dermatologia – HOVET/USP  
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seleção do local da biópsia foram rigorosamente seguidos objetivando minimizar 

possíveis vieses nos resultados da reação.  

Lesões em atividade, cujas características não fossem compatíveis com perda 

ou reparação tecidual foram selecionadas. Preferencialmente, as lesões 

tegumentares com período mínimo de evolução, igual ou superior a 60 dias foram as 

eleitas, pois a positividade da IFD no LECC torna-se, em geral, presente a partir do 

segundo mês.  

Os animais com histórico de uso pretérito de glicocorticoides, mesmo em 

período inferior a 60 dias, não foram incluídos na amostragem, devido à eventual 

interferência de tal ativo na positividade da reação (FREITAS; RIBEIRO, 2009; AOKI 

et al., 2010). Todas as amostras foram armazenadas, à 20°C negativos, em meio de 

inclusão com ação crioprotetora durante período máximo de 21 dias, ou seja, até o 

momento da realização da reação. 

A adequada interpretação da IFD leva em consideração algumas 

características inerentes aos imunoreagentes, tais como: local de deposição (espaço 

intercelular, zona da membrana basal ou derme), tipos e quantidade de 

imunoreagentes presentes e sua intensidade, além da morfologia da deposição 

(MORRISON, 1999).  

Em cães e em pacientes humanos com a doença lúpica é possível evidenciar 

quatro principais grupos de imunoreagentes depositadas na ZMB, tais como: IgA, IgM 

e IgG, bem como componentes do sistema complemento, sobretudo, o C3 (SCOTT et 

al., 1996; MORRISON, 1999; AOKI et al., 2010). 

Na presente investigação, o diagnóstico imunopatológico do LED canino, 

caracterizado por uma faixa fluorescente esverdeada, evidenciada na ZMB (Figuras 6 

e 7), foi estabelecido na totalidade das 11 amostras oriundas dos animais incluídos no 

Grupo I, inclusive naqueles cães de números 10 e 11, cujos resultados de exame 

histopatológico foram, inicialmente, atribuídos, respectivamente, à leishmaniose e à 

demodiciose. Este valor superou em muito aqueles descritos na bibliografia 

compilada, cuja positividade apresentou-se com amplo intervalo de variação, 

oscilando entre 25% e 90% (MILLER et al., 2013).  

 Evidenciou-se, pela IFD, distintos padrões e intensidades de fluorescência na 

zona da membrana basal na totalidade dos casos.  

Ocorreu fluorescência típica, perifolicular e perivascular, em respectivamente 

36,4% (4/11) e 9% (1/11) dos animais (Quadro 3).  
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Figura 7 - 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -  

 

 

 

Fluorescência intensa, contínua e homogênea evidenciado na zona da 

membrana basal, pela avaliação do complemento anti-C3 em paciente 

canino (número 9) com LED. Aumento 40x - Laboratório de 

Imunopatologia Cutânea do Departamento de Dermatologia da 

Faculdade de Medicina da USP - São Paulo - 2013 

Fluorescência de fraca intensidade, contínua e homogênea, depositada na 

zona da membrana basal pela avaliação da presença de anticorpo anti-IgA, 

em paciente canino (número 4) com LED. Aumento 40x - Laboratório de 

Imunopatologia Cutânea do Departamento de Dermatologia da Faculdade 

de Medicina da USP - São Paulo - 2013 

 

Fonte: Lab. de Imunop. Cut. do Depto. de Dermatol. da FM/USP 

Fonte: Lab. de Imunop. Cut. do Depto. de Dermatol. da FM/USP 

 



 
 

 
 

 

Quadro 3 - 

 

 

 

 

 

 

Número Animal anti-IgA anti-C3 anti-IgM anti-IgG 

1 Baruk 
ZMB: Fluorescência 

moderada, homogênea, 
focal 

ZMB: Fluorescência fraca 
e focal, homogênea 

Ausência de fluorescência 
específica 

Negativo 

2 Laika Negativo Negativo 

ZMB: Fluorescência moderada 
focal e homogênea. Vasos da 
derme papilar: fluorescência 

moderada e granulada. 

Negativo 

3 Branquinha Negativo Negativo 

Regiões perianexial e 
perifolicular: Fluorescência 
moderada, homogênea e 

contínua 

ZMB, regiões perianexial e 
perifolicular: Fluorescência 

moderada, homogênea e focal. 

4 Bethowen 
ZMB: Fluorescência fraca, 

homogênea e contínua 

ZMB: Fluorescência 
moderada, homogênea e 

focal 

Ausência de fluorescência 
específica 

Ausência de fluorescência 
específica 

5 Gibi 
ZMB: Fluorescência fraca, 

homogênea e focal 
ZMB: Fluorescência fraca, 

homogênea e focal 

ZMB e perianexos: 
Fluorescência moderada, 

homogênea e focal 

ZMB: Fluorescência intensa, 
homogênea e focal 

6 Kyller 
Ausência de fluorescência 

específica 
Ausência de fluorescência 

específica 
Ausência de fluorescência 

específica 
ZMB: Fluorescência moderada, 

homogênea e focal 

Resultados da reação de imunofluorescência direta em pele lesada de caninos com lúpus eritematoso discoide (Laboratório de Imunopatologia 

Cutânea do Departamento de Dermatologia da FM/USP – março e abril de 2013– janeiro de 2011 à março de 2013) - São Paulo - 2013 

(Continua) 
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ZMB: zona da membrana basal  Ig: Imunoglobulina  C3: fator 3 do complemento 

Número Animal anti-IgA anti-C3 anti-IgM anti-IgG 

7 Esparadrapo 
ZMB: Fluorescência fraca 

homogênea e focal 

ZMB e anexos: 
Fluorescência moderada, 

homogênea, contínua  

ZMB e anexos: Fluorescência 
moderada, homogênea e 

contínua 

Ausência de fluorescência 
específica. 

8 Yuri 
ZMB: Fluorescência fraca 

homogênea e contínua  

ZMB: Presença de 
fluorescência moderada, 

homogênea, contínua  

ZMB: Fluorescência moderada, 
homogênea e contínua 

ZMB: Fluorescência moderada, 
homogênea e focal. 

9 Ziggy 
ZMB: Fluorescência 

moderada, homogênea e 
focal na ZMB 

ZMB e parede dos vasos da 
derme papilar: 

Fluorescência intensa, 
homogênea, contínua  

ZMB e anexos: Fluorescência 
moderada, homogênea e 

contínua  

Ausência de fluorescência 
específica. 

10 Nina  
ZMB: Fluorescência 

moderada, homogênea e 
descontínua 

ZMB: Fluorescência 
moderada e contínua e 

homogênea 

ZMB: Fluorescência moderada e 
contínua e homogênea 

Fluorescência focal em folículo 
piloso 

11 Tequila 
Ausência de fluorescência 

específica 

ZMB: Presença de 
fluorescência homogênea, 

contínua, moderada 

ZMB: Presença de fluorescência 
homogênea, contínua, moderada 

ZMB: Presença de fluorescência 
homogênea, contínua, moderada  
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(Conclusão) 

 

(Conclusão) 
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Três diferentes classes de imunoglobulinas e um fator do sistema complemento 

(Gráfico 1) foram encontrados, em diferentes frequências, sendo evidenciada 

positividade para IgA (63,6%; 7/11), C3 (72,7%; 8/11), IgM (72,7%; 8/11) e IgG (54,5%; 

6/11). Tais valores são relativamente semelhantes àqueles descritos por Scott et al. 

(1996) que obteram positividade para IgA (70%), IgM (40%) e IgG (40%). A 

positividade evidenciada para C3 obtida pelos autores estadunidenses foi, 

significativamente, superior (90%) à ora evidenciada (72,7%). 

 

 

Gráfico 1 -  

 

 

 

 

                         Ig: Imunoglobulina                               C3: fator 3 do sistema complemento 

 

 

Com exceção dos animais de números 2 e 6 em que se evidenciou, 

respectivamente, positividade somente para IgM e IgG todos os demais cães 

apresentaram resultados positivos em número pelo menos igual ou superior a dois 

imunoreagentes. A IFD é considerada como positiva, quando da presença de, no 

mínimo, um imunoreagente depositado na ZMB e, por vezes, ao redor dos folículos 

pilosos, porém sua especificidade pode ser aumentada quando dois ou mais 

imunoreagentes são evidenciados na junção dermo-epidérmica de pele enferma 
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72,7% 72,7%
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Positividade da imunofluorescência direta às diferentes classes de 

imunoglobulinas e complemento em 11 cães com LED (Serviço de 

Dermatologia do HOVET/USP e Clínica Veterinária Interlagos 24 horas – 

janeiro de 2011 a março de 2013) - São Paulo - 2013 
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(MORRISON, 1999; RAMOS-E-SILVA; CASTRO, 2009; OBERKIRCHNER et al., 

2011). Vale ressaltar que a detecção, única e exclusivamente, de IgM em pele lesada 

deve ser interpretada com bastante cautela, uma vez que a sua presença pode ser 

corriqueira no plano nasal dos caninos (LARSSON; OTSUKA, 2000). Sua 

interpretação deve ser, portanto, realizada sempre em associação com os achados 

dos exames dermatológico e histopatológico para adequado estabelecimento do 

diagnóstico17. 

Na totalidade dos casos, evidenciou-se o padrão de fluorescência dito 

homogêneo na ZMB, variando entre focal e contínuo. De acordo com AOKI et al. 

(2010), diversos padrões de depósito de IgA, C3, IgM e IgG podem ocorrer na ZMB, 

tais como: “homogêneo”, “reticulado”, “linear” ou “granuloso”, podendo, ainda, ser 

reputado “focal” ou “contínuo”. Os padrões homogêneo e granuloso, evidenciados, 

sobretudo, em depósitos de IgM e IgG, são os mais, frequentemente, detectados em 

pacientes humanos com LECC. 

Quando da positividade dos autoanticorpos conjugados à fluoresceína, seja na 

ZMB como nas regiões perianexal ou perivascular, três diferentes níveis de 

intensidade de fluorescência (intensa, moderada ou fraca) foram encontrados com 

seus respectivos imunoreagentes (Gráfico 2). Até o presente momento, inexistem 

estudos, mesmo em medicina humana, que correlacionem os achados da intensidade 

da fluorescência evidenciada na ZMB e nos anexos cutâneos com determinados 

parâmetros, como a gravidade e o prognóstico, relacionados à enfermidade 

(informação pessoal)8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Prof. Dra. Valéria Aoki, FM/USP 
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Gráfico 2 - 

 

 

 

 

 

No cão de número 10, com diagnóstico histológico presuntivo de leishmaniose 

tegumentar, evidenciou-se positividade para os quatro imunoreagentes, ou seja, IgA, 

IgM, IgG e C3, depositados na ZMB apresentando o padrão de fluorescência dito 

homogêneo. O resultado da IFD, relativo a esse paciente, pode ser considerada, 

altamente, específica para o LED, uma vez que a sua positividade demonstrou-se 

superior a, no mínimo, dois reagentes, na ZMB, além da presença do padrão 

homogêneo considerado o mais, frequentemente, observado em tal afecção 

(MORRISON, 1999; RAMOS-E-SILVA; CASTRO, 2009; OBERKIRCHNER et al., 

2011). De acordo com MINZ et al. (2010), na leishmaniose com lesões tegumentares 

observa-se ausência de positividade perante a reação da IFD traduzindo-se, desta 

forma, em exame de pouco valor diagnóstico para a caracterização de tal 

enfermidade. O estabelecimento do cabal diagnóstico de LED, no cão 10, pôde, ainda, 

ser sustentado pela flagrante resposta terapêutica apresentada, perante, somente, a 

restrição solar. 

Em relação ao cão de número 11 que teve aventado diagnóstico histopatológico 

de demodiciose, constatou-se a positividade da reação da IFD a partir da 

Diferentes níveis de intensidade de fluorescência (fraca, moderada e intensa) 

evidenciados a partir de resultados obtidos pela IFD de 11 cães com LED – Serviço 

de Dermatologia do HOVET/USP e Clínica Veterinária Interlagos 24 horas – janeiro 

de 2011 à março de 2013 (São Paulo, 2013) 
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fluorescência, de padrão homogêneo, contínuo, de três imunoreagentes depositados 

na ZMB, isto é, C3, IgM e IgG, sendo, portanto, esse resultado considerado específico 

para o LED, de acordo com as considerações retro tecidas (MORRISON, 1999; 

RAMOS-E-SILVA; CASTRO, 2009; OBERKIRCHNER et al., 2011). Confirmou-se, 

desta forma, também, o diagnóstico de doença lúpica nesse animal. Até o presente 

momento, inexistem informações na bibliografia, tanto em medicina humana quanto 

na veterinária, acerca de estudos de imunofluorescência direta nas dermatites 

ocasionadas por ácaros do gênero Demodex sp. 

 O diagnóstico clínico e imunopatológico de LED pôde, ainda, nesse animal (cão 

de número 11), ser sustentado a partir da melhora notória do quadro lesional 

tegumentar, a partir do estabelecimento de terapia imunossupressora com 

glicocorticoide, condição que, por óbvio, não ocorreria em caso de demodiciose 

canina. 

 Diante de todas as informações ora coligidas, referentes aos resultados de 

exames histopatológico e da IFD, associados ao aspecto lesional tegumentar e à 

resposta terapêutica apresentada, é possível, além de firmar o diagnóstico de doença 

lúpica nesse paciente, atribuir o encontro do pequeno número de exemplares do D. 

canis, a partir da avaliação histológica, a mero achado ocasional do ácaro, uma vez 

que esse é considerado como componente da biota normal da pele de cães. 

 

 

4.2 GRUPO II 

 

 

Foram incluídos nesse Grupo, como controles negativos, cinco animais da 

espécie canina, sendo dois (40%) machos e três (60%) fêmeas, com idade variando 

entre quatro e 192 meses.  

Todos os cães desse grupo foram submetidos à avaliação histopatológica e à 

IFD, a partir de fragmentos cutâneos obtidos do plano nasal, não sendo evidenciadas 

quaisquer alterações histológicas e tampouco a presença de fluorescência específica 

na zona da membrana basal e em região perianexal, respectivamente (Quadro 4). 
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Quadro 4 – 

 

 

 

 

Número Animal HTPL IgA C3 IgM IgG 

I Fred “nihil” Negativo Negativo Negativo Negativo 

II Sem nome “nihil” Negativo Negativo Negativo Negativo 

III Pimpolho “nihil” Negativo Negativo Negativo Negativo 

IV Neguinha “nihil” Negativo Negativo Negativo Negativo 

V Meg “nihil” Negativo Negativo Negativo Negativo 

HTPL: histopatológico                 Ig: Imunoglobulina        C3: fator 3 do sistema complemento 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os dados obtidos foram analisados através do programa estatístico 

computacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para tanto, utilizou-

se o Índice Kappa (k), incluindo os 16 animais, reunidos nos Grupos I e II, visando a 

determinação do grau de concordância ou confiabilidade dos resultados da IFD, 

quando comparados com aqueles oriundos da histopatologia. Tal análise estatística 

foi utilizada, também, para determinar a frequência de positividade de cada 

imunoreagente (IgA, C3, IgM e IgG). 

 Comparando-se os resultados da IFD com aqueles da histopatologia, obteve-

se um valor geral de concordância de 81,8% (9/11) e valor k= 0,738, traduzindo-se 

em concordância dita substancial e estatisticamente significativa (p= 0,002) entre 

ambos os métodos de diagnósticos. 

 Em relação à totalidade dos animais com diagnóstico de LED canino 

estabelecido pela imunopatologia, observou-se fluorescência positiva para C3 e IgM 

em frequência maior àquelas de IgA e IgG, diferença essa considerada significativa 

do ponto de vista estatístico (Quadro 5). Na medicina humana, paradoxalmente, IgM 

Resultados da histopatologia e da imunofluorescência direta a partir de 
fragmentos cutâneos oriundo do plano nasal, obtidos de cinco cães (Grupo II) 
tegumentarmente hígidos (Laboratório Paulista de Dermatopatologia e 
Laboratório de Imunopatologia Cutânea do Departamento de Dermatologia da 
FM/USP – março e abril de 2013) - São Paulo - 2013 
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e IgG são as duas imunoglobulinas encontradas, mais frequentemente, em pacientes 

com LED, quando comparadas à IgA e C3 (MORRISON, 1999; AOKI, et al., 2009). 

 Todos os onze animais com diagnóstico de LED canino apresentaram resultado 

positivo frente à avaliação imunopatológica, evidenciada a partir da fluorescência 

esverdeada localizada na ZMB. Por sua vez, os cinco animais dermatologicamente 

hígidos, apresentaram-se como negativos à IFD. 

Segundo os resultados ora obtidos, observou-se que a imunofluorescência 

direta foi superior ao exame complementar tido como o padrão ouro no diagnóstico do 

lúpus eritematoso discoide canino, qual seja, o histopatológico, uma vez que se obteve 

êxito ao firmar diagnóstico da colagenose em maior número de pacientes. 

 

 

Quadro 5 – 

 

 

  IFD Valor-p Frequência de positividade 

IgA 0,522 0,017 Moderada 

C3 0,625 0,007 

Substancial 

IgM 0,625 0,007 

IgG 0,429 0,037 Moderada 

 

Valores do Índice kappa (k) empregados na avaliação da frequência de 
positividade dos imunoreagentes (IgA, C3, IgM e IgG) frente à reação da IFD 
para o diagnóstico do LED canino - São Paulo - 2013 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Em função da metodologia empregada e dos resultados obtidos permite-se 

concluir que: 

 

1. a IFD permitiu firmar o diagnóstico de lúpus eritematoso discoide em 100% dos 

animais enfermos investigados, enquanto que a histopatologia possibilitou 

estabelecê-lo em 81,8% dos casos; 

 

2. a positividade da reação de IFD para o LED canino foi evidenciada a partir da 

demonstração de fluorescência esverdeada na ZMB e/ou de seus anexos 

cutâneos; 

 

3.  IgM e C3 foram os dois imunoreagentes mais, frequentemente, detectados nos 

casos de LED canino; 

 

4. o padrão homogêneo de fluorescência, na zona da membrana basal, foi 

evidenciado na totalidade dos animais acometidos pelo LED; 

 

5. a reação de IFD mostrou-se, portanto, ser método de diagnóstico exequível e 

útil sendo os seus resultados, substancialmente confiáveis para o 

estabelecimento do diagnóstico do LED canino. 
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