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O lúpus eritematoso sistêmico é conhecido como uma doença autoimune crônica, inflamatória 

e redicivante. Tem etiologia incerta que apresenta diversas manifestações clínicas, com curso 

e prognósticos variáveis. A doença acomete com maior frequência o sexo feminino, gerando 

complicações leves como artrite e manchas em forma de borboleta na região malar, já os 

estágios mais severos podem causar insuficiência renal, distúrbios neurológicos e 

imunológicos. O cirurgião-dentista, por meio de uma anamnese cuidadosa, deve conhecer a 

sintomatologia de cada paciente, como estado e estabilidade, extensão das manifestações 

sistêmicas, perfil hematológico e o uso de medicamentos com atenção sempre aos 

corticosteroides. Nesse contexto, a pesquisa será uma revisão de literatura integrativa 

realizada nas bases de dados eletrônicas do Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com recorte temporal de 2013 a 2019, tendo como 

descritores: lúpus eritematoso, complicações sistêmicas, assistência odontológica. Os critérios 

de inclusão são: artigo completo gratuito, tese ou dissertação; idioma português ou espanhol. 

Os dados serão analisados à luz da literatura existente, buscando-se contradições, semelhanças 

e complementaridades. O presente estudo tem como objetivo geral analisar, na literatura, a 

abordagem da assistência odontológica aos pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso 

sistêmico. Para contemplar o objetivo mencionado acima os objetivos específicos são 

descrever os documentos selecionados quanto ao ano, local de publicação, tipo de pesquisa 

visando identificar os interferentes da assistência odontológica ao paciente com lúpus 

eritematoso e suas principais manifestações bucais. O estudo justifica-se por possibilitar 

abordar diversas informações atualizadas em um único corpus textual, visando facilitar ao 

cirurgião-dentista, profissionais de outras áreas e a sociedade o conhecimento acerca do tema. 

Espera-se com esse trabalho disponibilizar, a estudantes e cirurgiões-dentistas, literatura 

simples e objetiva, para credenciá-los à realização de atendimento especial a pacientes 

portadores de lúpus eritematoso. 
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