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Introdução: O puerpério é o período em que ocorrem os processos involutivos e de 

recuperação no corpo da puérpera, possui início logo após o parto e vai até o 45º dia ou 

podem ser os 12 meses posteriores ao parto. Esses mecanismos fisiológicos de retorno ao 

estado pré-gravídico incluem mudanças em várias áreas da vida da mulher. Dentre estas 

mudanças inclui-se a retração e contração uterinas, reflexo útero mamário, remodelamento 

dos vasos pélvicos, desaparecimento dos hormônicos placentários, eliminação dos lóquios, 

entre outros mecanismos¹. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) caracteriza-se como uma 

doença autoimune crônica e inflamatória, possui períodos de exacerbação e remissão, que 

pode acometer qualquer órgão do corpo, afetando principalmente a pele e articulações e é 

predominante em mulheres em idade reprodutiva. A sua causa ainda é desconhecida, porém 

sabe-se da importância da predisposição genética, fatores virais, hormonais, desregulação do 

sistema imune e fatores ambientais como a exposição à luz ultravioleta e alguns 

medicamentos. As manifestações clínicas são: rash malar, lesão discoide, fotossensibilidade, 

úlceras orais, artrite, pleurite e pericardite, doença renal com proteinúria persistente, 

hematúria e cilindrúria, convulsão e psicose com o acometimento do sistema nervoso, 

alterações imunológicas e fator antinúcleo positivo; destas manifestações, para o diagnóstico é 

necessário que o paciente tenha a presença de pelo menos 4 das manifestações citadas. A 

gravidez em mulheres com diagnóstico de LES é considerada de alto risco, devido as 

possíveis complicações para o feto, gravidez e aumento da atividade da doença, que podem 

ocorrer durante ou meses após o parto, é maior quando o LES está ativo nos últimos 6 meses 

antes de uma gestação. Devido não se conhecer o tempo de exacerbação da patologia, indica-

se que que seja realizado um seguimento regular de acompanhamento da doença. O 

tratamento durante a gravidez é adaptado às necessidades da paciente, ou seja, de acordo com 

as suas alterações e caso não haja manifestações pode se seguir com o tratamento de rotina, 

com medicamentos que não prejudiquem a mãe e o feto. Uma das medicações utilizadas é a 

hidroxicloroquina, que é bem tolerada e apresenta menos efeitos colaterais que qualquer outro 

para tratar a LES, realiza-se também o uso de corticosteroides, sem a dexametasona e 

betametasona, anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e imunoglobulina intravenosa². 

Sabendo que os Recém-Nascidos (RN), geralmente, necessitam de banho luz, por conta da 

presença de vitamina D nos raios solares, outro fator que pede uma atenção especial no que 

diz respeito às puérperas com LES, são as possíveis lesões cutâneas que podem surgir a partir 

da exposição à radiação ultravioleta da luz solar, devido a fotossensibilidade que decorre do 

lúpus³. É imprescindível o papel da enfermagem na orientação da paciente com diagnóstico de 

LES para que seja feito o controle da doença, pois a exacerbação desta ocorre, principalmente, 

quando não está controlada, causando complicações tanto para a doença, ativando-a, quanto 

para a gravidez. Objetivos: O relato objetivou a descrição da experiência de acadêmicas de 

enfermagem, durante o Semi-internato em Enfermagem Obstétrica e Pediátrica, no 

atendimento à uma puérpera com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, além da 

elaboração e execução de um plano de cuidados de enfermagem de acordo com os possíveis 

diagnósticos. Descrição da Experiência: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
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efetuado no período do Semi-internato em Enfermagem Obstétrica e Pediátrica, realizado por 

acadêmicas do 7º semestre da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará. As 

discentes puderam acompanhar o atendimento à uma puérpera com diagnóstico de LES em 

um hospital materno-infantil de referência em gestação de alto risco na capital do estado do 

Pará. Efetuou-se uma visita de enfermagem, na qual foi possível colher informações a respeito 

do quadro atual de saúde da paciente a partir da anamnese e exame físico para a elaboração do 

plano de cuidados de acordo com o processo de enfermagem, tendo como referência o North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions Classification 

(NIC) e Nursing Outcomes Classification (NOC). A puérpera teve parto espontâneo e 

cefálico, necessitou realizar curetagem uterina após um quadro de hemorragia puerperal, 

posteriormente, recebeu uma transfusão sanguínea. Segundo informações colhidas, a cliente 

apresentou quadro de plaquetopenia e proteinúria no período pós-parto e estava aguardando a 

estabilização para receber alta melhorada. Além disso, foi referida a exacerbação da artralgia 

devido a exposição constante a luz que sua RN estava sendo submetida para tratar a 

hiperbilirrubinemia neonatal. A queixa relatada pela puérpera condiz com o que é encontrado 

na literatura sobre a interação entre sua patologia, com a gestação, o parto e o puerpério, 

dando-nos subsídio para a elaboração de um plano de cuidados definido para a puérpera. 

Resultados: Foram elencados três possíveis Diagnósticos de Enfermagem (DE), com seus 

respectivos Resultados Esperados (RE) e Intervenções de Enfermagem (IE), baseados nas 

informações colhidas durante a visita de enfermagem. O primeiro diagnóstico definido foi o 

seguinte, Dor aguda relacionada à agente químico lesivo evidenciado por autorrelato das 

características da dor usando instrumento padronizado de dor, por conta dos relatos de 

artralgia da paciente. Como resultado espera-se que a paciente apresente melhora no quadro 

de dor. Para isso, são necessárias algumas intervenções de enfermagem, tais como, 

administrar medicamentos analgésicos conforme a prescrição; observar e registrar intensidade 

e duração da dor. O segundo DE elencado foi o Risco de Infecção relacionada a 

imunossupressão, visto que, a cliente possui LES. Como resultado, espera-se que a paciente 

não desenvolva infecção. Para tanto, como intervenções de enfermagem, tem-se alguns 

cuidados como imprescindíveis, tais como: lavar as mãos antes e após os procedimentos, com 

o objetivo de evitar a ocorrência de infecção cruzada; verificar e anotar sinais vitais, e dessa 

maneira ficar atento para os possíveis sinais de infecção; observar e registrar sinais de 

hiperemia, rubor e dor em alguma parte do corpo. O último DE definido foi o Risco de Lesão 

relacionado a disfunção autoimune. Como resultado, espera-se que a paciente não obtenha 

lesão. Para tal, efetuou-se algumas intervenções, tais como, supervisão da pele/prevenção de 

lesões, sendo realizada por examinar a pele e mucosas quanto a vermelhidão, calor exagerado 

e edema, além de orientar a paciente a manter-se um pouco distante do aparelho de 

fototerapia, uma vez que o mesmo possui propriedades que podem vir a desencadear lesões 

cutâneas na puérpera que possui LES. Conclusão: Diante da experiência vivenciada, foi 

possível notar o quanto o puerpério, bem como o período de gestação, é delicado e necessita 

das devidas atenções e cuidados, para que, se preserve a qualidade de vida e o bem-estar da 

puérpera e do RN, principalmente, quando trata-se de uma parturiente com uma patologia 

autoimune. Por isso, as graduandas buscaram compreender a doença para proceder junto a 

puérpera as intervenções cabíveis, relacionadas à suas queixas, assim como às do RN. 

Observou-se a importância de proceder um atendimento de enfermagem com base nas 

literaturas que embasam a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), visto que, a 

assistência ocorre de maneira mais organizada, adequada e efetiva quando é feita de modo 

sistematizado. Assim, a enfermagem detém grande relevância no âmbito da construção de um 

plano de cuidados, por ser quem produz e, posteriormente, executa a SAE, tendo como 
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objetivo principal diminuir as complicações do paciente que está em tratamento, de uma 

forma que facilite adaptação e a recuperação de sua saúde. 

 

Descritores: Lúpus eritematoso sistêmico, Período pós-Parto, Cuidados de enfermagem. 
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