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Resumo 

 

Introdução: A gestação em pacientes com LES é associada de forma oscilante 

a um maior risco de consequências adversas materno-fetais. Em todas as 

mulheres gestantes, os exercícios podem ser prescritos para aquelas que não 

tem contraindicações. Objetivo: Investigar sobre as principais repercussões 

associadas a gestações no lúpus eritematoso sistêmico e como a fisioterapia 

pode atuar prevenindo as pacientes. Método: Trata-se de uma revisão da 

literatura de artigos científicos, conduzida nas bases de dados eletrônicas 

PubMED, SciELO e LILACS, a busca foi limitada com finalidade em incluir 

apenas estudos publicados em língua inglesa e portuguesa, nos últimos 15 anos. 

Resultados: Foram identificados 45 estudos através da busca nas bases de 

dados selecionadas, em seguida aplicou-se os critérios de exclusão, sendo 

analisados o total de 8 artigos científicos, cuja a amostra era constituída por 

mulheres gestantes portadoras de LES e gestantes saudáveis, que apresentem 

uma melhor qualidade de vida através da abordagem fisioterapêutica. 

Conclusão: Diante disso, foi possível observar que estudos encontrados 
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apontam que a relação de LES e gravidez traz um impacto negativo na vida da 

gestante. Entretanto, vale ressaltar que apesar de poucas evidências, a 

fisioterapia aparece como um possível tratamento protetor em gestantes 

portadoras de lúpus eritematoso sistêmico, e gestantes saudáveis.  

 

Palavras-chaves: fisioterapia, gestantes e lúpus. 

 

Abstract 

Introduction: Pregnancy in patients with SLE is oscillatingly associated with a 

greater risk of adverse maternal-fetal consequences. In all pregnant women, 

exercises can be prescribed for those who have no contraindications, thus, they 

are more suitable for aerobic exercises, muscular resistance and stretching. 

Objective: To investigate the main repercussions associated with pregnancies 

in systemic lupus erythematosus and how physiotherapy can act to protect 

patients. Method: This is a literature review of scientific articles. Performed in the 

electronic databases PubMED, SciELO and LILACS, the search was limited in 

order to include only studies published in English and Portuguise in the last 15 

years. Results: 45 studies were identified by searching the selected databases, 

then the exclusion criteria were applied, and a total of 8 scientific articles were 

analyzed, whose sample consisted of pregnant women with SLE and healthy 

pregnant women, who present a better quality of life through the 

physiotherapeutic approach. Conclusion: Therefore, it was possible to observe 

that studies found show that the relationship between SLE and pregnancy has a 

negative impact on the life of the pregnant woman. However, it is Worth 

mentioning that despite little evidence, physical therapy appears as a possible 

protective treatment in pregnant women with systemic lúpus erythematosus, and 

healthy pregnant women. 

 

Keywords: physiotherapy, pregnant women and lupus. 

 

Introdução 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica 

autoimune, definida pela presença de variados auto-anticorpos, que pode afetar 
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diversos órgãos e sistemas. De etiologia desconhecida, o desenvolvimento da 

doença está ligado à tendência genética e aos fatores ambientais, como luz 

ultravioleta e alguns medicamentos e, em geral, surgem de 6 a 35 casos novos 

a cada 100.000 por ano, dos quais 90% ocorrem em mulheres em idade 

reprodutiva. (DRABORG; DUSS; HOUEN., 2012; BOGDANOVIC et al., 2015). 

O paciente portador de LES, em sua maioria, apresenta alguns sinais e 

sintomas característicos dessa doença como dores nas articulações, nos 

músculos, fadiga, obesidade e osteoporose, e a prática de atividade física pode 

prevenir e/ou combater essas complicações a longo prazo. (VOLKMANN et al., 

2010; BOGDANOVIC et al., 2015). 

A gestação em pacientes com LES é associada, de forma oscilante, a 

um maior risco de consequências adversas materno-fetais, o que, no passado, 

era motivo para que as mesmas fossem aconselhadas a não engravidar, já que 

a gestação de uma paciente lúpica seria classificada como de alto risco. Porém, 

nos dias atuais, existem estudos que sugerem que uma portadora de lúpus pode 

ter uma gravidez bem-sucedida, com acompanhamento multidisciplinar. O 

reaparecimento da doença pode ocorrer durante o período da gravidez e 

geralmente logo após, na fase de puerpério. Sabendo que é natural ocorrerem 

diversas alterações no decorrer da gestação, que evoluem para transformações 

fisiológicas, psicológicas, sociais e culturais, e um tratamento multidisciplinar 

para essas mulheres parece ser o mais adequado nesse cenário (ZAMANI et al. 

2020). 

O tratamento para um portador de LES costuma ser multidisciplinar, 

assim como para uma gestante, seja ela portadora da doença ou não. Desse 

modo, não é incomum que a mesma possa ser acompanhada por médicos, com 

a prescrição de fármacos, psicólogo, para o apoio psicológico, nutricionista, para 

a adoção de uma dieta balanceada e fisioterapeuta, para a prática de exercícios 

de forma orientada, com o intuito de melhorar a qualidade de vida (MATTUIZZI 

et al. 2020). 

A fisioterapia, por meio das suas várias técnicas como cinesioterapia, 

eletroterapia, massoterapia e hidroterapia, pode oferecer as condições 
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necessárias para o controle sintomatológico desses pacientes (ZAMBIAZZI, 

2012). 

Com relação a prática de exercícios, existem algumas contraindicações 

para uma gestante, quando na presença de (hipertensão essencial, anemia, 

doenças tireoidianas, diabetes mellitus descompensado, obesidade mórbida 

histórico de sedentarismo extremo) e, absolutas diante de doença miocárdica 

descompensada, insuficiência cardíaca congestiva, tromboflebite embolia 

pulmonar recente, doença infecciosa aguda, risco de parto prematuro, 

sangramento uterino, isoimunização grave (LIMA et al. 2005). 

O objetivo deste estudo foi investigar sobre as principais repercussões 

associadas à gestação no lúpus eritematoso sistêmico e como a fisioterapia 

poderia atuar prevenindo essas pacientes. 

Métodos  

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, e seguiu de 

acordo com as orientações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses-PRISMA (LIBERATI et al., 2009) para a evolução de análise 

de revisões sistemáticas, sendo utilizado o programa Excel para Windows 

versão 2013 (Microsoft Corp, Washington, EUA) no auxílio da sistematização da 

busca e extração dos dados obtidos na busca das bases de dados eletrônicas. 

 

Estratégia de busca e fonte de dados 

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados eletrônicas 

PubMED (via National Library of Medicine), SciELO (Scientific Electronic Library 

Online) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde). 

Para realizar a busca nestas bases de dados, foram definidos os 

seguintes termos MeSH ou palavras-chaves: Fisioterapia, gestantes e lúpus, 

bem como seus respectivos em língua inglesa: “Physiotherapy”, “pregnant 

women” and “lupus”. Portanto, a partir da definição dos termos de busca foram 

adotadas as seguintes combinações dos termos selecionados (“pregnancy” AND 

“lupus” AND “exercise”), (“pregnancy” AND “physiotherapy”), (“physiotherapy” 
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AND “pregnancy” AND “systemic lupus erythematosus”), (“systemic lupus 

erythematosus” AND “pregnancy”), para realizar a busca nas bases de dados 

PubMED e LILACS, e (“gravidez” E/OU “lupus” E/OU “fisioterapia” E/OU 

“exercícios”) quando a busca foi feita na base de dados SciELO. Além das 

palavras-chaves e termos descritos acima, a busca na literatura foi limitada com 

finalidade em incluir apenas estudos publicados em língua inglesa e portuguesa. 

Adicionalmente, foram incluídos durante a busca nas bases de dados limites 

referentes ao tipo de estudo, sendo inserido apenas estudos clínicos, ensaios 

clínicos, ensaios clínicos randomizados, bem como, o período de publicação do 

estudo, que foi limitado aos últimos 15 anos. O levantamento bibliográfico foi 

realizado no período de março até novembro de 2020. 

 

Critérios de elegibilidade e exclusão 

Foram adotados como critérios de elegibilidade para a seleção dos 

estudos, artigos que abordassem o lúpus eritematoso sistêmico e a gestação, 

além dos que apresentassem a fisioterapia como estratégia terapêutica para 

pacientes com lúpus, gestantes ou pacientes gestantes lúpicas.    

No entanto, foram excluídos os estudos que não especificaram o tipo de 

intervenção feita nas gestantes lúpicas, artigos que não foi possível o acesso ao 

texto completo. 

Critérios de seleção dos estudos 

Os estudos apresentados a partir do levantamento bibliográfico, foram 

submetidos a uma seleção, através da leitura dos títulos e resumos. Após essa 

seleção, os estudos que apresentassem potencial para elegibilidade eram 

selecionados para uma análise completa do texto, assim, somente após essa 

última análise é que os estudos seriam incluídos para a síntese qualitativa. O 

processo de seleção dos artigos após o levantamento foi realizado por dois 

revisores independentes (A.S.P.S e L.C.M.S.) seguindo os critérios de inclusão 

e exclusão dos estudos descritos na seção anterior. Contudo, caso houvesse 

discordância entre esses revisores, um terceiro revisor independente (G.S.F.A) 

seria consultado. Além disso, as referências dos artigos incluídos foram 

verificadas a fim de buscar por outros estudos relevantes que pudessem compor 
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a revisão. Por fim, em casos onde os estudos não se encontravam disponíveis 

para a avaliação dos revisores, os mesmos eram excluídos. 

Extração dos dados dos estudos 

Dos estudos foram retiradas as seguintes informações: a) A qualidade de 

vida de portadores de lúpus antes e após fisioterapia; b) Qualidade de vida de 

gestantes portadores de lúpus antes e após a fisioterapia; c) Complicações 

geradas pelo lúpus e pela gestação; d) Benefícios da fisioterapia para gestantes 

portadores de lúpus.  

Resultados 

Após levantamento bibliográfico inicial, foram encontrados 45 estudos 

possivelmente relevantes, identificados através de uma pesquisa nos bancos de 

dados (PubMED = 22; SciELO = 14; LILACS = 9). Destes, apenas oito estudos 

foram considerados elegíveis para análise qualitativa dos dados.  

 

Figura 1: Traz diagrama de fluxo exemplar da seleção dos estudos. 
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Os oitos artigos incluídos foram publicados nos últimos 15 anos, ou seja, 

de 2005 a 2020, quais foram submetidos a uma seleção, através da leitura dos 

títulos e resumos, com enfoque em gestantes portadoras de lúpus eritematoso 

sistêmico e o papel protetor da fisioterapia. Uma descrição de todos os estudos 

incluídos está apresentada no quadro 1. 

Características gerais dos artigos incluídos  

As características dos grupos foram descritas no quadro 1. Dos oito 

artigos incluídos na presente revisão, 80% deles demonstraram o impacto 

negativo da gravidez sobre a atividade da doença. 

Quadro 1. Características gerais dos artigos incluídos. 
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Quadro 1. Características gerais dos artigos incluídos (continuação). 

 

Lúpus versus gravidez 

         No estudo realizado por Dahr et al. (2005) com 148 mulheres gestantes 

com lúpus e 78.905 gestantes sem lúpus, as mesmas foram divididas em 3 

grupos: O 1º grupo com lúpus, contendo 84 mulheres gestantes (15 mulheres 

grupo ainda não diagnosticado, 2º grupo já diagnosticado contendo 69 mulheres) 

e o 3º grupo controle, com 51.000 gestantes. Foi visto que o grupo com lúpus 

apresentou um aumento de natimortos quando em comparação aos demais 

grupos. Desse modo, foi visto que o risco de natimortos aumentou 

significativamente em doenças maternas graves, marcadas por envolvimento do 

sistema nervoso central.  

          Lozza et al. (2012) realizaram um estudo destacando as perspectivas 

atuais dos resultados da gravidez em pacientes com LES. Eles observaram que 

a maioria das mulheres com LES podem ter uma gravidez bem-sucedida, 

tornando uma gestação desafiadora comparada com outras mulheres, 

resultando em mais partos cesáreos, morte materna, pré-eclâmpsia, parto 

prematuro, trombose, infecção e complicações hematológicas durante a 

gravidez, doenças renais, pulmonares ou cardíacas graves são complicações 

fatais do LES, com isso, as pacientes devem ser encorajadas a engravidar na 

cama, devido ao alto risco de complicações maternas e fetais, citados acima.  

        No estudo de Stojan; Baer (2012), foi visto que a gravidez no LES é 

propensa a complicações e deve ser considerada de alto risco. Foi comprovado 

em um estudo recente nos EUA, com 16,7 milhões de gestantes, a presença de 

lúpus em 13.555 pacientes com lúpus e foram associadas a um aumento de 20 

vezes na mortalidade materna e aumento dos riscos de morbidade materna, 

incluindo cesarianas, trabalho de parto prematuro e pré-eclâmpsia. Esses riscos 

persistiram quando ajustados para a idade materna, na pré-eclâmpsia complica 
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13–35% das gestações com lúpus, em comparação com 5–8% das gestações 

na população geral dos Estados Unidos. 

          Ainda no estudo Stojan; Baer (2012) observado que a morbidade e 

mortalidade fetal em gestações com LES foram recentemente avaliadas em uma 

revisão sistemática e meta-análise de séries de casos em todo o mundo. Entre 

29 estudos observacionais com 2.751 gestações, a taxa de parto prematuro foi 

de 39,4%, aborto espontâneo de 16%, restrição de crescimento intrauterino 

(RCIU) 12,7%, natimorto 3,6% e óbito neonatal 2,5%. Foi feito uma análise 

preliminar, onde, 80% de 333 mulheres grávidas tiveram um resultado favorável 

na gravidez, definido como ausência de morte fetal/neonatal, RCIU e nascimento 

antes de 36 semanas devido a insuficiência placentária, hipertensão ou pré-

eclâmpsia.  

          Silva et al. (2015) realizaram uma revisão da literatura a cerca das 

situações clínicas e complicações que podem ocorrer durante o período 

gestacional de pacientes com LES. Eles identificaram como as situações clínicas 

mais comumente observadas no LES e relacionadas à gestação, como a SAF 

(Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide), a nefrite lúpica na gravidez e o lúpus 

neonatal. Avaliaram a correlação entre a atividade do LES e a gravidez, além do 

uso de medicamentos no período da gestação, a partir da seleção de 21 artigos 

na língua inglesa e 2 artigos na língua portuguesa, seguindo a classificação 

Qualis (Capes): A1, A2 e B1. 

             Os autores através do estudo Silva et al. (2015) mostraram que a 

exacerbação do LES durante ou após a gravidez ocorre principalmente quando 

a doença não está bem controlada, provocando aumento do risco de 

complicações, e que cerca de 20% das gestações de mulheres com LES vão 

resultar em abortamento ou natimorto. Concluíram, também, que a nefrite lúpica, 

o lúpus neonatal e a SAF são condições que podem estar presentes em 

gestação de paciente com LES.  

            Afirmaram ainda que os autores Silva et al. (2015), tais condições clínicas 

precisam ser devidamente tratadas devido ao aumento do risco de 

complicações, como os abortos e no caso do lúpus neonatal, o bloqueio cardíaco 

congênito. A maioria dos imunossupressores está contraindicada durante a 
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gestação, o que dificulta a abordagem terapêutica quando a doença está em 

atividade durante a gestação. Sendo assim, segundo esses autores, um 

planejamento antes da concepção, juntamente com a presença de uma equipe 

experiente e multidisciplinar acompanhando a gravidez faz com que haja 

melhora dos resultados obstétricos maternos e fetais, com diminuição das 

complicações. 

Papel protetor da fisioterapia para gestantes saudáveis e gestantes lúpicas 

 Zambiazzi et al. (2012), realizaram um estudo para avaliar a incidência 

dos sintomas musculoesqueléticos, antes, durante e após a aplicação de um 

programa de exercícios fisioterapêuticos em gestantes. Numa amostra que foi 

constituída por um grupo de estudo, composto por 38 gestantes com idade de 

17,9 anos, e um grupo controle, composto por 33 gestantes com idade de 20,8 

anos. Na avaliação inicial, as participantes do grupo controle, referiram 

desconfortos de intensidade leve (18,2%) e de intensidade grave (18,4%) e as 

do grupo de estudo de intensidade grave (36,8%) e intensidade leve (31,6%). Ao 

final do estudo, as gestantes do grupo controle referiram desconfortos de 

intensidade grave (60,6%), enquanto as gestantes do grupo de estudo relataram 

desconfortos com intensidade leve (57,9) ou ausência de sintomas.  

Ao final dos estudos quando os autores Zambiazzi et al. (2012) 

questionaram as participantes dos dois grupos foram questionadas sobre a 

importância da prática de exercícios para diminuir as alterações 

musculoesqueléticas, todas que participaram dos grupos, reconheceram a 

importância da atividade, da mesma forma que quando perguntaram sobre a 

importância do profissional de fisioterapia acompanhar o pré-natal de gestantes. 

  No estudo de Nascimento et al. (2014), onde foram incluídos estudos  

que apresentassem as recomendações quanto às indicações, contraindicações, 

modalidades (exercícios aeróbicos, treinamento de resistência muscular, 

alongamento e exercícios do assoalho pélvico), frequência, intensidade e 

duração dos exercícios para cada trimestre gestacional, bem como os que 

fizeram recomendações de exercícios físicos tanto para as gestantes de baixo 

risco quanto para populações especiais de mulheres, como atletas, hipertensas, 

diabéticas e obesas, eles concluíram que a prática de exercício físico é uma das 

formas mais produtivas de se incrementar a saúde materna, ajudar no controle 
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de vários desconfortos durante a gestação e no parto, bem como no controle do 

ganho de peso mês a mês, e facilitar seu retorno às condições ponderais do pós-

parto, propiciando um período puerperal e de amamentação mais confortável e 

prazeroso.  

Lopes et al. (2017), mostraram em seu estudo que as gestantes 

portadoras de LES apresentam limitações para realizar exercícios físicos, devido 

ao acometimento das articulações, gerando dor, fadiga e diminuição da 

amplitude articular e que através de exercícios, há como ajudar a proporcionar 

um aumento da potencialização muscular, promovendo assim uma hiperemia 

que por sua vez eleva o ganho da amplitude de movimento articular. Também 

mostraram que a cinesioterapia como forma de tratamento, proporciona melhora 

na mobilidade, flexibilidade, coordenação muscular, aumento da força muscular 

e resistência à fadiga.  

 O estudo de Souza et al. (2019), tem como objetivo informar sobre os 

benefícios do trabalho da Fisioterapia na área de obstetrícia, onde demonstra 

que durante a gestação surge desconforto musculoesquelético, causando 

incômodos e limitações funcionais. Com isso, existem diversos métodos 

fisioterapêuticos, que podem ser realizados em gestantes de baixo risco para 

que possam diminuir as dores, proporcionar conforto e bem-estar, aumentando 

o relaxamento e principalmente a confiança em relação ao próprio corpo. 

Também é de extrema importância o estímulo de algumas técnicas como a 

deambulação, adoção de posturas verticais, exercícios respiratórios, 

alongamentos ativos e passivos, analgesia através da estimulação elétrica 

nervosa transcutânea (TENS), técnicas de relaxamento, massagens, 

hidroterapia e crioterapia.  

Discussão  

           A interação do lúpus e da gravidez é muito complexa: o consenso é que 

a gravidez pode piorar o processo da doença lúpica, mesmo que isso não seja 

previsível, e a gravidez pode mimetizar as manifestações clínicas do lúpus, 

principalmente pré-eclâmpsia / eclampsia (Lozza et al. 2012).  

       Estudo de Dahr et al. (2005) deixa claro que o aumento do número de 

natimortos em gestantes com lúpus é consideravelmente alto comparado as 
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gestantes não diagnosticadas, já diagnosticadas e gestantes saudáveis. Stojan 

et al. (2014) ressaltaram que a gravidez em uma mulher com LES está associada 

a um risco aumentado de grandes resultados adversos maternos e fetais. Essa 

observação levou os médicos, no passado, a aconselhar seus pacientes com 

lúpus a não considerar o parto. No entanto, a prevenção e o tratamento de 

complicações maternas melhoraram dramaticamente.  

         Assim, a frequência de perda de gravidez no LES caiu nos últimos 40 anos 

de níveis tão altos quanto 43% em 1960-1965 para 17% em 2000-2003, um nível 

agora compatível com o da população geral dos Estados Unidos. Já no estudo 

de Silva et al. (2015) concluiu-se que a melhor prevenção para as crises de LES 

durante a gravidez é o atraso da concepção até que a doença esteja em 

remissão por pelo menos 6 meses.  

          Sobre a fisioterapia em gestantes saudáveis Zambiazzi  et al. (2012), 

destaca que o profissional de fisioterapia deve atuar juntamente com a equipe 

de saúde, intervindo no preparo físico da gestante, através de protocolos de 

exercícios, proporcionando o bem-estar físico através da diminuição de sintomas 

osteomioarticulares, circulatórios e respiratório. Esse estudo demonstrou a 

importância da atenção fisioterapêutica na educação continuada da saúde das 

gestantes. Sendo assim, se para gestantes de risco habitual o acompanhamento 

fisioterapêutico exerce efeitos benéficos, é natural imaginar que o mesmo possa 

ocorrer para gestantes lúpicas, uma vez que essas últimas tem uma necessidade 

de acompanhamento minucioso ainda maior.  

 O estudo de Nascimento et al. (2014), que demonstrou que a eficácia da 

atividade física, que contribui significativamente para a melhora da qualidade de 

vida das pacientes, corrobora com os achados de. Souza et al. (2019), que 

relataram que a fisioterapia obstétrica exerce um papel acolhedor, dando à 

parturiente suporte físico e emocional. Além disso, a assistência fisioterapêutica 

ajuda ainda a tornar o processo de parturição mais ativo, natural e satisfatório, 

favorecendo uma vivência positiva na vida social e familiar da parturiente, como 

mulher e mãe. 
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No estudo de Lopes et al. (2017), sobre tratamento fisioterapêutico em 

gestantes portadoras do LES, defenderam que os exercícios ativos ajudam a 

proporcionar um aumento da potencialização muscular, ocasionando assim uma 

hiperemia que por sua vez eleva o ganho da amplitude de movimento articular. 

Defenderam também que os nervos periféricos são responsáveis por estimular 

o funcionamento da transmissão de impulsos nervosos nas placas motoras, 

proporcionando assim uma melhora no equilíbrio, coordenação dos movimentos 

e na diminuição da dor. Foi visto também que a drenagem linfática manual (DLM) 

tem como objetivo diminuir o acúmulo de líquido nos tecidos superficiais 

(edema), para tentar manter o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais, a fim 

de conter o edema em um nível confortável.  

Apesar do LES ainda ter seu comportamento debatido na gravidez, o 

binômio LES e gravidez devem ser conduzidos como gestação de alto risco, 

sendo indicado acompanhamento rigoroso com equipe multidisciplinar, não 

esquecendo que as pacientes devem ser esclarecidas dos riscos materno-fetais 

(Lopes et al. 2017). 

De acordo com todos os oito artigos discutidos anteriormente, percebeu-

se que a abordagem fisioterapêutica ocupa um papel importante para a 

qualidade de vida das gestantes saudáveis, assim como gestantes portadoras 

de LES. No entanto, é essencial a informação e acompanhamento de forma 

multidisciplinar, se atentando aos limites de cada gestante em sua 

particularidade. 

Conclusão 

          Foi possível observar que estudos encontrados apontam que a relação de 

LES e gravidez traz um impacto negativo na vida da gestante. Entretanto, vale 

salientar que a equipe multidisciplinar é de extrema importância para a 

prevenção de complicações futuras. Nesse contexto, apesar das poucas 

evidências encontradas, a fisioterapia aparece como um possível tratamento 

preventivo em gestantes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico, assim como 

para gestantes saudáveis, trazendo benefícios que podem levar a uma melhor 

qualidade de vida ao decorrer da gestação. 
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