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RESUMO 

 

A hemorragia puerperal constitui enorme risco a vida de todas as gestantes, ainda que 
o parto seja um processo natural, tal fato não quer dizer que o mesmo não seja 
rodeado de riscos para a gestante. Urgências obstétricas carecem de atenção por 
parte da equipe de enfermagem, pois a coleta de informações sobre o histórico clínico 
da gestante pode alertar para pacientes que tenham fatores de risco ou pré-disposição 
para quadros hemorrágicos. Deve-se ressaltar que existe um Protocolo de 
Hemorragia Puerperal, publicado pelo Sistema Único de Saúde, mas devido às altas 
taxas de mortes de puérperas conclui-se que as informações contidas no referido 
Protocolo não foram difundidas a todos os profissionais de enfermagem, 
principalmente aqueles envolvidos na área obstétrica. Por isso o presente trabalho 
vem alertar as Equipes de Enfermagem da importância de se conhecer, e, sobretudo, 
colocar em prática os conhecimentos obtidos no estudo do Protocolo de Hemorragia 
Puerperal, a fim de diminuir as taxas de mortandade de puérperas, uma vez que se 
observado, com a devida atenção, veremos que as ações contidas no protocolo, não 
são complexas, mas carecem de atenção, de rápido diagnostico e imediatas medidas 
no controle e na reversão do quadro hemorrágico. Para a confecção do presente 
trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir das bases de dados Scielo, 
Revista Médica de Minas Gerais e Sistema Único de Saúde. 
 
 
 

Palavras-chave: Urgência Obstétrica; Hemorragia no pós-parto; Hemorragia 

puerperal (HPP). 
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ABSTRACT 

 

Postpartum hemorrhage. Puerperal hemorrhage poses a huge risk to the lives of all 
pregnant women, even though the delivery is a natural process, this does not mean 
that it is not surrounded by risks to the pregnant woman. Obstetric urgencies need 
attention from the nursing team, since the collection of information about the pregnant 
woman's clinical history can alert patients with risk factors or pre-disposition for 
hemorrhagic conditions. It should be noted that there is a Protocol of Puerperal 
Hemorrhage, published by the Unified Health System, but due to the high rates of 
deaths of pregnant women, it is concluded that the information contained in the 
Protocol was not disseminated to all nursing professionals, especially those involved 
in the obstetric area. Therefore, the present study warns the Nursing Teams of the 
importance of knowing and, above all, putting into practice the knowledge obtained in 
the study of the Protocol of Puerperal Hemorrhage, in order to reduce the rates of 
death of pregnant women, since if observed , with due attention, we will see that the 
actions contained in the protocol are not complex, but they lack attention, rapid 
diagnosis and immediate measures to control and reverse the hemorrhagic condition.  
For the preparation of the present study a bibliographic research was carried out, 
based on the Scielo databases, the Medical Journal of Minas Gerais and the Unified 
Health System. 
 

 

Key-words: Obstetric Urgency; Postpartum hemorrhage; Puerperal hemorrhage. 
. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Hemorragia puerperal constitui enorme risco a vida de todas as gestantes, 

devido aos contratempos que estas se expõem no momento do parto, pois ainda que 

este seja um processo natural, o mesmo se encontra rodeado de riscos para a 

gestante e, quando estes riscos se concretizam na forma de hemorragias, vemos que 

segundos são preciosos para reversão do quadro hemorrágico e suas consequências, 

vemos também que quando os profissionais, mais precisamente a equipe de 

enfermagem perdem preciosos segundos em iniciar o tratamento se verifica a 

elevação da taxa de mortandade das puérperas. 

Urgências obstétricas carecem de atenção por parte da equipe de enfermagem, 

atenção esta que se inicia com análise do histórico médico desde o início da gestação 

até os últimos exames do pré-natal (quando este é realizado), pois a coleta de 

informações pode alertar os profissionais para aquelas gestantes que possuem 

fatores de risco ou pré-disposição para quadros hemorrágicos.   

Deve-se ressaltar que existe um Protocolo de Hemorragia Puerperal, publicado 

pelo Sistema Único de Saúde, mas devido às altas taxas de mortes de puérperas nota 

se que as informações contidas no referido Protocolo não foram difundidas a todos os 

profissionais de enfermagem, principalmente aqueles envolvidos na área obstétrica. 

Portanto, justifica-se a importância do presente trabalho em alertar as Equipes de 

Enfermagem da relevância de se conhecer, e, sobretudo, colocar em prática os 

conhecimentos obtidos no estudo do Protocolo de Hemorragia Puerperal, a fim de 

diminuir as taxas de mortandade de puérperas, haja vista que se observados com a 

devida atenção veremos que as ações contidas no protocolo, não são complexas, mas 

carecem de atenção, de rápido diagnóstico, imediatas medidas no controle e na 

reversão do quadro hemorrágico. 

Assim, com a influência na prestação dos cuidados as gestantes, fica indexada 

a seguinte pergunta: Qual a ação do Enfermeiro na identificação precoce da 

Hemorragia Puerperal? 

Desta forma, essa pesquisa tem como Objetivo Geral descrever a atuação do 

Enfermeiro nas ações aplicadas à mulher em hemorragia puerperal. 

Como Objetivos específicos, descrever o protocolo de hemorragia puerperal, 

identificar, precocemente, as causas de Hemorragia puerperal descrever as condutas 

do Enfermeiro na assistência à mulher durante a hemorragia puerperal. 
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Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir das bases de dados 

Scielo, Revista Médica de Minas Gerais e Sistema Único de Saúde. Foram utilizados 

os seguintes indexadores: Hemorragia no pós-parto, enfermagem no pós-parto, 

Hemorragia puerperal e morte de gestantes. Inicialmente foram encontrados 41 

artigos, onde foram utilizados como critérios de inclusão os textos que abordavam 

assuntos relacionados ao tema; publicados no período de 2009-2018; escritos ou 

traduzidos para o português e publicados na integra, dando ênfase às publicações 

mais recentes. Já como critério de exclusão ficou definido: não relacionados ao tema; 

publicados antes de 2009; fora da linguagem portuguesa e não publicados na integra. 

Com aplicação dos critérios de inclusão, foi utilizado o primeiro Teste de 

Relevância, no qual foram selecionados artigos pela leitura de seus resumos, sendo 

encontrados 13 artigos. Em seguida foram aplicados os critérios de exclusão, ou seja, 

a utilização do 2º Teste de Relevância no qual os estudos foram lidos na integra e de 

forma analítica e reflexiva, dos quais foram excluídos aqueles que não estavam dentro 

dos critérios estabelecidos, com isso, foram selecionados 07 estudos para a 

construção do trabalho. 

 

2. Conhecendo o Protocolo de Hemorragia Puerperal 

2.1 O Protocolo de Hemorragia Puerperal 

 

Foi definido como objetivo a difusão, no meio acadêmico e profissional do 

conteúdo do Protocolo de Hemorragia Puerperal como medida para redução dos 

riscos de óbitos de puérperas, aumento da porcentagem de reversão de quadros 

hemorrágicos puerperais e por consequência o aumento da taxa de natalidade aliada 

a redução dos óbitos de puérperas. O citado protocolo traz importantes 

recomendações, orientações e informações ao profissional de saúde, informações 

estas que são de extrema importância para toda equipe obstétrica. 

O presente trabalho foi construído tendo como base o protocolo da Comissão 

Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que tem como objetivo 

prevenir e reduzir a mortalidade materna, humanizar o atendimento gestacional, além 

de facilitar o acesso, da gestante aos serviços de saúde, diminuindo assim a 

quantidade de óbitos de puérperas. 
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Podemos qualificar os quadros de risco de HPP conforme Protocolo de 

Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.05): 

 
Primária 
É aquela que ocorre dentro das primeiras 24 horas pós-parto, causada 

especialmente pela atonia uterina (80%), retenção placentária (acretismo), 
distúrbio de coagulação, inversão uterina, lacerações e hematomas no trajeto 
do canal do parto. Acontece em 4 a 6% de todas as gestações. 

Secundária 
É aquela que ocorre após 24 horas até 6 a 12 semanas após o parto, 

causada por retenção de restos placentários, erros de coagulação 
hereditários, infecção puerperal ou doença trofoblástica gestacional. 

 

O profissional de Enfermagem deve conhecer os quatro principais motivos de 

surgimento de uma Hemorragia pós-parto conforme imagem a seguir. 

 

Figura 1 

 

Fonte: Recomendações Assistenciais para Prevenção, diagnóstico e tratamento da 

hemorragia obstétrica, Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde do Brasil, Brasil, 

(2018, p. 07): 

 

 

O profissional deve iniciar a identificação dos fatores de risco conforme imagem 

a seguir: 
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Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.05): 

 

Após a avaliação dos fatores de risco o profissional deverá realizar a 

classificação de risco da Gestante. Tal classificação é muito importante, pois com base 

nestas informações serão adotadas medidas de prevenção a HPP. Observe o quadro 

abaixo sobre os tipos de classificação: 

 

Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.05): 
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A classificação de risco é importante pois com base nestas informações serão 

adotadas outras medidas de prevenção ao HPP pela equipe de enfermagem. Ainda 

que seja importante expor estas ações da equipe de Enfermagem constantes no 

protocolo, tal assunto será abordado com maior ênfase no capítulo 3. 

Como propostas para prevenção de HPP logo após o parto observamos o 

contido no Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.07): 

 

• 4.1- Manejo ativo do 3º estágio do trabalho de parto; 
• 4.2- Massagem uterina periódica: a cada 15 minutos nas primeiras 2 

horas após o parto. 

 

O Manejo do 3º estágio diminui, de forma eficaz o risco de perda de volêmica 

no pós-parto imediato. 

Tal manejo constitui-se das seguintes atividades: 

• Aplicação de ocitocina como medida de profilaxia. Tal 

aplicação é recomendada a todas as gestantes, logo após o nascimento 

do lactente na quantidade de 10 UI ocitocina, por via intramuscular 

(podendo ocorrer variações conforme avaliação médica), A ocitocina 

possui efeitos colaterais baixíssimos e sua via de aplicação é facilitada 

por não necessitar de acesso venoso. A Ocitocina quando aplicada no 

pós-parto promove vasoconstrição, minimizando a perda volêmica; 

• Uso de Clamper no cordão umbilical em um espaço de 

tempo de 1 a 3 minutos logo após o nascimento do feto; 

• Após pinçar o cordão umbilical realizar a tração controlada 

do cordão (a tração deve ser suave e constante a fim de promover o 

descolamento placentário, mas sem o risco de lesão tecidual. Deverá 

ser realizada por profissional treinado devido a risco de rompimento do 

cordão e inversão uterina), tração esta que deverá ser acompanhada da 

manobra de Brandt-Andrews( esta manobra é realizada pressionando o 

abdômen sobre a localização do útero, de forma mais exata faz-se 

pressão com a ponta dos dedos imediatamente sobre o osso púbico com 

movimento em direção ao útero e logo após no sentido do tórax). 
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• Logo após a dequitação deve-se começar a massagem 

uterina periódica. Tal massagem deve ser repetida a cada 15 minutos 

em por um período de 02 (duas) horas. 

 

Uma grande dificuldade dos profissionais é calcular a perda sanguínea a fim de 

se iniciar as ações de prevenção do HPP. Como forma eficaz pode realizar a pesagem 

dos campos operatórios encharcados de sangue ou o uso de coletores de sangue 

perdido. 

Como forma de controle do quadro da gestante o profissional deve sempre se 

recordar que, devido ao estado hipervolêmico as gestantes só apresentam sinais de 

hemorragia após perda de 1500 a 2000 ml de sangue o que apresenta um grande 

risco de diagnóstico tardio de HPP. 

Um fator complicador em HPP é o lapso temporal entre o início do HPP e o 

tempo de diagnóstico e atuação. Visando diminuir este fator foi adotada a HORA DE 

OURO na obstetrícia. Ao avaliarmos o HPP, nos deparamos com três fatores 

complicadores, sendo eles: 

• Problemas de acesso: refere-se a dificuldade do 

diagnóstico e do período de tempo entre o diagnóstico e o atendimento 

médico; 

• Problemas de manejo: refere-se a dificuldade que a equipe 

tem de tomar as decisões certas, no momento certo, principalmente 

quando nos referimos a equipes multidisciplinares. A fim de minimizar tal 

fato, a instituição deve investir em treinamentos e a adoção e utilização 

do protocolo de HPP; 

• Problemas de ambiência: refere-se à falta de infraestrutura 

e/ou instalações adequadas para o cuidado da puérpera com HPP 

 

Para o controle dos problemas acima, deve-se investir em treinamento 

(reciclagem, seminários, treinamento e etc.) e equipamentos específicos para os 

casos de HPP.  O conceito de Hora de ouro na obstetrícia se refere ao controle da 

perda de volume em grande quantidade em uma quantidade de tempo que não 

ultrapasse o tempo de uma hora. 

Tão logo seja identificado um quadro de HPP, o profissional que o identificou 

será o primeiro a oferecer a puérpera atendimento imediato e acionamento do plano 
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de manejo, que de acordo com o Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único 

de Saúde e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.18) é 

composto por quatro componentes, sendo eles: 

 

Estágio 1 (sangramento contínuo e perda sanguínea de 1000 -1500ml). 

 

1- Comunicação/mobilização 
• Chamar imediatamente equipe assistencial (enfermeira obstetra, 

obstetra e anestesista) responsável que devem estar presentes em no 
máximo 5 minutos; 

• Ativar o protocolo de hemorragia; 
• Providenciar o kit de HPP; 
• Iniciar imediatamente sequência do checklist; 
• Ressuscitar: Iniciar imediatamente medidas de ressuscitação 

utilizando o “CAB” (C =Circulação; A = vias Aéreas; B = Breath= respiração); 
• Providenciar dois acessos venosos de grosso calibre (14- 16G), 

colher sangue para exames (hemograma, coagulograma, prova cruzada, 
fibrinogênio, gasometria, lactato).Deve01 acesso para ressuscitação 
volêmica, outro para ocitocina); 

• Coletar exames laboratoriais no momento da punção do acesso 
venoso; 

• Iniciar pesagem de compressas e estimativa visual de sangramento; 
• Iniciar ressuscitação volêmica com a infusão livre de 1000 ml de soro 

fisiológico ou ringer lactato morno. Avaliar resposta hemodinâmica da 
paciente, cada 500ml de qualquer fluido infundido (baseando-se nos sinais 
vitais - PA, FC, perfusão periférica/saturação deO2, diurese e estado de 
consciência); 

• Atentar para o risco de coagulopatia dilucional a partir de 1500-
2000ml de cristaloide infundidos sem a associação com hemotransfusão; 

• Avaliar vias aéreas e respiração. Iniciar oxigênio por máscara (se 
possível com reservatório) em alta concentração (8-15L/min) independente 
da concentração/saturação de oxigênio materna; 

• Alertar agência transfusional e reservar 2 unidades de concentrado 
de hemácias e 2 de plasma fresco congelado; 

• Medir temperatura corporal a cada 15 minutos. Prevenir a hipotermia. 
 
2- Monitoração/investigação/diagnóstico 
• Monitorar dados vitais (pulso, PA, SatO2, nível de consciência) a cada 

10 minutos ou deforma contínua (especialmente nos casos graves); 
• Estimar perda sanguínea acumulada a cada 5-15 minutos; 
• Realizar teste do coágulo (Teste de Weiner): coletar sangue em um 

tubo de ensaio sem anticoagulante (tampa vermelha) e aguardar entre sete e 
dez minutos. A formação de um coágulo firme e estável após esse tempo, 
sugere ausência de coagulopatia por hipofibrinogenemia; se o exame estiver 
alterado, solicitar coagulograma e dosagem de fibrinogênio com urgência 
para confirmar coagulopatia e providenciar Plasma Fresco e crioprecipitado; 

• Combater a hipotermia: manter paciente aquecida e medir 
temperatura a cada 15 minutos, estimular uso de cobertores mantas térmicas 
ou outros dispositivos de aquecimento seguros; 

• Definir a causa do sangramento (4Ts) imediatamente após 
diagnóstico de hemorragia (Vide Quadro 6): 1. Avaliar o tônus uterino; 2. 
Revisar o canal do parto (para avaliar lacerações ou hematomas); 3. Revisar 
a cavidade uterina; 4. Checar histórico de Coagulopatias congênitas ou risco 
de Coagulopatias adquiridas. 
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Observações: Reavalie as causas de hemorragia (4T) mesmo nos 
casos em que durante a assistência ao parto as revisões foram realizadas e 
estavam normais. Deve-se ressaltar que mais de uma causa pode ocorrer ao 
mesmo tempo. Por exemplo, é possível a associação de um quadro de 
hipotonia uterina com o de lacerações de trajeto após uso do fórceps ou 
mesmo em uma cesariana intraparto em que houve laceração do colo durante 
a extração fetal. 

 

É fundamental identificar a causa do sangramento para realizar 
o tratamento adequado. 

 
3 - Tratamento medicamentoso da atonia uterina mnemônico MODEM 

é utilizado para facilitar a abordagem clínica da atonia uterina, ao se referir a 
sequência de manobras e drogas a serem utilizados: 

  
Massagem uterina bi manual (Manobra de Hamilton) Realizar 

compressão uterina por 20 minutos ou até obter contração contínua e efetiva. 
Esvaziara bexiga antes da compressão para aumentar a eficácia da manobra. 
Iniciar monitoramento da diurese. Observe a figura sobre como realizar esta 
massagem. 

 

 
 

Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.19): 

 
 
Ocitocina endovenosa (5UI/ampola) 
É a droga de eleição pela meia-vida curta (5 min), custo baixo e início 

de ação rápido (2-3 min). 
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Requer o início imediato de uterotônicos de segunda linha. A exposição 
do útero a altas doses de ocitocina em um esforço para produzir contração 
adequada leve à down-regulation (mecanismo de controle pelo qual uma 
célula diminui a quantidade de um componente celular)dos receptores a este 
medicamento e a dose efetiva para contração uterina adequada em pacientes 
já expostas à ocitocina endógena é de 2,99UI. 

 
 
Tratamento de acordo com a causa do sangramento 
Abaixo resumiremos as principais condutas de acordo com a etiologia 

da hemorragia: 
 
Tônus 
• Iniciar massagem uterina bimanual imediatamente; 
• Ocitocina venosa– Vide Item I – Profilaxia medicamentosa; 
Caso o sangramento persista e o útero continue amolecido, sendo 

afastadas outras causas, administrar 0,2 mg de metilergometrina por via 
intramuscular (vide doses no item derivados de Ergot) e/ou introduzir 800mcg 
de misoprostol por via retal e passar para o Estágio II de manejo. 

• Avaliar necessidade de inserção do balão de tamponamento 
intrauterino. 

 
Trauma 
• Realizar nova revisão do canal de parto nos casos de hemorragia; 
• Avaliar presença de lacerações do canal de parto e suturá-las 

imediatamente; 
• Drenar hematomas; 
• Investigar rotura uterina, hematoma de ligamento largo ou retro 

peritoneal, inversão uterina. 
 
Tecido 
• Realizar cuidadosa revisão da cavidade uterina e evacuar produtos 

retidos (restos placentários, membranas, coágulos); 
• A dequitação placentária usualmente ocorre nos 30 minutos que 

sucedem o parto. Caso não ocorra nesse intervalo: avaliar extração manual 
da placenta. 

• Se durante uma extração manual da placenta não for possível 
identificar plano de clivagem entre útero e massa placentária: suspeite de 
acretismo. Nesses casos, não tente retirara placenta, pois o sangramento 
pode ser volumoso. Prepare-se para a laparotomia; 

• Nos casos de suspeita de acretismo: a decisão entre realizar 
tratamento definitivo no momento do parto ou optar pela conduta 
conservadora não é tarefa fácil. Salienta-se que os procedimentos cirúrgicos 
para abordagem de uma placenta acreta podem ser complexos, dependendo 
da gravidade e local de invasão placentária; 

• Tratamento definitivo e imediato do acretismo placentário: está 
indicado quando há sangramento ativo (frequentemente por dano placentário 
à manipulação) ou a equipe já conhece a extensão do acretismo e já se 
preparou para sua abordagem nesse momento. Nas outras situações em que 
se depara com uma placenta acreta não sangramento intraoperatório, a 
decisão de abordá-la ou não imediatamente deve ser individualizada e 
cautelosa. Nos casos de histerectomia, preferir realizá-la com a placenta in 
situ, pois a manipulação da placenta aumenta consideravelmente a perda 
volêmica. A metroplastia pode ser uma opção em casos selecionados.  

• Conduta conservadora no acretismo: indicada em todos os casos 
em que não há sangramento ativo e existem dúvidas sobre a gravidade e a 
extensão da invasão placentária. Nessa situação clampea-se o cordão 
umbilical, faz-se a rafia uterina, deixando a placenta em situ sem manipulá-la 
ou tentar extirpar parte dela. Deve-se, no pós-partoimediato, avaliar a invasão 
placentária com métodos de imagem (preferencialmente a ressonância 
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nuclear magnética). Recomenda-se observação rigorosa da paciente pelo 
risco de hemorragia infecção, enquanto se define o melhor tratamento.  

 
 
Trombina 
• Avaliar histórico de Coagulopatias ou uso de medicamentos 

anticoagulantes; 
• Tratar doenças de base de acordo com a causa e avaliar a 

coagulação de forma seriada; 
• Repor hemocomponentes, fatores de coagulação e volume 

intravascular; 
• Se teste de coágulo positivo iniciar plasma fresco congelado (não 

aguardar resultados do laboratório) ou mesmo crio precipitado; 
• Caso o sangramento seja controlado, manter vigilância estrita no pós-

parto. 
 
 
 
Estágio 2 (sangramento contínuo e perda sanguínea de 1500-2000 ml). 
 
1- Comunicação/mobilização 
• Chamar médico obstetra com habilidades ou treinamento avançados 

no manejo de hemorragia pós-parto; 
• Comunicar médico intensivista ou anestesista com habilidades 

avançadas; 
• Comunicar o Banco de sangue sobre o caso e coletar amostra de 

sangue para tipagem sanguínea e prova cruzada. Solicitar reserva de 
hemoderivados e a disponibilização de 2 unidades de concentrado de 
hemácias Tipo O Rh negativo para uso imediato caso necessário; 

• Providenciar equipos para transfusão de sangue e aquecedores de 
soluções; 

• Designar responsáveis pelo transporte de material para exames 
laboratoriais e hemoderivados; 

• Designar um membro da equipe para registrar os eventos, preencher 
lista de checagem, administração de fluidos e medicamentos e registro de 
dados vitais; 

• Comunicar de maneira apropriada e sensível com a família; 
• Preparar sala de cirurgia e providenciar material para cirurgia; 
• Transferir paciente para a sala de cirurgia; 
• Preparar para ativar protocolo de hemorragia maciça. 
 
2- Ressucitação 
• Manter infusão adequada de fluidos (solução salina ou ringer lactato 

aquecidos) reavaliando a resposta clínica pelo menos a cada 500ml de 
cristalóide infundido; 

• Transfundir 2 unidades de concentrado de hemácias, baseado na 
resposta e nos sinais clínicos, sem necessariamente aguardar resultados de 
laboratório, naquelas situações de instabilidade hemodinâmica não  
esponsiva à infusão de cristaloides; 

• Avaliar uso do Traje anti-choque nas pacientes com iminência de 
choque hipovolêmico ou naquelas que já se encontram emodinamicamente 
instáveis; 

• Avaliar a possibilidade de utilizar drogas vasoativas para melhora 
hemodinâmica mais precocemente para evitar infusão de grandes volumes 
de soluções; 

• Manter paciente aquecida. Avaliar possibilidade de uso de mantas 
térmicas. 

 
 
 



 23 

3- Monitoração/investigação/diagnóstico 
• Solicitar exames complementares (hemograma, coagulograma, 

fibrinogênio, lactato, gasometria, íons); 
• Avaliar e comunicar dados vitais a cada 5-10 minutos. Anotar; 
• Realizar cateterismo vesical com bolsa medidora de volume. Anotar 

diurese; 
• Calcular perda sanguínea acumulada a cada 5-15 minutos. 

 
 

Além do tratamento Químico temos o uso de equipamentos mecânicos como 

forma de contenção de perda sanguínea, desta forma temos o balão de 

tamponamento intrauterino (BTI) como forma eficiente no controle temporário e 

definitivo do HPP. Sua principal função é o controle de HPP onde o uso de 

medicamentos não atingiu os objetivos esperados. Tais equipamentos tem sido 

utilizados com grande sucesso nos casos de placenta prévia. O BTI não deve ser 

utilizado nos casos de infecção, bem como não deve ser utilizado nos casos de 

sangramento que necessitam intervenção cirúrgica. Pode ser utilizado após uma 

cesariana bem como logo após o parto normal. Tem se mostrado eficiente no controle 

de HPP e revertendo a necessidade de tratamento cirúrgico com taxa entre 70% e 

100%. Age por pressão hidrostática contra a parede uterina. Veja a imagem abaixo 

de como o balão é posicionado no útero: 

 

 

Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.23): 

 

Para HPP com perda de mais de 2000 ML deve-se adotar as seguintes ações 

de acordo com o Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e 
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.18) é composto por 

quatro componentes, sendo eles: 

 

Estágio 3 (sangramento contínuo e perda sanguínea maior que 

2000ml). 

1- Comunicação/mobilização 
• Definir líder da equipe; 
• Ativar Código vermelho - Protocolo de Hemorragia Maciça; 
• Comunicar agência transfusional que há uma hemorragia maciça em 

andamento; 
• Chamar médico intensivista ou anestesista com habilidades 

avançadas no manejo de pacientes graves; 
• Reavaliar pessoal disponível e solicitar ajuda se necessário; 
• Continuar registro de eventos, preencher lista de checagem, 

administração de fluidos e medicamentos e registro de dados vitais; 
• Reservar vaga em CTI - Iniciar preparativos para transferência da 

paciente para UTI. 
 
2- Ressuscitação 
• Manter infusão adequada de fluidos; 
• Iniciar suporte avançado: Avaliar necessidade de vasopressores, 

intubação endotraqueal e acesso venoso central; 
• Prevenir a hipotermia, mantendo a paciente aquecida com 

dispositivos de aquecimento por ar forçado e uso de soluções aquecidas para 
infusão; 

• Aplicar meias compressivas nos membros inferiores. 

3-Monitoração/investigação/diagnóstico 
• Repetir exames complementares (hemograma, coagulograma, 

fibrinogênio, gasometria arterial, sódio, potássio e cálcio) a cada 30 minutos; 
• Manter monitorização contínua. Avaliar e comunicar dados vitais a 

cada 5-10 minutos; 
• Calcular e comunicar perda sanguínea acumulada a cada 5-10 

minutos; 
• Prevenir hipotermia. 
 

Em relação à hemoterapia deve ser utilizado o protocolo de trauma, devido a 

semelhança em relação hemorragias de poli traumatizados. É recomendado o uso, o 

mais rápido possível, de 2 unidades de hemácias tipo O RH negativo (caso não haja 

reserva anterior pra gestante) até que se tenha unidades de sangue compatíveis com 

o da puérpera disponível para transfusão. O profissional deve se recorda que a 

transfusão de concentrados de hemocomponentes com tipagem sanguínea 

inexistente só deve ser utilizado quando não se pode esperar o resultado do exame. 

 

Tratamento cirúrgico 

O tratamento cirúrgico é indicado quando não se obteve sucesso nas ações 

anteriores. O profissional deve sempre ter em mente que, por ser o útero um órgão 

muito vascularizado e sua extração é um grande risco de aumento de perda volêmica. 
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Com o avanço das técnicas cirúrgicas, dispomos hoje de várias técnicas que 

podem ser utilizadas sem a necessidade de uma histerectomia. Tai como: 

• Desvascularização uterina progressiva – A ligadura do ramo ascendente 

da artéria uterina e de ramo da artéria ovariana com fio absorvível tem 

se mostrado eficiente em 90% dos casos; 

• Suturas uterinas compressivas – tal procedimento é uma excelente 

opção para o controle de HPP. Existem várias técnicas, sendo uma delas 

compressão da parede posterior contra a parede anterior do corpo do 

útero; 

• Histerectomia – utilizada como último recurso. Sendo feita de forma 

imediata, tão logo se tenha falhado na utilização de outros recursos. Tal 

procedimento pode ser parcial ou total, sendo a parcial a mais indicada; 

• Técnica de controle de danos\hemostasia transitória – Indicado para os 

casos onde se necessita da estabilização do paciente para, só então, se 

iniciar o tratamento definitivo. De ação rápida e curto tempo uma das 

técnicas mais conhecidas é o empacotamento abdominal com 

compressas de forma a fazer compressão nas áreas onde ocorrer o 

HPP. Podendo de acordo com a necessidade realizar o empacotamento 

pélvico. Uma técnica simples, barata e eficiente é o enfeixamento uterino 

com atadura elástica de Esmarch. Outra técnica conhecida é o 

garroteamento da parte inferior do útero ou região cérvice uterina. O 

profissional deve estar atento para o risco de isquemia. 

 

3. Como identificar, precocemente os motivos de hemorragia no pós-parto 

3.1 Como identificar a hemorragia na puérpera 

 

Em relação a identificação, precoce da HPP, os profissionais devem realizar a 

coleta de informações sobre a gestação, como citado no capítulo anterior, a fim de 

identificar aquelas gestantes com pré-disposição a HPP. Feito esta pesquisa toda a 

equipe deve ser orientada sobre pacientes com pré-disposição, devendo tomar 

medidas preventivas que serão abordadas ao longo deste capítulo. 

Mas se tratando da identificação propriamente dita da HPP veremos que o 

maior desafio da equipe é identificar de forma rápida e correta a quantidade de sangue 

perdido pela puérpera. Como o ser humano utiliza com grande destaque seu sentido 
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visual, da mesma forma é através da visão que identificamos o volume da perda 

volêmica. Em relação a esta identificação visual o profissional deve ter em mente que 

a mesma não possui exatidão, sendo mais uma estimativa, usualmente os 

profissionais utilizam desta estimativa visual, junto ao monitoramento dos dados vitais 

da puérpera, mas o Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.10) nos transmite o 

seguinte alerta: 

 

A estimativa visual normalmente subestima a quantidade de sangue 

perdida, mesmo quando realizada por profissionais experientes. Da mesma 

forma, em gestantes saudáveis, a repercussão hemodinâmica secundária à 

hemorragia só se manifesta tardiamente e usualmente em um momento no 

qual diversas ações importantes já deveriam ter sido tomadas. 

Por estas razões, outras importantes formas de se avaliar a perda 

volêmica devem ser estimuladas, em especial a pesagem das compressas 

embebidas de sangue e o uso de bolsas coletoras do sangue perdido. Além 

disso, atualmente têm-se proposto o uso rotineiro do índice de choque, com 

o intuito de estimar a gravidade do choque e a necessidade de medidas tais 

como transferência, ressuscitações volêmicas agressivas e transfusões 

maciças. 

 

Como descrito a avaliação visual pode levar o profissional a um erro no risco 

de hemorragia, mas tal avaliação não necessita ser desprezada, uma vez que o 

profissional passe por treinamento a fim de desenvolver sua capacidade de avaliação, 

uma vez que a identificação visual é uma técnica simples, sem custo e rápida e 

essencial para a ativação do Protocolo de Prevenção a HPP.  

Como técnicas para identificação visual de perda volêmica utilizaram 

comparações como os mostrados na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.11): 

 

 

Outra forma de estimativa leva-se em conta o sangramento coletado nas 

compressas cirúrgicas. 

Figura 9

 

 

Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.11): 
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Mas o profissional de Enfermagem não deve se esquecer que quando se 

deparar com suspeita de HPP através do exame visual, deve-se, imediatamente 

adotar a abordagem terapêutica.  Torna-se enorme risco a vida da puérpera que se 

espere os sinais clássicos de instabilidade hemodinâmica para só então iniciar a 

abordagem. 

Como forma mais precisa de verificação de perda volêmica pode-se utilizar a 

pesagem das compressas. Como o sangue possui densidade muito próxima da água, 

podemos dizer que 01ml de sangue equivale a 01grama de peso. Desta forma basta 

pesar a compressa úmida de sangue e subtrair o seu peso quando seca. A diferença 

equivale ao volume perdido. 

Outra forma é a utilização de bolsas coletoras.  

 

Figura 10 

 

Fonte: Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.12): 

 

 

3.2 Alterações nos sinais vitais 

 

Todo profissional de saúde, deve sempre ter em mente que as gestantes 

constituem um caso único em relação a vários fatores, mas em especial um fator 

requer atenção total dos profissionais, em relação ao seu quadro fisiológico, pois uma 
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vez que as gestantes apresentam volemia aumentada em uma margem de 40% a 

50% além do normal. Devido a este aumento volêmico, as puérperas apresentarão 

características de perdas hemodinâmicas somente após perdas na faixa de 1500ml a 

2000ml de sangue.  

Lembre-se que vimos anteriormente o contido a seguir, extraído de 

Recomendações Assistenciais para Prevenção, diagnóstico e tratamento da 

hemorragia obstétrica, Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde 

do Brasil, Brasil, (2018, p. 23): 

 

A estimativa visual do sangramento é subjetiva e frequentemente 
subestima a perda sanguínea, contudo, é uma metodologia simples, rápida e 
que pode surpreender um quadro hemorrágico em suas fases iniciais. 

 

O profissional deve ter em mente que embora possa fazer uma avaliação não 

muito precisa, ainda assim a avaliação visual é uma poderosa ferramenta. Indo ao 

extremo oposto todo profissional deve-se saber avaliar o quadro hemorrágico ainda 

que se tenha um único parâmetro de alteração de sinais vitais e não se esperar o 

quadro clássico de alteração em quase todos ou na totalidade dos sinais vitais. Pois 

ao se esperar o quadro clássico de alteração no quadro todo, se perde um precioso 

tempo para reverter o quadro hemorrágico, com risco de alta mortandade puesperal e 

fetal. O profissional deve atentar para que nem todas as perdas sanguíneas sejam 

visíveis tendo sempre em mente que, é mais fácil a prevenção ao estado de choque 

do que a reversão do estado de choque. Como visto antes, a equipe deve possuir 

bolsas de transfusão de hemocomponentes compatíveis e disponíveis para rápida 

utilização. 

 

3.3 Hora de ouro na Obstetrícia 

 

Como já citado anteriormente o tempo de resposta aos primeiros sinais de HPP, 

se reflete em uma probabilidade maior de sobrevida da puérpera... Conhecedor deste 

conceito e suas consequências foram adotados o conceito de Hora de Ouro em 

obstetrícia. Veja o conceito constante no Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema 

Único de Saúde e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, 

p.14): 
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Quando se avalia o tratamento da HPP, observam-se três importantes 

problemas: os de acesso, os de manejo e os de ambiência, que podem ou 

não coexistir.  

Problemas de acesso: relacionam-se às dificuldades e ao intervalo de 

tempo demandado para uma paciente obter cuidado médico adequado.  

Problemas de manejo: configuram-se as dificuldades das equipes 

assistenciais em tomar decisões adequadas, em momento oportuno, com 

trabalho em equipe interdisciplinar. Para esse tipo de problema, o ideal é a 

realização de cursos de atualização para as equipes multidisciplinares e a 

implantação de protocolos de HPP para a instituição (com a inclusão de 

checklist e fluxograma de ações a serem tomadas) independente da 

complexidade da maternidade. Além disso, a equipe deve discutir os 

problemas de ambiência do seu serviço. 

Problemas de Ambiência: relacionam-se à falta de 

estrutura\preparação hospitalar para atender uma puérpera com 

sangramento vultuoso. 

 

Conforme conceito constante no Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema 

Único de Saúde e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, 

p.15): 

Conforme orientação da Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia (FIGO)... O conceito de Hora de Ouro consiste na recomendação 

do controle do sítio de sangramento puerperal, sempre que possível, dentro 

da primeira hora a partir do seu diagnóstico; ou pelo menos estar em fase 

avançada do tratamento ao final desse período.  

Tal proposta visa reduzir a morbimortalidade relacionada ao choque 

hipovolêmico, uma vez que existe uma relação direta entre um desfecho 

desfavorável materno e o tempo decorrido para se controlar o foco sangrante. 

 

 Alguns especialistas propõe a redução do tempo de controle da hemorragia 

para 30 minutos, haja vista algumas puérperas apresentarem intensa perda volêmica. 

Ainda que o tempo seja vital, veja o contido a seguir, extraído de 

Recomendações Assistenciais para Prevenção, diagnóstico e tratamento da 

hemorragia obstétrica, Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde 

do Brasil, Brasil, (2018, p. 23): 

 

“HPP é uma emergência obstétrica e não uma situação de desespero 

obstétrico”. Assim, focar apenas no tempo de controle do sangramento sem 
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se preocupar com a qualidade das ações também pode ser motivo de 

insucesso. 

 

 

4. Descrever as condutas do Profissional de Enfermagem na assistência à 

Puérpera durante a hemorragia puerperal. 

4.1 Início das ações de combate a HPP. 

 

Conforme vimos nos capítulos anteriores o Profissional de Enfermagem que 

primeiro identificar a HPP, deverá iniciar a ação de controle da mesma. A mobilização 

da equipe de envolver quatro componentes: Comunicação/Mobilização, 

Ressuscitação, Monitoração/Investigação e Interrupção do sangramento. Estas ações 

devem ser realizadas de forma simultânea por toda equipe multiprofissional, de acordo 

com as exigências da complexidade do quadro da puérpera. 

Toda equipe deve executar suas ações como se fosse uma orquestra 

executando a Nona Sinfonia de Beethoven, onde cada profissional realiza as ações 

de sua área de atuação com agilidade, mas sem atropelos e sem interferir ou 

desorganizar ações de outros profissionais ao seu redor. Tais ações só são 

alcançadas com dedicação e treinamento. Uma boa forma de auxiliar tais ações é 

seguir o check-list e a utilização de kits de HPP. Estas ações reduzem de forma muito 

intensa a mortandade materna. Toda equipe deve reconhecer que o conjunto de 

ações ora proposto deve ser realizada durante a HORA DE OURO. 

Veremos agora cada um dos conceitos constantes no Protocolo de Hemorragia 

Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Magalhães et al., (2016, p.16): 

 

Comunicação/mobilização 
 
• Chamar imediatamente equipe assistencial (enfermeira obstetra, 

obstetra e anestesista) responsável que devem estar presentes em no 
máximo 5 minutos; 

• Ativar o protocolo de hemorragia; 
• Providenciar o kit de HPP; 
• Iniciar imediatamente sequência do checklist; 
• Ressuscitar: Iniciar imediatamente medidas de ressuscitação 

utilizando o “CAB” (C =Circulação; A = vias Aéreas; B = Breath= respiração); 
• Providenciar dois acessos venosos de grosso calibre (14- 16G), 

colher sangue para exames (hemograma, coagulograma, prova cruzado, 
fibrinogênio, gasometria, lactato). Deve 01 acesso para ressuscitação 
volêmica, outro para ocitocina; 
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• Coletar exames laboratoriais no momento da punção do acesso 
venoso; 

• Iniciar pesagem de compressas e estimativa visual de sangramento; 
• Iniciar ressuscitação volêmica com a infusão livre de 1000 ml de soro 

fisiológico ou ringerlactato morno. Avaliar resposta hemodinâmica da 
paciente, cada 500ml de qualquer fluido infundido (baseando-se nos sinais 
vitais - PA, FC, perfusão periférica/saturação deO2, diurese e estado de 
consciência); 

• Atentar para o risco de coagulopatia dilucional a partir de 1500-2000 
ml de cristaloides infundidos sem a associação com hemotransfusão; 

• Avaliar vias aéreas e respiração. Iniciar oxigênio por máscara (se 
possível com reservatório) em alta concentração (8-15L/min) independente 
da concentração/saturação de oxigênio materna; 

• Alertar agência transfusional e reservar 2 unidades de concentrado 
de hemácias e 2 de plasma fresco congelado; 

• Medir temperatura corporal a cada 15 minutos. Prevenir a hipotermia. 
 
 
Ressuscitação 
 
• Chamar médico obstetra com habilidades ou treinamento avançados 

no manejo de hemorragia pós-parto; 
• Comunicar médico intensivista ou anestesista com habilidades 

avançadas; 
• Comunicar o Banco de sangue sobre o caso e coletar amostra de 

sangue para tipagem sanguínea e prova cruzada. Solicitar reserva de 
hemoderivados e a disponibilização de 2 unidades de concentrado de 
hemácias Tipo O Rh negativo para uso imediato caso necessário; 

• Providenciar equipo para transfusão de sangue e aquecedores de 
soluções; 

• Designar responsáveis pelo transporte de material para exames 
laboratoriais e hemoderivados; 

• Designar um membro da equipe para registrar os eventos, preencher 
lista de checagem, 

Administração de fluidos e medicamentos e registro de dados vitais; 
• Comunicar de maneira apropriada e sensível com a família; 
• Preparar sala de cirurgia e providenciar material para cirurgia; 
• Transferir paciente para a sala de cirurgia; 
• Preparar para ativar protocolo de hemorragia maciça. 
• Manter infusão adequada de fluidos (solução salina ou ringer lactato 

aquecidos) reavaliando a resposta clínica pelo menos a cada 500ml de 
cristaloide infundido; 

• Transfundir 2 unidades de concentrado de hemácias, baseado na 
resposta e nos sinais clínicos, sem necessariamente aguardar resultados de 
laboratório, naquelas situações de instabilidade hemodinâmica não 
responsiva à infusão de cristaloides; 

• Avaliar uso do Traje anti-choque nas pacientes com iminência de 
choque hipovolêmico ou naquelas que já se encontram hemodinamicamente 
instáveis; 

• Avaliar a possibilidade de utilizar drogas vasoativas para melhora 
hemodinâmica mais precocemente para evitar infusão de grandes volumes 
de soluções; 

• Manter paciente aquecida. Avaliar possibilidade de uso de mantas 
térmicas. 

 
 
Monitoração/investigação/diagnóstico 
 
• Monitorar dados vitais (pulso, PA, SatO2, nível de consciência) a cada 

10 minutos ou deforma contínua (especialmente nos casos graves); 
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• Estimar perda sanguínea acumulada a cada 5-15 minutos; 
• Realizar teste do coágulo (Teste de Weiner): coletar sangue em um 

tubo de ensaio sem anticoagulante (tampa vermelha) e aguardar entre sete e 
dez minutos. A formação de um coágulo firme e estável após esse tempo, 
sugere ausência de coagulopatia por hipofibrinogenemia; se o exame estiver 
alterado, solicitar coagulograma e dosagem de fibrinogênio com urgência 
para confirmar coagulopatia e providenciar Plasma Fresco e crio precipitado; 

• Combater a hipotermia: manter paciente aquecida e medir 
temperatura a cada 15 minutos, estimular uso de cobertores mantas térmicas 
ou outros dispositivos de aquecimento seguros; 

• Definir a causa do sangramento (4Ts) imediatamente após 
diagnóstico de hemorragia (Vide Quadro 6): 1. Avaliar o tônus uterino; 2. 
Revisar o canal do parto (para avaliar laceraçõesou hematomas); 3. Revisar 
a cavidade uterina; 4. Checar histórico de Coagulopatias congênitas ou risco 
de Coagulopatias adquiridas. 

Observações: Reavalie as causas de hemorragia mesmo nos casos 
em que durante a assistência ao parto as revisões foram realizadas e 
estavam normais. 

 

 

O uso do MODEM é uma poderosa ferramenta para agilizar a abordagem 
clínica da atonia uterina, pois de forma simples e ágil orienta à sequência de manobras 
e medicações a serem utilizadas. Tal assunto já foi abordado na pág. 20 do presente 
trabalho. 

 
Tratamento/interrupção do sangramento de acordo com a causa 
 
Para a interrupção do sangramento podemos adotar as ações destacadas a 

seguir; 
 
Uso de Tamponamento intrauterino: o tamponamento é poderosa ferramenta 

na interrupção de sangramentos, como já foi explicado na página 22. 
 
O balão funciona através de aplicação de pressão contra a parede uterina de 

forma a redução do sangramento do endométrio. 
Para a inserção do balão devem-se realizar os seguintes itens, conforme 

contido Protocolo de Hemorragia Puerperal, Sistema Único de Saúde e Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, Magalhães et al., (2016, p.22): 

 
• Esvaziamento vesical; 
• Antissepsia cervical e vaginal; 
• Inspeção rigorosa do cérvice e vagina, para descartar laceração de 

canal de parto e restos placentários; 
• Introdução do cateter intrauterino: 
Confirmado o posicionamento correto dentro do útero, encher o balão 

com solução salina estéril (SF 0,9% temperatura ambiente) até se obter o 
controle do sangramento. A capacidade volumétrica máxima recomendada 
para os balões mais utilizados são de 500 ml, mas pode variar entre modelos. 
Assim, confira antes de usar. 

Não se deve encher o balão com líquidos frios pelo risco de hipotermia. 
Não utilizar ar para insuflar o balão pelo risco de embolia gasosa; 

• Depois de posicionado o balão: Introduzir tampão vaginal para 
garantir que o balão se mantenha dentro da cavidade uterina; 



 34 

• Fixar o cateter do balão na face interna da perna da paciente; 
• Conectar o balão à uma bolsa coletora para estimar a perda volêmica. 
 
Recomendações 
• Manter uterotônicos (ocitocina, ergometrina, misoprostol); 
• Prover analgesia adequada. Nos casos de dor excessiva: 1. Checar 

o posicionamento do balão (pode estar atingindo o colo), 2. Avaliar 
necessidade de retirada de um pouco do volume (desde que não comprometa 
a hemostasia) para melhorar conforto da paciente; 

• Ao final do enchimento do balão: realize leve tração para acomodá-lo 
melhor dentro da cavidade uterina. Cuidado para não causar seu 
deslocamento do útero para a cérvice; 

• Recomenda-se realizar a infusão de líquidos no balão através da 
seringa e não diretamente pela espremedura de uma bolsa de soro. Motivo: 
evitar que seja infundido mais líquido do que a capacidade do balão; 

• Em caso de controle do sangramento com o balão seu período de 
permanência será variável, podendo permanecer até 24 horas. 

 
 

4.2 Transfusões Maciças 

 

A Realização de transfusão deve seguir o protocolo da instituição. Mas o 
profissional deve saber que, em relação à hemoterapia, são seguidos os mesmos 
protocolos utilizados para o atendimento à vítima de trauma, haja vista que uma 
hemorragia obstétrica se assemelha com hemorragias de poli traumatizados, única 
exceção devido a evolução precoce dos casos relacionados as gestantes. 

Alguns autores dizem que o melhor seria que os bancos de sangue possuíssem 
sangue fresco e morno para a gestante, mas como isso possui um custo alto o mais 
comum é a utilização de protocolos que combinam hemocomponentes. 

Uma vez ativado o componente o ideal é que seja disponibilizado 2 unidades 
de concentrado de hemácias tipo O Rh negativo, caso a urgência tenha dificultado a 
identificação da tipagem sanguínea. 
 

4.3 Tratamentos Cirúrgicos 

 

O tratamento cirúrgico é indicado quando não foi obtido sucesso nas etapas 
anteriores ou quando nenhum deles é indicado para o controle da hemorragia. 

Todo profissional deve ter em mente que o útero é um órgão extremamente 
vascularizado e a retirada do órgão iria expor ainda mais a gestante a um risco  
volêmico, esta extração poderia ainda criar um choque. 
 Hoje em dia a medicina dispõe de várias técnicas cirúrgicas para controle de 
hemorragias sem a necessidade de uma histerectomia. 
 

1- Desvascularização uterina progressiva: Esta técnica consiste em realizar a 
ligadura da artéria uterina com fio absorvível. Esta técnica tem taxa de 
sucesso de 90%. Foi constatado que não há alteração do ciclo menstrual e 
da fertilidade da gestante; O segundo passo é a ligadura das artérias 
ovarianas e por último passo é a ligadura das artérias ilíacas internas; 

2- Suturas uterinas compressivas: São excelentes opções cirúrgicas para o 
controle do HPP. Não há literatura que impeça sua utilização em conjunto 
com Desvascularização uterina e/ou ao balão intrauterino. As técnicas 
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utilizadas são diversas e utilizadas de acordo com a preferência do 
cirurgião; 

3- Histerectomia: Esta cirurgia deve ser utilizada somente como último recurso 
cirúrgico, devido a falha de todas as técnicas anteriores. Normalmente 
utiliza-se a Histerectomia subtotal, por ser mais ágil e ter menor mobilidade. 
Contudo algumas situações apresentam complicações e a única indicação 
é a histerectomia completa a fim de conter a hemorragia; 

4- Técnica de controle de danos\hemostasia transitória: Esta técnica é uma 
forma de tratamento de pacientes considerados em estado crítico por 
reduzir o tempo cirúrgico através de hemostasia temporária para 
proporcionar condições de uma melhorar condição volêmica, correção dos 
distúrbios de coagulação e\ou tratamento da disfunção dos órgãos na 
paciente o mais rápido possível. Uma das técnicas mais utilizadas é a 
compressão das áreas sangrantes na forma de um empacotamento 
abdominal com compressas. Assim que as condições do paciente se tornam 
estáveis o tratamento definitivo é realizado; 

5- A compressão da artéria aorta abdominal: É também uma técnica de 
controle do HPP através da compressão da artéria aorta por um período de, 
no máximo 90 minutos. A compressão pode ser realizada de forma interna 
ou externa. 
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   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma reflexão sobre o conceito 

de Hemorragia Puerperal evidenciando enorme risco para a vida das puérperas. 

Embora o parto seja um processo natural o mesmo está envolto em vários perigos. 

O risco de Hemorragia Puerperal se agrava quando a equipe de saúde, 

precisamente o profissional Enfermeiro não dá à devida atenção aos riscos já 

descritos no corpo da presente obra, deixando de fazer uma anamnese detalhada ou 

só identificando a HPP de forma tardia. A fim de diminuir possíveis complicações 

associadas a Hemorragia Puerperal todos os profissionais de saúde e principalmente 

aqueles que trabalham na área obstétrica devem conhecer e estarem familiarizados 

com o Protocolo de Hemorragia Puerperal adotado pela instituição de saúde em que 

prestam serviços. 

Todo profissional de saúde de um nosocômio, sobretudo aquele ligado a 

obstetrícia deve estar apto a identificar a Hemorragia Puerperal. O profissional 

presente na admissão da gestante deve estar atento para identificar fatores de risco 

e tomar medidas protetivas bem como alertar a equipe de saúde. É necessário que a 

referida equipe seja treinada e conhecedora das etapas presentes no Protocolo de 

Hemorragia Puerperal.  

Portanto o profissional Enfermeiro e sua equipe através de uma atuação rápida, 

eficiente e eficaz podem reverter quadros de morte associados a Hemorragia 

Puerperal.  
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