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RESUMO 

 

A morte materna ainda é um problema muito grande em países subdesenvolvidos, acometendo 
principalmente em áreas mais pobres. Para diminuir a mortalidade materna, o Ministério de Saúde 
tem criado políticas que aumentam o atendimento complexo e humanizado as gestantes, desde o 
acompanhamento no pré-natal, parto e pós-parto, e também a qualificar os profissionais de saúde. A 
hemorragia puerperal é a maior ocorrência obstétrica, se trata de emergência obstétrica e as causas 
do sangramento uterino após o parto incluem perda dos tônus nos músculos uterinos, distúrbio 
hemorrágico ou restos de placenta que acabam evoluindo para uma histerectomia total e até a morte. 
O objetivo desse estudo é apresentar os métodos profiláticos para evitar sangramento significativo 
pós-parto. O trabalho é uma revisão bibliográfica para a avaliação de métodos já utilizados. Os 
resultados encontrados nas revisões estudadas mostraram que o uso da ocitocina para prevenir a 
hemorragia puerperal foi o mais utilizado e recomendado como forma de prevenção devido aos 
benefícios do fármaco que garante a contração rítmica miometrial e constricção das arteríolas e 
diminuição do sangramento uterino.  

Palavras chave: Parto, Hemorragia, Mortalidade Materna, Saúde da Mulher, Profilaxia. 

Linha de pesquisa: Processo de cuidar na saúde da mulher, criança e adolescente. 

 

 

ABSTRACT 

 

Maternal death is a great problem yet in a lot of underdeveloped countries, occurring especially in 
poorer areas. To decrease the maternal death, the ministry of health has been creating politics which 
increase the humanized treatment to pregnant women, since prenatal care until the childbirth, also to 
qualify the health’s professional. The hemorrhage puerperal is the biggest obstetric event. The causes 
of the uterine bleeding after childbirth include tonus’ decrease of the uterine muscles, hemorrhagic 
disturbs or residual placenta, which evolving to a total hysterectomy until the death. The purpose of 
this study is report prophylactic methods to avoid the significant bleeding after childbirth. This article is 
a literature revision to evaluate the most used methods. The results founded on the studies show us 
that the usage of the oxytocin to prevent bleeding was the most used and recommended like a 
preventive method due benefits of this medicine, which supports the myometrial rhythmic contraction 
and constriction of the arterioles and decrease of the uterine bleeding. 

Keywords: Childbirth, Hemorrhage, Maternal Mortality, Women's Health, Prophylaxis.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Dentro do âmbito da enfermagem é esperado que o profissional tenha a 

capacidade de se adaptar, seja nas demandas e situações ocasionais, ou mesmo 

nas rotineiras, é papel fundamental para o exercício de qualidade. O alto potencial 

de assertividade em diferentes casos está ligado a qualidade de conhecimento que 

este profissional deve possuir para exercer a função, pois se tratam de vidas, e não 

o mero caso de experimentação. Nesse contexto o profissional de enfermagem deve 

estar apto as diversas ocorrências, entre elas a conhecida hemorragia pós-parto 

(HPP) (SILVA; NÓBREGA; MACEDO, 2012). 

As mortes decorrentes de hemorragia infelizmente são costumeiras 

principalmente no Brasil. Souza et al., (2013) indicam que este tipo de ocorrência 

representa a segunda maior parte dos óbitos maternos, sabendo que a HPP chega a 

representar cerca de 40% do total. Segundo os dados fornecidos pelo TABNET, 

morreram no ano de 2011 cerca de 64,8 mulheres a cada 100.000 nascidos vivos no 

Brasil, ocorridos em até 42 dias após o término da gravidez de patologias ligado ao 

parto e puerpério.  

A HPP é uma emergência obstétrica que mais acomete puérperas, sendo a 

primeira maior causa de óbitos maternos e afeta principalmente os países menos 

desenvolvidos, segundo a Organização Mundial de Saúde (2017). Trata-se de 

questão de saúde pública, onde diversas mortes poderiam ser evitadas. Após essa 

análise, pode-se apontar quais métodos trará mais vantagens para a melhor 

qualidade de vida das pacientes acometidas com o quadro de HPP.  

Souza et al., (2013) afirma que se forem adotadas intervenções simples, 

como o cuidado ativo no puerpério imediato, diagnóstico em tempo oportuno e 

promover uma assistência de qualidade em pacientes com síndrome hipertensiva, 

podem diminuir esse tipo de mortalidade. 

Definiu-se como questão norteadora: Quais os métodos capazes de minimizar 

hemorragias puerperais afim que diminua a morte materna. E tem como seu 

objetivo: Apresentar os métodos profiláticos para evitar sangramento significativo 

pós-parto. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva. Elencaram-se, para o 

estudo, os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e espanhol, 

coletados nas bases de dados BIREME, Google acadêmico, Lilacs e Scielo em 
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artigos que abordassem as HPP. Neste artigo, foram utilizadas pesquisas básicas e 

de forma exploratória, referente aos assuntos voltados aos dados de mortalidade de 

mulheres em virtude de hemorragias pós-parto. As pesquisas foram realizadas 

através de artigos digitais e dados de instituições conceituadas voltados ao tema. 

A metodologia foi voltada a uma abordagem quantitativa, onde através de 

buscas em publicações de organizações como Organização Mundial da Saúde, além 

de dados de pesquisas liderados pelos autores, obtemos dados reais das taxas e 

mortalidade em determinados períodos. Além de pesquisas em artigos buscando os 

conceitos mais qualitativos de autores do ramo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A enfermagem está presente em diversos serviços prestados, desde atenção 

básica até a serviços de alta complexidade. Um bom enfermeiro deve estar seguro 

da sua liderança em casos de emergências, como exemplo na urgência puerperal. O 

período puerperal abrange de seis a oito semanas depois do parto e pode ser 

classificada em 3 períodos distintos: imediato, tardio e remoto (SILVA; NÓBREGA; 

MACEDO, 2012). 

Baggieri et al., (2011) cita que 30% dos óbitos maternos de causa obstétrica 

no mundo sejam devido a essa entidade, com aproximadamente 1 óbito a cada 

150.000 partos, mesmo com apropriada terapêutica, cerca de 3% dos partos 

naturais evoluem com hemorragia puerperal. Assim, identificamos a importância de 

um processo de prevenção desde o período de pré-parto com a intenção de 

remediar tais problemáticas. 

A hemorragia puerperal é considerada uma emergência obstétrica e é 

definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “a perca de 500 ml de 

sangue ou mais em um período de até 24 horas pós-parto” causa instabilidade 

hemodinâmica e existem casos que é preciso de transfusão sanguínea, redução de 

resíduos da placenta e histerectomia. Os casos clínicos de hemorragia com mais de 

1000 ml, são ainda de maior preocupação e causa boa parte das mortalidades 

(BAGGIERI et al., 2011). 

Segundo Denaley et al., (2016) A HPP é classificada em 2 períodos: HPP 

primária: ocorre nas primeiras 24 horas pós-parto, e HPP secundária: ocorre durante 
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as 24 horas do pós-parto e até 6 semanas após o nascimento do bebê. A HPP 

primária está relacionada na maioria das vezes à atonia uterina, enquanto a causa 

mais associada a HPP secundária está envolvida com os restos placentários 

(MORAES et al., 2009). 

Conforme a Quadro 1 abaixo, suas causas são definidas em 4 T: Tônus, 

trauma no canal de parto, tecido placentário retido e coagulopatias. E, em uma 

pesquisa realizada por Antepara e Toledo (2019), a hemorragia é mais frequente em 

parto cesariano em relação ao parto normal. Diante dessas informações, foram 

realizadas pesquisas referentes aos fatores que poderiam estar relacionado as 

mulheres que estão pré-dispostas a sofrer de HPP (SOCIEDADE CANADENSE, 

2009 apud. BONOMI et al., 2012). 

 

Quadro 1 – Causas da Hemorragia Pós-Parto: Os 4 “Ts” 

Tônus  Bexiga distendida e atonia uterina. 

Trauma Vagina, útero e colo do útero com lacerações. 

Tecido Coágulos e retenção de placenta 

Trombina Anomalias na coagulação 
Fonte: SOGc, 2009 apud. Bonomi, 2012 
 

Segundo Moraes et al., (2009) os fatores de risco para uma ou mais dessas 

quatro condições acima mais comuns são a atonia uterina (53%) relacionado ao 

tônus, e alterações da inserção placentária (38%) referente ao tecido placentário 

retido, os autores citam outros fatores como: gestação múltipla, período de expulsão 

prolongado/induzido (tônus), multiparidade, remoção manual da placenta, cirurgia 

uterina prévia (tecido) , distócia de ombro, parto cirúrgico, posição ou apresentação 

desfavorável, macrossomia, placenta fúndica, tração excessiva do cordão umbilical 

(trauma do canal de parto), sepse, hemofilia e síndrome de Hellp. 

A fundação FIOCRUZ, faz uma apresentação das causas associadas a HPP 

com base nas fases relacionadas ao parto discriminadas no quadro a seguir: 

 

 
 
 
 
 
Quadro 2: Causas associadas a mulheres com HPP. 

ANTEPARTO • Pré natal não elaborado em tempo oportuno; 
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• Análise de possível anemia da gestante; 

• Manejo ou não análise de hipertensão gestacional; 

• Inexistência de pré análise do risco de acretismo placentário 

em gestantes com cesariana prévia. 

PARTO 

• Parto com tempo acima do recomendável; 

• Muitas cesarianas; 

• Realização dos partos em locais sem estruturação 

adequada. 

PÓS-PARTO 

• A não utilização de prevenção com uterotônicos; 

• Falta de monitoramento de forma correta das gestantes no 

pós-parto; 

• Não análise prévia das puérperas para identificação de 

possíveis HPP; 

• Morosidade diante de situações ou suspeitas de HPP; 

• Não orientar os familiares a ajudarem na observação e 

monitoramento após o parto. 

FONTE: Fiocruz, 2018. 
 

       Segundo Bonomi et al., (2012) as complicações advindas da HPP e que 

elevam a probabilidade de morte das mães, destaca-se a anemia, a fadiga, choque 

hipovolêmico, a necessidade de hemotransfusão, isquemia miocárdica e as 

coagulopatias e dificuldades de cuidado com o bebê, este último muito acometido 

durante um período maior posterior ao parto. 

 Os cuidados referentes a HPP são de essencial importância desde os 

primórdios da gestação, sendo recomendado a observação e assistência desde o 

pré-natal. Observar anemias e afins surge como atitude padrão tendo em vista que 

surge como um ambiente propício para inseminação da HPP (BONOMI et al., 2012). 

Segundo Baggieri et al., (2011) “no intraparto, a eliminação da episiotomia 

rotineira leva a redução considerável na perda sanguínea, o que também pode 

minimizar os efeitos das hemorragias pós-parto”. Sendo assim, um procedimento 

favorável para prevenir a hemorragia. 

A partir dos fatores de riscos relacionados a hemorragia puerperal, foram 

desenvolvidas características da paciente com métodos profiláticos afim de evitar 
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HPP até mesmo em mães sem pré-disposições. As intervenções recomendadas 

estabelecem que todos profissionais estejam aptos para executá-la (FIOCRUZ, 

2018). 

Dentro do estudo de Rangel et al., (2019) nos mostrou os produtos 

farmacológico sobre sua eficácia e efeitos colaterais como os uterotônicos mais 

comuns: ocitocina e misoprostol. O misoprostol apresentou efeitos colaterais em 

todas as mulheres que o receberam, tornando assim que seus benefícios não 

superassem seus efeitos colaterais.  A ocitocina, no entanto, obteve o resultado tão 

bom quanto os diferentes fármacos, porém sem efeitos adversos na prevenção e 

controle de hemorragia dentro do terceiro estágio de parto. O estudo também relatou 

que o contato com a pele da mãe junto ao bebê e a prática do aleitamento materno 

diminuiu a probabilidade de desenvolver a HPP devido as práticas promoverem a 

liberação de ocitocina endógena. 

 Bonomi et al., (2012) estabelece que identificar as possíveis pré-disposições 

e programar intervenções, inclusive a interrupção da gestação, são fatores que com 

a presença de um banco de sangue e equipe capacitada, oferecerá uma melhor 

resposta imediata as ocorrências. O aumento da disponibilidade de transfusão de 

sangue e alternativas para transfusão como transfusão autóloga, levam a desfechos 

positivos frente a essas intercorrências (SOUZA et al., 2013). 

Baggieri et al., (2011), conta que após o parto, a primeira conduta preventiva 

é o clampeamento precoce do cordão umbilical, que reduz o terceiro período do 

parto, além do acréscimo dos níveis de ferro e redução de anemia ao neonato. 

Quando falamos em cuidados do cordão umbilical após o nascimento, o 

clampeamento da proporção de 1 até 3 minutos é ato recomendado para este tipo 

de situação. Posteriormente a avaliação dos tônus auxilia a prevenir a atonia uterina. 

Conforme Baggieri et al., (2011) vale ressaltar que apesar de todas estas 

maneiras de evitar as hemorragias, não substituem a utilização dos úterotônicos nos 

procedimentos de prevenção. 

Oliveira e Davim (2019) relataram que ao administrar o fármaco ocitocina no 

terceiro período do parto diminui 40% do risco de obter uma intercorrência de HPP. 

Segundo Denaley et al., (2016) além da comprovada ação da ocitocina nas 

ações prévias contra a HPP, outros medicamentos podem ser ministrados para a 

esperada prevenção: o misoprostol (600 ug via retal ou sublingual) e ergometrina 
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(0,5 mg), esses são elementos que podem trazer resultados bons e esperados. Mas 

fica a ressalva que em pacientes hipertensos que não é recomendado o uso de 

ergometrina. Esses medicamentos servem como um auxiliar na falta da ocitocina. 

Durante uma pesquisa de Brandão et al., (2019) concluíram que a abordagem 

profilática de cauterização da artéria uterina temporária ocluindo o fluxo sanguíneo 

foi um procedimento seguro com pequenas necessidades de transfusão sanguínea e 

nenhuma morte materna, além da preservação do órgão. 

Segundo Marinho et al., (2019) a ocitocina é um fármaco tão boa quanto 

prostaglandinas e alcaloides e com menores efeitos adversos. A ocitocina age na 

constrição do útero, estimula uma contração rítmica que abaixa o risco de 

hemorragias uterinas. Durante sua pesquisa houve o interesse entre as possíveis 

vias e formas de administração desse hormônio, a ocitocina aplicada antes e após o 

parto não houve diferença significativa entre os históricos de HPP. A mistura de 

Ergometrina e Ocitocina, Misoprostol com Ocitocina e a Carbetocina favorecem os 

efeitos quando comparado a ocitocina normalmente usada, porém excedem os 

efeitos colaterais já que a ocitocina é tão eficaz e sem efeitos colaterais e, dentro de 

um estudo de 2018 não mostrou diferença significativa de acordo com as vias de 

administração do medicamento quando comparado em via intravenosa e 

intramuscular.  

A Organização Pan-Americana da Saúde (2018), ressalta que grande parte 

da morte materna pode ser evitada, pois todas têm o direito de consulta e cuidados 

em pré-natais, cuidado na hora do parto e até semanas após o parto, a saúde do 

recém-nascido e a saúde da mãe estão interligadas e merecem cuidados exclusivos. 

A hemorragia pós-parto pode matar uma mulher saudável em poucas horas caso 

não seja atendida rapidamente. Em 2017 a OMS destacou o uso do fármaco 

precoce: ácido tranexâmico (TXA), conhecido como controle de hemorragias 

cirúrgicas até em pacientes hemofílicos. O TXA faz com que não ative o 

plasminogênio, que reduz a hemorragia por inibir a coágulos de fibrina e quebra de 

fibrinogênio e pode ser usado em todo caso de HPP, Caso não haja resultados 

esperados com o uso somente de uterotônicos ou em algum trauma, sem exceder o 

tempo máximo de 3 horas pós-parto e deve ser incluída no tratamento de HPP. 

Por razão dos altos índices de óbitos maternos por hemorragia no mundo, a 

OMS (2012) desenvolveu um livreto com as recomendações para prevenir e a tratar 
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a hemorragia puerperal, destacam-se a medicação de uterotônicos assim que o 

bebê é expelido (com a preferência pela ocitocina), intervir com o campleamento 

controlada e precoce do cordão umbilical (TCC) e palpação abdominal para 

identificar o quanto antes a perda da capacidade de o útero contrair.  

O atendimento profissional à gestante é o elemento primordial para se obter 

bons resultados, logo indica que o trabalho do enfermeiro na atenção profissional e 

ao parto deve ser de forma adequada e seja apto afim de diminuir as ocorrências, 

morbidades e mortalidades maternas. A melhor forma de tratar a hemorragia uterina 

é de modo profilático, isso é, evitando que o mesmo ocorra, estar atento aos sinais 

vitais, condições físicas e psicológicas (DENALEY, et al., 2016). 

Vieira et al., (2018) através do seu estudo, propõe, que devem ser 

implementadas ações para que a assistência de enfermagem na HPP seja realizada 

com qualidade, como: realizar capacitação dos enfermeiros com o propósito de 

atualizar os conhecimentos e estabelecer um protocolo a ser implantado e seguido 

pelos mesmos frente a assistência à puérpera em HPP. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hemorragia pós-parto é um fator grave que acomete mulheres, 

principalmente as que habitam em países menos desenvolvidos. Durante o estudo 

realizado pudemos notar que as intercorrências de HPP poderia ter um número 

diminuído se feito pesquisas durante o pré-natal e na hora do parto, observando 

diversos fatores de riscos que podem acarretar ao desenvolvimento de HPP, como: 

coagulopatias, anemia, perda da capacidade de contração uterina, placenta acreta, 

muitos partos, gemelaridade, obesidade, trabalho de parto extenso ou rápido, parto 

induzido, anestesia geral, polidrâmnio e macrossomia. Quando os sinais e sintomas 

são vistos e dado a devida atenção e assistência, existe uma grande chance de 

evitar ou tratar a HPP.  

Nesse contexto é possível destacar que todos profissionais presentes no 

cuidado da saúde da gestante saiba as técnicas e conhecimentos para lidar com 

essa situação, sejam eles capacitados com cursos de atualização e 

consequentemente com a criação de protocolo a ser seguido para um atendimento 

íntegro na assistência no pré-natal afim de prevenir e tratar durante uma 



9 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

intercorrência. As revisões mostraram que existem diversos manejos com a intenção 

de prevenção da HPP, como:  tração controlada do cordão umbilical que proporciona 

benefícios tanto a mãe quanto ao recém-nascido, palpação abdominal com a 

intenção de identificar restos placentários, avaliação do tônus para a prevenção de 

atonia uterina, observar sinais vitais, débito urinário, níveis de hemoglobina e 

hematócrito e preenchimento capilares.  

Durante as revisões de artigos foi observado que existe um grande destaque 

em produtos farmacológicos como drogas uterotônicas, os mais citados foram: 

misoprostol, ergometrina e a ocitocina. No entanto, a ocitocina foi a mais utilizada e 

recomendada por conta dos fatores adversos baixos e maior eficácia, o fármaco tem 

como objetivo de estimular a contração rítmica, constrição das arteríolas e auxiliar na 

diminuição do sangramento uterino.  

É de grande importância que seja recomendado o parto natural, desde que 

não haja riscos à mãe e ao bebê e utilizar o procedimento cirúrgico como a 

episiotomia somente em casos com precisão, pois são grandes fatores para 

desenvolver HPP.   

Por fim, os consultórios e hospitais têm muito a oferecer em formas de 

prevenção e promoção em saúde com os manejos de prevenção da hemorragia pós-

parto, já que é menos arriscado e agressivo a prevenção do que durante os 

tratamentos de hemorragias puerperais. 

Nesse contexto foi fundamental o tratamento com a droga ocitocina durante o 

3º estágio de trabalho de parto afim de diminuição de HPP que levam a mortalidade 

materna, portanto é necessário novos estudos e pesquisas sobre o tema visando a 

diminuição da mortalidade materna que se tornou um problema de saúde pública. 
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