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RESUMO 

O presente estudo terá como objetivo apresentar ao leitor a importância da elaboração de um                
protocolo de assistência na prevenção e tratamento da hemorragia puerperal, que poderá ser             
incluso no plano de implantação do núcleo de segurança do paciente nos hospitais militares              
que prestam atendimento obstétrico. O objetivo do núcleo é promover e apoiar a             
implementação de ações que visam a segurança do paciente, buscando qualidade das            
atividades desenvolvidas no serviço de saúde. A hemorragia puerperal torna-se um assunto            
relevante no âmbito de confecção de protocolos nos núcleos de segurança do paciente, em              
vista de ser a complicação obstétrica com maior índice de morte materna em todo mundo.               
Destaca-se ainda mais sabendo que 90% desses óbitos podem ser evitados com a criação de               
condutas preventivas e fluxogramas de ação nos casos emergenciais. A busca de atualização             
do tema será o foco deste trabalho, utilizando como pesquisa a revisão literária dos grandes               
autores de obstetrícia e dos principais serviços que prestam atendimento a gestante no Brasil.  

Palavras chaves: Hemorragia puerperal. Complicação Obstétrica, Morte Materna. Núcleo de          
Segurança do Paciente.  

 

 

ABSTRACT 

The present study will aim to present the reader with the importance of developing a protocol                 
for assistance in the prevention and treatment of puerperal hemorrhage, which may be included              
in the plan for implementing the patient safety nucleus in military hospitals that provide obstetric               
care. The core objective is to promote and support the implementation of actions aimed at               
patient safety, seeking quality in the activities developed in the health service. Postpartum             
hemorrhage becomes a relevant issue in the context of making protocols in patient safety              
centers, in view of being the obstetric complication with the highest rate of maternal death               
worldwide. It stands out even more knowing that 90% of these deaths can be avoided with the                 
creation of preventive measures and action flowcharts in emergency cases. The search for             
updating the theme will be the focus of this work, using as a research the literary review of the                   
great authors of obstetrics and the main services that assist pregnant women in Brazil. 

Keywords: Postpartum hemorrhage. Obstetric Complication, Maternal Death. Patient Safety         
Core. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hemorragia pós-parto (HPP), além de ser uma emergência obstétrica,           
ocupa o primeiro lugar entre as causas de morbimortalidade materna mundial.           

A HPP aparece em aproximadamente 18% de todos partos e representa a            
causa mais importante de mortalidade materna no mundo, responsável por 25           

a 30% de todos os óbitos maternos.1 Estima-se que até 90% desses óbitos             

poderiam ter sido evitado com ações preventivas.1 Uma revisão sistemática          
sobre causas globais de mortalidade materna com análise de 60.799 mortes           

em 115 países, entre 2003 e 2009, mostrou a hemorragia sendo diretamente            
responsável por 27,1% das mortes, a maior entre todas as causas.1           

Considerando a morbidade da hemorragia puerperal, uma revisão mostrou que          

a prevalência global de perda de sangue igual ou superior a 500 ml em 10,8%               
dos partos vaginais; a prevalência de hemorragia grave que é igual ou superior             

a 1.000 ml foi de 2,8%. Nessa revisão, foram incluídos estudos em que o              
manejo ativo do terceiro período do parto já era preconizado1.  

A incidência da hemorragia aumentou em países desenvolvidos e          
subdesenvolvidos nos últimos anos. Essa tendência tem sido associada não          

somente a melhores sistemas de coletas de dados, mas também a mudanças            
nos fatores de risco, como gravidez em idades mais avançadas, obesidade e            

cesariana prévia. Esses fatores de risco são cada vez mais frequentes em            

países de reduzida renda per capita, com o agravante de o risco por             
hemorragia ser maior nesses países, quando comparado aos países de alta           

renda per capita1. 

A mortalidade materna é um indicador de condições de vida e de             

assistência em saúde de uma nação e a quase a totalidade das mortes, são              
evitáveis em países em desenvolvimento.  

A mortalidade materna ainda revela as desigualdades, tanto no acesso à            
educação, à nutrição, como no acesso à saúde e seu caráter prevenível,            

considerando a importância de se estabelecer ações intersetoriais que         
garantam acesso à saúde da população. 



Esta revisão literária visa trazer uma atualização das principais causas,           
quadro clínico, medidas de prevenção e tratamento clínico e cirúrgico na HPP.  

1.1 PROBLEMA 

 

A hemorragia pós-parto é a maior causa evitável de morte materna no             

mundo e a segunda grande causa no Brasil. Estima-se um caso de hemorragia             

pós-parto a cada 10 partos, 14 milhões de hemorragia pós-parto por ano e 140              
mil mortes por ano no mundo. De acordo com dados do Sistema de Informação              

sobre Mortalidade, em 2015, o Brasil registrou 1.738 casos de morte materna,            
que engloba óbitos causados por problemas relacionados à gravidez ou ao           

parto ou ocorridos até 42 dias depois. Em 2016, foram registrados 1.463 casos,             

uma queda de 16% em relação ao ano anterior2. 
Para reduzir a morte materna, há necessidade implementação políticas          

para fortalecer a humanização do atendimento das gestantes, a melhoria da           
atenção pré-natal, nascimento e pós-parto, assim como instituí medidas de          

orientação e qualificação dos profissionais de saúde, organizando núcleos de          
segurança do paciente em hospitais com protocolos de plano de ação. 

Qual o melhor protocolo na prevenção e no tratamento da hemorragia            

pós-parto? 
 

1.2 OBJETIVO 
 

Para determinar os principais eixos da estratégia para reduzir eventos que            

gerem ou aumentem complicações de hemorragia é necessário fortalecer as          
capacidades dos profissionais de saúde em habilidades para controle das          

emergências obstétricas hemorrágicas. Complicações graves obstétricas      
requrem a atenção de profissionais de saúde bem treinandos e para atingir            

esse objetivo, deve-se apoiar o fortalecimento dos serviços de saúde, através           

da eliminação das barreiras de acesso e a garantia de disponibilidade de            
medicamentos essenciais e sangue seguro para transfusões2.  

Neste sentido, espera-se que a organização de núcleos de segurança,           
somado a atualização de protocolos clínicos e treinamento dos profissionais de           
saúde reduza os casos de morte materna.  



  
  

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 
 

 

Os protocolos clínicos são instrumentos que promovem a padronização          
de ações e tratamentos médicos, auxiliando na uniformização de tomadas de           

decisões na prescrição e no diagnóstico de enfermidades. Eles organizam,          
facilitam e agilizam na assistência ao paciente. Esse conceito, quando bem           

usado e aliado a outras estratégias, apresenta ganhos quantitativos e          

qualitativos na eficácia de um tratamento. Também amplia a segurança do           
paciente e diminui o risco de erros, atrasos e eventos adversos nas tomadas de              

decisões. Afinal, os protocolos clínicos são elaborados com base em estudos           
de evidências científicas, com a participação de pesquisadores e especialistas          

de uma determinada área, reunindo todos os procedimentos que tem eficácia           

comprovada no controle ou combate de uma determinada enfermidade. 
Para que o conceito funcione na prática, é fundamental que a gestão             

hospitalar conscientize e engaje os profissionais de saúde para seu pleno uso.            
Os protocolos não são limitadores de autonomia do profissional, e sim, uma            

unificação de condutas que podem ter flexibilidade agregando conhecimento         

atualizado e trazendo uma resposta única da equipe ao caso, evitando           
distorções de ideias entre os profissionais responsáveis.  

O hospital torna-se apto a monitorar resultados e identificar          
oportunidades de melhorias na assistência. Possibilitando diminuição de        

solicitações de exames e procedimentos desnecessários. Esse modelo de         

trabalho além de proporcionar segurança ao paciente e qualificação à equipe           
da assistência, ajudará também na gestão dos custos controlando o          

desperdício, sendo possível prever possíveis gastos e promover uma gestão          
inteligente do estoque hospitalar.  

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução          
para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou por uma revisão           

bibliográfica narrativa com a integração de conceitos, quadro clínicos e          
protocolos utilizados na atualidade com principais autores da especialidade         

obstetrícia. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Definição de Hemorragia pós-parto:  

  

Conceitua-se pelo sangramento vaginal acima de 500 ml após o parto            

vaginal ou acima de 1.000 ml, após cesariana nas primeiras 24 horas, ou             
qualquer perda de sangue pelo trato genital capaz de causar instabilidade           
hemodinâmica3.  

 

Fatores de Risco:  

  
Identificar os fatores de risco através da anamnese, durante o pré-natal ou             

na sua internação, é fundamental para gerar expectativas da possibilidade do           

evento da hemorragia, monitorizando o paciente como o potencial de risco.           
Então os fatores de risco para hemorragia, são:  

● Atonia uterina prévia 
● Multiparidade  
● Pré-eclampsia  
● Plaquetopenia  
● Hipovolemia e anemia 
● Placentação anormal 
● Corioamnionite 
● Trabalho de parto prolongado 



● Parto instrumentado  
● Placenta retida 
● Curetagem uterina pós-parto 
● Descolamento prematuro de placenta 
● Cesariana prévia 
● Embolia por líquido aminiótico.  

 

Causas da hemorragia puerperal:  

 

As maiores causas de HPP pode ser identificada pelo mnemônico dos            
“4Ts” como disposto no quadro abaixo:  

 

 

 

Diagnóstico:  

 

O diagnóstico precoce da HPP é a chave para o manejo adequado dessa              
condição emergencial. É fundamental que se reconheça precocemente o         

sangramento aumentado antes que ele determine alterações significativas nas         
condições clínicas das pacientes4. 

O diagnóstico precoce pode ser feito com base em:  

● Observação e mensuração do sangramento vaginal, através da        
observação direta por estimativa visual ou da pesagem de compressas e           

campos ou por medição do sangue coletado em recipientes que          

permitam a medida.  
● Reconhecimento dos sinais e sintomas de hipovolemia, como tonturas,         

fraqueza, palpitações, inquietação, confusão, palidez, pele fria,       

     “4Ts”            Causa específica     Frequência  
Tônus Atonia uterina        70% 
Trauma  Lacerações, hematomas, inversão e    

rotura uterina. 
  
       19% 

Tecido  Retenção de tecido placentário,    
coágulos e acretismo placentário 

 
        10% 

Trombina Coagulopatias congênitas ou   
adquiridas, uso de medicamentos    
anticoagulantes. 

 
         1% 



sudorese, taquicardia, hipotensão, oligúria, anúria, redução da saturação        
abaixo de 95%. 

Uma vez definido o diagnóstico, é importante realizar avaliação          

cuidadosa da paciente, com a finalidade de identificar a possível causa da            

hemorragia e traçar a conduta adequada para caso. A intervenção precoce           
pode prevenir o choque hipovolêmico e o desenvolvimento da tríade          

potencialmente letal de hipotermia, acidose e coagulopatia.  

Recentemente, o conceito de “Hora de Ouro” foi adotado em Obstetrícia,            

com o intuito de reduzir a morbimortalidade por HPP. A Hora de Ouro na              
hemorragia pós-parto consiste na recomendação de controle do sítio de          

sangramento, sempre que possível dentro da primeira hora a partir do seu            

diagnóstico. Além disso, é de grande importância estratificar risco e cuidados           
para gerenciar as pacientes com a possibilidade maior de complicação          
pós-parto4.  

O diagnóstico pode ser feito através da estimativa visual de           
sangramento, porém essa técnica é subjetiva e frequentemente subestima a          

perda sanguínea, porém é simples, rápida e capaz de detectar uma hemorragia            

em fases iniciais. A avaliação de frequência cardíaca e índice de choque            

                   Estratificação de Risco para Hemorragia Puerperal 

        Baixo Risco           Médio Risco          Alto Risco 
- Ausência de cicatriz uterina  

- Gravidez única  

- < 3 partos vaginais prévios  

- Ausência de distúrbio de     

coagulação 

- Sem história de HPP.  

- Cesariana ou cirurgia prévia 

- Pré-eclampsia leve 

- Hipertensão gestacional   

leve. 

- Superdistensão uterina por    

Gestação mútipla,  

polidrâmnio, macrossomia  

fetal. 

- > 4 partos vaginais 

- Corioamnionite  

- História prévia de atonia     

uterina ou hemorragia   

obstétrica. 

- Obesidade materna. 

- Placenta prévia 

- Pré-eclampsia Grave 

- Anemia prévia a internação 

- Plaquetopenia  

- Sangramento ativo na    

admissão. 

- Coagulopatias  

- Uso de anticoagulantes  

- Descolamento prematuro   

de placenta 

- Placentação anômala. 



também são sinais que devem ser investigados na vigência de HPP, apesar de             
serem indicadores tardios. 

Na tentativa de padronizar a estimativa visual de sangramento, alguns           
autores propuseram alguns modelos para a avaliação da perda sanguínea5. 

 

COMPRESSAS SUJAS DE SANGUE 

Figura1 

 

 

Fonte: Bose P et al., BJOG 2006; 113:919-24 

 

Uma outra técnica que pode ser usada é a pesagem das compressas             

para estimar a perda de sangue. As compressas devem ser pesadas antes,            

AVALIAÇÃO VISUAL CORRESPONDENTE EM VOLUME 

Poça de 50 cm de diâmetro 500ml 

Poça de 75 cm de diâmetro 1.000ml 

Poça de 100 cm de diâmetro 1.500ml 

Cama com poça de sangue sobre o lenço Provavelmente menos de 1.000ml 

Hemorragia vaginal com sangue fluindo para o chão Provavelmente excede 1.000ml 



para o seu peso iniciar ser abatido. Como a densidade do sangue é próxima à               
da água, considera-se 1 grama equivalente a 1ml5. 

Outra opção de estimativa de perdas volêmicas é o uso dos dispositivos             

coletores, também conhecidos como bolsas, sacos ou fraldas coletoras. Devem          

ser colocadas logo após o parto e, ao final, o sangue acumulado irá determinar              
a perda sanguínea. 
Figura 2  

 

  

Estima-se que a hemorragia puerperal grave pode levar ao óbito em até 6              

horas, caso não conduza da maneira adequada. Como em qualquer condição           
patológica aguda e letal, um bom diagnóstico deve ter como características           

uma boa acurácia, simples e de fácil aplicabilidade na prática diária.           
Considerando a sua definição, o diagnóstico de HPP é baseado na avaliação            

de perda sanguínea em conjunto com os parâmetros clínicos e sinais conforme            
as figuras 1 e 2. 

Outra maneira para tentar classificar o risco ou classificar a presença do             
choque hipovolêmico é através do índice de choque.  

Índice de Choque(IC):  

Frequência Cardíaca___           >      0,9 



Pressão arterial sistólica 
 
O IC >  associa-se a possibilidade de transfusão maciça. 
 
Exames complementares:  
 

Após a identificação de hemorragia puerperal classifica-la e percepção de           

sinais de choque hipovolêmico, se faz necessário a solicitação de exames           
laboratoriais para auxiliar no estadiamento da gravidade e para traçar um plano            

terapêutico5, são eles:  
● Hemograma  

● Coagulograma 

● Uréia  
● Creatinina 

● Grupo sanguíneo e fator Rh  
● Gasometria arterial.  

 
Objetivos assistenciais: 

 

A conduta imediata é definidora do prognóstico materno, sendo a           

identificação tardia do HPP e reposição hipovolêmica inadequada são os          

principais fatores responsáveis pela alta morbimortalidade desta patologia.        
Sendo assim, a assistência deve ter por objetivos:  

⇨ Identificação imediata do HPP; 

⇨ Reposição volêmica imediata e adequada; 

⇨ Manutenção adequada da oxigenação tecidual; 
⇨ Resolução da fonte de sangramento.  

  

Recursos essenciais: 

 

⇨ Espaço para observação clínica das pacientes no puerpério imediato         

com pessoal devidamente capacitado, equipamento para monitorização       
de dados vitais e ponto de oxigênio; 

⇨ Laboratório; 
⇨ Banco de sangue; 



⇨ Agência transfusional com bolsa de sangue total O Rh Negativo no           
estoque. 

⇨ Balão intrauterino; 
⇨ Sala cirúrgica equipada; 

⇨ Sala de observação no pós parto; 

⇨ Sala de terapia semi-intensiva.  
 

 

Protocolo de Prevenção da hemorragia puerperal:  

 

1) Ações Preventivas no Pré-natal:  
 

● Corrigir anemia durante a gestação, de forma a reduzir o risco de rápida             

espoliação nos casos de HPP;  
● Identificar fatores de risco para HPP na anamnse;  

● Suspender em tempo hábil medicações que predisponham a discrasia         

sanguínea: O AAS manter até 36 semanas. Heparina de baixo peso           
molecular, suspender ao menos 12 horas antes do parto, idealmente 24           

h antes. Heparina não fracionada suspender ao menos 6 horas antes do            
parto.  

 

2) Ações Preventivas no Centro Obstétrico:  

  
       As principais estratégias propostas, atualmente, para se prevenir uma 
HPP são: 
 
              - Manejo ativo do 3º estágio do trabalho de parto; 

 
              - Massagem uterina periódica: a cada 15 minutos nas primeiras 2 
horas após o parto. 
 

O manejo ativo do 3º período do trabalho de parto reduz significativamente             

o risco de perdas sanguíneas no pós-parto imediato: 

- Profilaxia medicamentosa com ocitocina; 
- Clampeamento oportuno do cordão umbilical (entre 1 e 3 minutos); 

- Tração controlada do cordão umbilical associada a Manobra de          
Brandt-Andrews. 



 
 

Profilaxia Medicamentosa:  
 

A ocitocina é a medicação de 1a escolha na prevenção da hemorragia             
puerperal e está recomendada na sua utilização logo após todos os           

nascimentos. A ocitocina profilática reduz 50% dos quadros de HPP e           
constitui-se no principal manejo ativo do 3o período do trabalho de parto.  

Na cesariana tem-se recomendado a associação de uma dose de           
ataque de ocitocina a uma dose de manutenção de pelo menos 4 horas,             

para garantir a manutenção do tônus uterino durante o período mais crítico            
de ocorrência da atonia uterina6.  

 

Esquema de Ocitocina na Prevenção do HPP:  

 

 

Exige-se atenção para o uso de esquemas endovenosos de ocitocina           
em cesarianas, com dose de ataque de 10UI realizada em bolus rápido (< 30              

 
Parto vaginal 
 

 
10ui de ocitocina, via intramuscular,     
logo após o nascimento.  
 

 
Cesariana 
 
 

10ui de ocitocina, via intramuscular,     
logo após o nascimento.  
Opções de profilaxia endovenosa: 

1) Esquema endovenoso de 5UI    
de ocitocina da “Regra de 3” 

2) Esquema endovenoso de 5UI    
de ocitocina em infusão lenta     
por 3 minutos, seguido de     
dose de manutenção (20UI de     
ocitocina diluídas em 500 ml     
de SF 0,9% à 125 ml/h) por 4        
a 12 horas, em bomba de      
infusão contínua. 
 



segundos), já existe associação desse esquema com quadros de isquemia          
miocárdica e parada cardiorrespiratória.  

 

 

Medicações para tratamento da hemorragia pós-parto 
 

Ocitocina: é um nonapeptídio cíclico obtido por síntese química. Esta forma           
sintética é idêntica ao hormônio natural que é armazenado no lóbulo posterior            

da hipófise e liberado para a circulação sistêmica em resposta à sucção e ao              
trabalho de parto. A Ocitocina estimula o músculo liso do útero com maior             

potência no final da gravidez, durante o trabalho de parto e imediatamente            

após o parto. Ensaios clínicos apontam a ocitocina como o medicamento           
preferencial no tratamento da hemorragia puerperal. Quando comparada ao         

misoprostol, a infusão de ocitocina é mais efetiva e causa menos efeitos            
colaterais.  

Misoprostol: É um análogo sintético da prostaglandina E1. O misoprostol          

exerce ação direta nos receptores das prostaglandinas e, atuando no colágeno           
cervical, provoca mudanças na sua estrutura físicoquímica, acarretando, como         

consequência, amolecimento, apagamento e maturação do colo uterino,        
favorecendo a sua dilatação, além de promover e estimular a contração uterina.            

É menos efetivo do que a ocitocina. Há descrição de vários esquemas            

terapêuticos, com doses e vias de administração variadas, incluindo até          
associação de vias diferentes: 400 mcg sublingual (SL) mais 200 mcg VO, 400,             

600, ou 800 mcg (SL) ou 800 a 1000 mcg via retal. A via sublingual é a mais                  
rápida na absorção com pico de concentração em 30 minutos, igual a via oral e               

tem duração de 2 a 3 horas. A via retal é mais lenta para ser absorvida sendo                 
de 1 hora, com uma duração de 4 horas o tempo de ação.  

Metilergometrina (Methergin®): É um potente e específico uterotônico,        
atuando diretamente no músculo liso uterino e aumenta o tônus basal, a            

frequência e amplitude das contrações rítmicas. O início da ação ocorre de 30             

a 60 segundos após uso intravenoso e de 2 a 5 minutos após uso              



intramuscular. Está mais associada à hipertensão arterial, sendo        
contraindicado em pacientes com hipertensão.  

Ácido tranexâmico (Transamin®):  Atua em etapa posterior àquelas        

envolvidas na cascata de coagulação, não interferindo na mesma ou nos           

demais parâmetros da coagulação, tais como contagem de plaquetas, tempo          
de protrombina e tempo parcial de tromboplastina. É agente antifibrinolítico cuja           

utilização no parto foi extrapolada de estudos em trauma. Seu uso no HPP             

ainda está em avaliação, embora seja preconizado pela Organização Mundial          
de Saúde (OMS) nas situações de HPP não responsiva aos uterotônicos de            

primeira e segunda linhas ou se o sangramento for parcialmente relacionado a            
trauma7.  

 

Intervenções Conservadoras no Manejo da hemorragia Pós-parto:  

 

Uma vez diagnosticada a HPP, realizou as medicações para hemorragia,           
não obteve êxito, o próximo passo são as intervenções conservadoras:          

Massagem uterina bimanual, Tamponamento uterino e traje antichoque não         
pneumático (TAN). 

1) Massagem uterina bimanual:  

A Manobra de Hamilton é primeira manobra a ser realizada nos casos de              
atonia uterina, enquanto realiza a medicação uterotônica ou na falha dela. O            

esvaziamento da bexiga antes da compressão é essencial para aumentar a           
eficácia da manobra.  

 



 

 

2) Tamponamento Uterino:  

O tamponamento com balões de látex ou silicone vem se tornando presente            

em todas as diretrizes para manejo do HPP, por ser uma opção terapêutica             

a mais no manejo da hemorragia tanto após o parto vaginal quanto após a              
cesariana, nos casos de atonia uterina não responsiva ao manejo          

farmacológico. O balão pode ser mantido por 12 a 24 horas. De fácil e              
rápida aplicação, manejo simples e com mínimo efeitos colaterais, o          

tamponamento tem como princípio básico a inserção de um balão dentro da            

cavidade uterina e a insuflação é feita com solução salina. Existem           
diferentes opções de balões para essa finalidade: a sonda de          

Sengstaken-Blakemore, originalmente utilizada para tamponamento de      
varizes esofagianas( Insuflação de 300ml), balão de Bakri ( insuflação com           

até 50ml), balão urológico Rusch (Insuflação de até 1500 ml), sonda de            

Foley (insuflação com 60 ou 80 ml), com colocação de mais de uma sonda              
intrauterina, e sonda de Foley com preservativo (insuflação com 500 ml). A            

insuflação do balão deve ser feito com a avaliação simultânea do resultado            
em termos de parada do sangramento para definir o volume de solução            

salina a ser colocada, respeitando o limite de cada balão. O balão de Bakri              

é o único desenhado especialmente para o manejo do HPP e possui a             
vantagem de possibilitar a drenagem de sangue da cavidade uterina o que            

permite a quantificação adequada do sangramento após insuflação. A         
colocação do balão dispensa anestesia, podendo ser realizada apenas com          

uso de medicação analgésica. Pode ser inserido com auxilio de pinça ou            



apenas com os dedos após o parto vaginal ou cesariana. O tamponamento            
uterino pode ser indicado como uma forma rápida de reduzir o sangramento            

mesmo na paciente com indicação de laparotomia. Os riscos associados          
são pequenos e incluem infecção, perfuração uterina e hemorragia oculta e           

são sobrepostos pelas vantagens de evitar ou no mínimo ganhar tempo           
para laparotomia, podendo ser uma técnica que preserva a fertilidade7. 

 

  

3) Traje Antichoque não Pneumático (TAN): 

 

O traje antichoque não pneumático é uma tecnologia que pode ser utilizada             

em pacientes com hemorragia obstétrica com sinais de instabilidade         
hemodinâmica ou de choque hipovolêmico. Depende da disponibilidade de         

recursos humanos e do ambiente, porém deveria ser aplicado: 

● Como estratégia de primeira linha; 
● Como manejo do choque enquanto outros métodos estão sendo         

aplicados; 
● Enquanto se aguarda uma terapia definitiva (embolização, cirurgia,        

transfusão); 

● Pacientes que necessitem de transferência para centros de maior         
complexidade.  

O traje tem como objetivo diminuir a hemorragia, evitar intervenção ou            
aguardar até o procedimento cirúrgico, diminuir número de transfusões         

sanguíneas, possibilitar o transporte para a referência. Pode ser também usado           

enquanto se espera por outra forma de intervenção, como transfusão,          
embolização e procedimentos cirúrgicos7.  



O traje é de Neoprene, leve, lavável, relativamente barato, fácil aplicação,            
formado por 5 segmentos articulados horizontais: 3 segmentos sobre cada          

perna; 1 segmento sobre a pelve; 1 segmento sobre o abdome (que inclui uma              
bola de espuma de compressão). Permite acesso completo à cavidade          

peritonial. Desta maneira, a origem da maioria das hemorragias obstétricas          

pode ser controlada e tratada, enquanto o traje permanece colocado, ajudando           
a estabilizar os sinais vitais. Com o traje é possível realizar reparação de             

episiotomia e de lacerações vaginais e cervicais, extração manual da placenta,           
compressão uterina bimanual, dilatação e curetagem, aspiração manual        

intra-uterina (AMIU), tamponamento com balão, cesárea, reparação de ruptura         

uterina, histerectomia, salpingectomia, salpingostomia, ligadura de artérias       
hipogástricas, laparotomia, extração de placenta com acretismo, e suturas de          

B-Lynch. O traje pode ser mantido por mais de 48 horas, e deve ser retirado               
somente em locais onde o tratamento é definitivo8. 

O traje deve ser colocado o mais rápido possível antes de obter-se             

acesso venoso, pois o traje facilitará este acesso. Colocar o traje em baixo do              
corpo com a parte superior no nível da última costela. Começar os ajustes dos              

seguimentos, sempre o mais apertado possível. Iniciar a colocação pelos          
tornozelos com o segmento 1. Nas pacientes mais baixas, dobrar o segmento 1             

sobre o segmento 2. Fechar o segmento 2 em cada perna, deixando os joelhos              

livres para que se possa mobilizar e dobrar as pernas. Ajustar o segmento 3              
nas coxas. O segmento 4 é colocado na pelve, ao nível do osso púbico.              

Colocar o segmento 5 com a bola de compressão sobre o umbigo. Para             
finalizar, fechar o TAN utilizando o segmento 6, tendo o cuidado de não apertar              

demais este segmento, assim como o 4 e o 5, a ponto de dificultar a               

respiração. 
As contraindicações ao uso é a presença de feto vivo e viável, doenças              

cardíacas graves, hipertensão pulmonar, edema agudo de pulmão e lesões          
supradiafragmática. 

Os critérios de retirada são sangramento menor do que 50 ml/h por 2              

horas, pressão arterial sistólica maior que 90 mmHg, hemoglobina maior que           
7g/100 ml e hematócrito maior ou igual a 20 %. A retirada também deve iniciar               

pelo segmento 1, com espera de 15 minutos e posterior controle da pressão             
arterial sistêmica e de frequência cardíaca. Havendo queda de 20 mmHg nos            



níveis pressóricos e/ou aumento de 20 batimentos por minuto na frequência           
cardíaca, os segmentos retirados devem ser recolocados e deve ser reiniciada           

a busca pelo sangramento. A retirada somente deve ser concluída quando a            
pressão e pulso estiverem estáveis8.  

Uma revisão sistemática sobre o uso do TAN mostrou redução           
significativa da mortalidade (39-60%), redução da perda sanguínea e mais          

rápida resolução do choque. A Organização Mundial de Saúde adicionou o           
TAN em suas diretrizes para HPP.  

Vantagens e benefícios do traje antichoque não pneumático:  

● Pode determinar redução da velocidade do sangramento. 

● Pode permitir tempo adicional para planejar o tratamento definitivo. 
● Facilita a obtenção de acesso venoso na parte superior do corpo. 

● Facilita a reversão do choque.  
● Pode reduzir a necessidade de transfusão. 

● Pode reduzir a necessidade de intervenção cirúrgica. 

● Pode ser utilizado junto com o balão de tamponamento intrauterino. 
● Permiti realizar procedimentos obstétricos necessários no manejo da        

hemorragia.  
● Tecnologia de baixo custo por uso.  

● Exige curto tempo de treinamento para o seu manuseio.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tratamento Cirúrgico da Hemorragia puerperal: 

 

O tratamento cirúrgico está reservado quando houver falha no manejo           
medicamentoso e nas outras estratégias não cirúrgicas (Manobra de Hamilton,          

tamponamento intrauterino ou uso do traje antichoque não pneumático), ou          
ainda quando a única alternativa para se conter a hemorragia for a abordagem             

operatória. Existem algumas modalidades de tratamento cirúrgico, dentre elas         

se destacam as suturas compressivas, as ligaduras vasculares, a histerectomia          
e a cirurgia de controle de danos9.  

 

Suturas compressivas:  

As suturas uterinas compressivas são uma excelente opção cirúrgica no           

controle da HPP. São também opções terapêuticas cirúrgicas para reduzir a           
atonia não responsivas ao tratamento farmacológico. As técnicas de suturas          

compressivas mais comumente preconizadas são a de B-Lynch, de Hayman e           
de Cho. O sucesso das suturas depende especialmente da familiaridade do           

cirurgião com a técnica e o local do sangramento. Dentre as complicações            

possíveis para todas as suturas encontram-se: a necrose isquêmica parcial          
uterina, o piométrio/hematométrio, as sinéquias uterinas e menos comumente a          

rotura uterina em gestação subsequente8. 

 

Suturas:  Descrição:            Eficácia 

B-Lynch É uma sutura compressiva mais     
conhecida e provavelmente a    
mais utilizada. É procedimento    
de fácil execução e muito     
eficiente para controle da    
hemorragia no corpo uterino,    
como ocorre na atonia uterina.     
Na técnica original, é preciso de      
histerotomia para sua   
realização.  

 

 
        Excelente 

Hayman  Assemelha-se a técnica de    
B-Lynch, com taxa e indicação     
semelhantes. A principal   

 

        Excelente 



 

  

Suturas ou ligaduras vasculares:  

 

As ligaduras arteriais são técnicas que também podem evitar a           

histerectomia, preservando a fertilidade. Consistem na ligadura de vasos         
pélvicos que nutrem o útero, com intuito de se reduzir o aporte sanguíneo para              

esse órgão e assim minimizar a hemorragia. Os vasos mais comumente           

abordados são as artérias uterinas, as artérias ovarianas e as artérias ilíacas            
internas.  

Ligadura das artérias uterinas: É a técnica mais conhecida. Frequentemente          

é realizada em associação com as suturas compressivas. É capaz de reduzir            

os sangramentos do corpo uterino em mais de 90% dos casos e parece não              
interferir na vida reprodutiva futura das pacientes. A técnica mais comumente           

utilizada consiste na realização de uma sutura 2 a 3 cm abaixo e lateralmente              
da região segmentar da histerotomia, após dissecar, rebaixando inferiormente         

a bexiga. A sutura deve englobar a artéria e a veia uterina.  

Ligadura das artérias ovarianas: A artéria ovariana normalmente é realizada          

em sequência à ligadura das artérias uterinas. Ligadura ao nível do ligamento            
útero-sacro-ovariano.  

Ligadura das artérias ilíacas internas: Técnica que exige maior treinamento          
e experiência do cirurgião quando comparada às duas suturas anteriores. Está           

indicada quando falha a desvascularização uterina e quando se deseja          

diferença é não precisa de     
histerotomia.  

Cho Técnica da sutura hemostática    
de múltiplos quadrados. Elimina    
os espaços dentro da cavidade     
uterina, unindo as paredes    
anteriores e posteriores. É uma     
técnica mais complexa   
comparada as anteriores, mas    
pode ser usada na atonia     
uterina. Contudo, é   
especialmente útil em   
sangramentos localizados nos   
segmentos inferiores do útero,    
local onde as suturas de     
Hayman e B-Lynch tem baixa     
eficácia.  

 



desvascularizar a pelve em virtude de sangramentos provenientes, por         
exemplo, de lacerações do canal do parto de difícil acesso, nos casos            

acretismo placentário grave; ou após histerectomia pós-parto em pacientes         
complicadas com coagulopatias8.  

 

Cirurgia de Controle de danos:  

 

O termo controle de danos é uma estratégia de tratamento para pacientes             

críticos, na qual se reduz o tempo cirúrgico, sacrificando o reparo definitivo e             

imediato das lesões. Opta-se por realizar uma hemostasia temporária a fim de            
permitir a restauração volêmica, correção dos distúrbios de coagulação e/ou          

tratamento da disfunção dos órgãos na paciente o mais rápido possível. Uma            
das técnicas mais conhecidas é a compressão das múltiplas áreas sangrantes           

através do empacotamento abdominal ou pélvico com compressas. O         

tratamento definitivo é realizado após estabilização da paciente, que, em geral,           
ocorre entre 2 a 5 dias da abordagem inicial8.  

 

Histerectomia Pós-parto:  

 

A histerectomia deve ser a última alternativa nas pacientes que desejam            
manter a fertilidade, assim como uma alternativa mais precoce naquelas já com            

prole constituída. Podendo ser total ou parcial dependendo da situação clínica.           
Apesar da morbidade materna não apresentar diferenças estatisticamente        

significativa, os efeitos adversos maternos tendem a ser minimizados após          

histerectomia subtotal em relação a histerectomia total, particularmente pelas         
lesões em trato urinário.  

A histerectomia subtotal está relacionada a menores riscos de danos           

viscerais, menor perda sanguínea, menor tempo cirúrgico e menor tempo de           

hospitalização. A histerectomia total é melhor para sangramentos do segmento          
inferior do útero ou do colo, mas também pode estar associado com            



sangramento de cúpula vaginal e maior riscos de lesões dos ureteres e de             
bexiga. Pacientes com HPP grave por placenta acreta/increta/percreta ou por          

extensa ruptura uterina não devem ter histerectomia postergada. Também vale          
para casos de atonia com coagulopatia que necessita de rápido controle da            

hemorragia para prevenir a morte materna9.  

 

3. CONCLUSÃO:  

 

A hemorragia puerperal é um tema muito importante em Obstetrícia, e            

principalmente em relação montagem de núcleos de segurança do paciente em           
hospitais civis e militares que tenham serviços que prestam atendimento a           

gestante. Como já foi mencionado anteriormente é uma das principais causas fr            
mortalidade e morbidade materna no mundo e no Brasil ocupa a segunda            

causa de morte materna perdendo apenas para os distúrbios hipertensivos.          

Estatisticamente como é considerado que a maior parte dos casos de morte            
materna por hemorragia pós-parto são evitáveis, há necessita de um rigor no            

preparo das equipes que prestam atendimento a gestante. Dessa todo          
profissional de saúde, que trabalha com obstetrícia, terá contato, em algum           

momento da vida profissional, com casos de hemorragia puerperal.  

Existem várias estratégias que podem ajudar a evitar um quadro de            

hemorragia ou mesmo reduzir a sua gravidade. Isso pode começar no           
Pré-natal, identificando fatores de riscos e tratando quando possíveis a fim de            

evitar complicações hemorrágicas. No ambiente hospitalar, destaca-se o uso         

racional dos uterotônicos, revisar as indicações de cesarianas para propor          
redução e consequente redução das complicações hemorrágicas e traçar         

estratégias de ação, disponibilidade de insumos de forma oportuna e          
treinamento das equipes10. Como forma de tentar organizar ou propor um plano            

de ação a seguir será exposto estratégias que poderá ser seguido em            
maternidades ou Hospitais militares que prestam assistência a gestante:  

 

Sugestão de Kit de emergência para uso na hemorragia pós-parto:  



- Protocolo/Check list; 

- Soro fisiológico 0,9%- 2 fracos de 500ml; 

- Ringer lactato- 2 fracos de 500ml; 

- Equipo de soro- 2 unidades; 

- Three-way + extensor- 2 unidades; 

- Ocitocina 5UI- 8 ampolas de 1 ml; 

- Metilergotametria 0,2 mg/ml- 2 ampolas de 1 ml; 

- Misoprostol 200 mcg/cp- 4 comprimidos; 

- Jelco 16 ou 14- 2 unidades de cada; 

- Jelco 18- 2 unidades; 

- Seringas- 2 unidades de 5ml e 2 unidades de 20 ml.  

- Agulhas- 4 unidades de 40x12 mm e 4 unidades de 25x8 mm; 

- Máscara facial oxigênio + látex- 01 unidade de cada; 

- Sonda vesical de demoara + coletor urinário- 2 unidades; 

- Termômetro- 1 unidade; 

- Manta térmica aluminizada adulto- 1 unidade; 

- Balão de tamponamento intrauterino- 1 unidade; 

- Tubos de coletas de sangue; 

- Traje anti-choque não pneumático. 

 

A montagem do Kit agiliza e torna o segmento do protocolo assistencial             
mais dinâmico, reduzindo o tempo da assistência aumento a chance do êxito.            

Proposta do segmento no manejo do sangramento uterino pós-parto:  

 

1) Controle de sinais vitais- Pressão arterial (PA), Frequência cardíaca         
(FC), Frequência respiratória (FR), Saturação de oxigênio.  

2) Controle de diurese- Avaliar necessidade de sondagem de alívio ou de           
demora, para controle do débito urinário (deve ser > 30 ml/h). 

3) Massagem uterina.  

4) Manter dois acessos venosos calibrosos, considerar acesso venoso        
central em pacientes com hemorragia importante, antes de        



descompensação pelo choque hipovolêmico. (Nesse momento pode-se       
avaliar o uso do traje anti-choque não pneumático). 

5) Administrar: Ocitocina- 40 a 60 UI em 1.000 ml de Soro Fisiológico,            
infusão de 16ml/minuto, mesmo que a paciente já tenha recebido          

ocitocina profilática. Misoprostol 200 a 1000 mcg via SL, VO ou Retal.            

Metilergometrina 0,2 mg (IM), podendo ser repetido em 2 a 4 horas.            
(Não deve ser usada em pacientes com hipertensão arterial, fenômeno          

de Raynaud ou coronariopatias.) 
6) Oxigenação- Administração de O2, podendo ser utilizado cateter nasal         

ou mascara facial. 

7) Exames laboratoriais- Hemograma, Plaquetas, Coagulograma, uréia,      
creatinina, Grupo sanguíneo e fator Rh. 

8) Reposição de solução salina isotônica para restauração da volemia. 
9) Reposição de concentrado de hemácias, plasma e plaquetas,        

principalmente em casos de hemorragia vaginal intensa.  

10) Revisão do trajeto e da cavidade uterina, a fim de pesquisar a possível              
causa. 

11) Medidas de estancamento do sangramento-Tamponamento, suturas       
hemostática e ligaduras vasculares. 

12) Histerectomia subtotal, caso todos os procedimentos falharam.  
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