
HEMORRAGIA PÓS- PARTO  

 

A Hemorragia pós parto (HPP) tem sido descrita, em várias publicações 

como uma das principais causas de mortes maternas em diversos países em 

desenvolvimento da África e Ásia. A Organização Mundial de Saúde/ 

Organização Pan- Americana de Saúde (OMS/OPAS) também menciona tal 

causa como a segunda maior responsável por este desfecho materno nos 

países da América Latina e Caribe. No Brasil, segundo o Sistema de 

Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde - SIM (MS, 2016) a 

hemorragia pós –parto ocupa este mesmo lugar, ficando atrás apenas da 

hipertensão, o que motivou a criação do “PROJETO ZERO MORTALIDADE 

MATERNA POR HEMORRAGIA 2014-2015” pelo Ministério da Saúde (MS), 

em conjunto com a OMS/OPAS.  

Esta condição é, geralmente, definida como uma perda sanguínea em 

quantidade maior do que a esperada (500 ml, apesar de, esta aferição ser feita 

a partir de suposição do profissional mediante sua experiência, o que possibilita 

variações de 50 a 150 ml de sangue) no período de 24hs a seis/ 12 semanas 

pós-parto vaginal (para as cesarianas os valores de perda sanguínea 

considerados normais são maiores, a partir de 1000 ml), sendo denominada 

primária e secundária, respectivamente. A HPP primária é, principalmente, 

motivada por contrações uterinas ineficientes/inadequadas (atonia uterina) 

após a dequitação (nascimento da placenta) ou traumas do trato genital e a 

secundária por causas diversas como, partes da placenta retidas, distúrbios de 

coagulação, subinvolução do local onde estava instalada a placenta. 

Dado o componente de imprevisibilidade deste evento, se propõe a 

realização de medidas preventivas durante a terceira fase do trabalho de parto. 

Sobre isto, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas na intenção de verificar 

as melhores condutas, se ativas - para acelerar a expulsão da placenta com 

aplicação de medicação para induzir contrações uterinas (uterotônicos) e/ou 

realização de massagem uterina concomitante à tração controlada do cordão 

umbilical -, se fisiológicas/manejo expectante – em que aguarda-se a 

dequitação sem intervenção profissional, por esforço materno ou com uso 

seletivo de uterotônico, ou em conjunto com a amamentação/ estimulação de 



mamilos, já que esta também promove contrações uterinas-. E as conclusões 

obtidas até então, são de que, tendo sido avaliados a presença dos fatores de 

risco, a conduta expectante é a mais adequada na redução de riscos porém, 

necessita-se avançar nos estudos de verificação de qual/is das ações, dentro 

do conjunto daquelas que compõe a conduta ativa, é/são mais positiva/s, ou 

que produz/em menos efeitos negativos para as mulheres. Das ações 

mencionadas, sabe-se que a tração controlada do cordão, quando realizada 

por profissional treinado pode evitar a necessidade de remoção manual de 

restos placentários. 

Enquanto as evidências continuam a ser produzidas orienta-se a 

mudança da conduta expectante para o manejo ativo e suas intervenções se a 

mulher desejar, houver hemorragia ou a placenta não dequitar uma hora após 

o parto. 

O Ministério da Saúde (2016) menciona que “Se uma mulher com baixo 

risco de hemorragia pós-parto (observado histórico de: história prévia de 

placenta retida, história de HPP, hemoglobina materna < 8,5 g/dl no início do 

trabalho de parto; IMC aumentado; grande multiparidade - quatro ou mais; 

hemorragia ante-parto; sobredistensão uterina ex. gravidez múltipla, 

polihidrâmnio, macrossomia; anomalias uterinas; placenta baixa; e idade≥ 35 

anos) solicitar manejo expectante, apoiá-la em sua escolha esclarecendo que o 

manejo fisiológico está associado a náuseas e vômitos em cerca de 50 

mulheres em 1.000, também relacionado com um risco aproximado de 29 em 

1.000 de uma hemorragia de mais de 1 litro e um risco aproximado de 40 em 

1.000 de uma transfusão de sangue.” Já o manejo ativo está associado a 

náuseas e vômitos em cerca de 100 mulheres em 1.000, está associado com 

um risco aproximado de 13 em 1.000 de uma hemorragia de mais de 1 litro 

está associado com um risco aproximado de 14 em 1.000 de uma transfusão 

de sangue. Para esta conduta solicita-se administrar 10 UI de ocitocina 

intramuscular após o desprendimento da criança, antes do clampeamento e 

corte do cordão. A ocitocina é preferível, pois está associada com menos 

efeitos colaterais do que outros uterotônicos. 

Com relação ao tratamento, nos casos motivados por atonia uterina ou 

com retenção placentária confirmada após exame vaginal minucioso, as 

revisões sistemáticas sugerem o uso adicional de ocitocina intravenosa como 



primeira linha de cuidados já que nos comparativos com outros medicamentos 

foram identificados resultados secundários (volume da perda sanguínea e uso 

de uterotônicos adicionais) mais positivos, seguida do uso de misoprostol 

sublingual 800mcg. 

Se houver hemorragia, havendo o parto ocorrido em domicílio ou 

unidade de parto extra ou peri-hospitalar, após aplicação da primeira linha de 

cuidados, se a situação não for estabilizada, a puérpera deverá ser transferida 

imediatamente para uma maternidade baseada em hospital. As condutas nesse 

cenário serão definidas mediante avaliação/exploração uterina, sendo 

possíveis ações como remoção manual ou cirúrgica de restos placentários, 

reparação cirúrgica de tecidos danificados, transfusões sanguíneas e, 

raramente, histerectomia (retirada do útero). 
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