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Introdução

• Grave intercorrência desde tempos remotos, que ainda persiste 
até os dias atuais

• Mortes maternas:60% após o parto, sendo 45% nas primeiras 
24 horas

• 25% das mortes maternas

• Parto vaginal: 4-8%/ Parto cesárea: 6%

• Complicações: 
-Choque hipovolêmico
-Coagulopatias
-Insuficiência renal
-Sd. de Sheehan
-Sd. Desconforto Respiratório Agudo.
-Óbito materno 



Classificação

Hemorragia 
pós parto

Primária
(até 24 horas)

Secundária
(após 24h- 12sem)

gráfico: Zugaib, Obstetrícia, 3ª edição, 2016



Definição

• Diagnóstico: clínico
• Sintomas: Volume sanguíneo prévio à gestação, aumento volume 

durante a gestação e grau de anemia após o parto

SANGRAMENTO EXCESSIVO+ SINTOMAS 
SANGRAMENTO ACIMA DE 1000 ML NAS 1ª 24 HORAS APÓS O PARTO, APESAR 

DE MEDIDAS INICIAIS DE CORREÇÃO UTERINA (DROGAS+MASSAGEM 
UTERINA)

Imagem: Zugaib, Obstetrícia, 3ª edição, 2016



Fisiopatologia

• Na gestação: ↑40% vol plasmático; ↑ 25% 
glóbulos vermelhos.

• Dequitação: hemostasia do sítio placentário
-vasoespasmo local
-trombos nos vasos uterinos
-contração e retração miometrial

• Durante o parto: fluxo sanguíneo médio uterino 
é de 600ml/min



Etiologia
• Atonia uterina (80%)
• Lacerações canal de parto
• Retenção placentária ou acretismo placentário
• Inversão uterina
• Coagulopatia dilucional (PP) x  consumo (DPP, sepse, 

embolia amniótica) 
• Coagulopatias materna hereditárias (doença de Von 

Willebrand, PTI, PTT e hemofilia A)
• Rotura Uterina
• Deiscência de cicatriz de histerotomia
• Laceração de histerotomia com acometimento de grandes 

vasos
• Hemostasia inadequada



Etiologia

• TÔNUS= Atonia Uterina(70%)
• TECIDO= Retenção Placentária(20%)
• TRAUMA= Lacerações do Trajeto(10%)
• TROMBO=  Coagulopatias(1%)



Fatores de Risco

• Período expulsivo prolongado ou parto rápido
• Terceiro período maior do que 10 min ou retenção 

placentária
• Parto instrumentado
• Sobredistensão uterina : macrossomia, gestação 

múltipla, polidramnia
• Uso de medicações: tocolíticos e anestésico halogenados
• Corioamnionite
• Obesidade
• Nuliparidade; grandes multíparas (>5 partos)
• HPP prévia: 10%



Como Previnir? ?

• Manejo Ativo no Terceiro Período (MATP):

• Redução de HPP de 30-50%

Clampeamento Umbilical Precoce (1-3 min)
Massagem Uterina

Tração Controlada de Cordão
Agente Uterotônico

Imagem: ALSO Manual e Programa de Estudos, 2016, cap. J



Conduta

• Equipe multiprofissional

• Feito em Etapas

• Conduta Inicial:
- Massagem uterina+ esvaziamento vesical
-Acesso venoso calibroso 16-18gauge (volume: soluções 
cristalóides ou hemoderivados)
-Elevação dos MMII
-Monitorar Sinais Vitais e DU
-Drogas Uterotônicas



Conduta- reposição volêmica

• Solução Salina ou SoluçãoCristalóide

• Transfusão sangue O negativo enquanto se aguarda
resultados exames

• Se hemorragia> 1500ml ou sangramento persistente
sintomático:

- Protocolo de TransfusãoMaciça: 
6 CH :4-6U PFC+ 1U PLQ

• Corrigir a causa da coagulopatia: PFC, plaquetas e /ou
crioprecipitado

Exames:
◦TS e prova cruzada
◦Hemograma completo
◦Coagulograma
◦Teste do Coágulo



Conduta- reposição volêmica

• Concentrado de Hemácias: 
-Indicação: após perda volêmica superior a 25% a 30% da 
volemia total; Hb < 7 g/dl, ou Hb >7g/dl + sintomas
-1 U CH � eleva o Hct em 3% e a Hb em 1g/dL ; Hb é o 
melhor parâmetro!!
-60 a 120 minutos ; velocidade de no máx infusão de 20-
30mL/kg/hora

Exames:
◦TS e prova cruzada
◦Hemograma completo
◦Coagulograma
◦Teste do Coágulo



Conduta- reposição volêmica

• Concentrado de Plaquetas:
- Indicação: PQT < 50.000/µL ou  <100.000/µL + alterações 

graves da hemostasia, trauma multiplo ou de sistema 
nervoso central; CID na presença de sangramentos (PFC+ 
CP com objetivo de PQT> 20 000/µL

- CI: PTT e plaquetopenia induzida por heparina (PIH).

- 1 U CP / 7 a 10kg de peso do paciente; tempo: 30 min, não 
excedendo a velocidade de infusão de 20-30mL/kg/hora.



Conduta- reposição volêmica

• Plasma Fresco Congelado:
- Indicações:  CID com sangramento (pp, fibrinogenio, 

FVIII e FXIII),  PTT
- 10-20ml de PFC / kg de peso� aumenta de 20% a 30% 

os níveis dos fatores de coagulação do paciente, 
chegando a níveis hemostáticos

- Parâmetro para reposição: O TPAP >1,5 vezes o ponto 
médio da variação normal e/ou o TTPa >1,5 vezes o 
limite superior do normal, 



Conduta- reposição volêmica

• Cripreciptado: 

• Indicações: Hipofibrinogenemia (<100) - apos tratamento trombolítico, 
transfusão maciça ou CID. 

• Somente 50% do total dos 200mg de fibrinogênio administrados/bolsa no 
paciente com complicacoes devido a transfusão maciça são recuperados por 
meio intravascular.

• Não deve ser usado no tratamento de pacientes com deficiências de outros 
fatores que não sejam de fibrinogênio ou Fator XIII.

• Deve ser descongelado entre 30°C e 37°C no prazo de ate 15 minutos e 
transfundido imediatamente;

• 1U � Aumenta o fibrinogênio em 5-10mg/dL em um adulto medio; 
• Nível hemostático: ≥100mg/dL.
• 1.0-1.5 bolsas /10kg de peso do paciente, reavaliando a cada 3-4 dias.
• Se transfusão concomitante de CH e/ou PQT: quantitade de criopreciptado

menor (eles já contém 2-4mg de fibrinogenio/ml - 2U )



Conduta

• Drogas Uterotônicas:

*Carboprost: an. Prostagl. F2α- 0,25mg IM ou intramiometrial a cada 15 min (máx 2mg)- alterantiva
ao misoprostol.

*Misoprostol: via oral+sublingual» absorção + rápida● via retal e vaginal » duração maior e menos 
efeitos colaterais TGI. 

*Alcalóides do Ergo (Metilergonovina/ Ergometrina)- elevam a PA; CI em pacientes HIV+ em uso de 
Inibidores de Proteases (�níveis de derivados do Ergot�maiores EA:espasmo arteriolar, AVC)

Imagem: Zugaib, Obstetrícia, 3ª edição, 2016; ALSO Manual e Programa de Estudos, 2016, cap. J



Conduta- Hemorragias Não Responsivas 
a Drogas Uterotônicas

LAPAROTOMIA

EMBOLIZAÇÃO ARTERIAL

TAMPONAMENTO UTERINO

CURAGEM/ CURETAGEM UTERINA

REPARO DE LACERAÇÕES

COMPRESSÃO BIMANUAL UTERINA (MANOBRA DE HAMILTON)



Imagem: Zugaib, Obstetrícia, 3ª edição, 2016



• Revisão Canal de parto
• Posição ginecológica sob anestesia
• Rafia: 
-Categute Simples 0, 2-0
-Sutura contínua ou pontos separados
• Tampão vaginal



• Excluir lacerações
• Monitorizar taxa de hemoglobina e débito 

urinário + avaliação do fundo uterino
• 12- 24 horas
• Antibioticoterapia de amplo espectro
• Tipos:
-Tamponamento com compressas/gazes
-Sonda de Foley
-Balões: Sengstaken-Blakemore ou Bakri ; Rusch
-Balões Artesanais



Imagens: Uso de balões 
intrauterinos em pacientes 
com hemorragia pós-parto, 
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• Alternativa segura e efetiva à cirurgia
• Maior tempo, mobilização de equipe e equipamento 

adequado- estabilidade da paciente
• Coagulopatia, se presente, deve ser corrigida antes do 

procedimento
• Embolização percutânea: cateter angiografico� angiografia 

diagnóstica �agente embolizante ( escolha: gelfoam)

Imagens: Google Imagens; Imagem: Zugaib, Obstetrícia, 3ª edição, 2016



• Incisão mediana infraumbilical
• Permite injeção intramiometrial (cornos uterinos) de 

Ocitocina ou Metilergometrina

HISTERECTOMIA

LIGADURA DAS ARTÉRIAS ILÍACAS INTERNAS

SUTURA DE B- LYNCH

LIGADURA DE ARTÉRIAS UTERINAS



Ligadura das 
Artérias Uterinas• Artérias uterinas: fácil acesso

• Procedimento mais eficaz
• Fio de sutura com agulha curva- Categute cromado 0 ou 

Vicryl 0

Imagem: 
Zugaib, 
Obstetrícia, 
3ª edição, 
2016



Sutura de B-
Lynch

• Sutura que permite a compressão uterina
• Técnica simples, de fácil execução
• Preserva o futuro reprodutivo da paciente
• Não deve ser usada em casos de acretismo placentário
• Agulha grande de Categute cromado 2

Imagem: Zugaib, 
Obstetrícia, 3ª 
edição, 2016; 
Google Imagens



Ligadura das Artérias Ilíacas Internas
• Considerada quando a ligadura de a. uterina não 

surtir efeito
• Manejo do retroperitônio e identificação de vasos
• Falta de experiência do obstetra= omitir essa etapa

• Complicações: 
-Ligadura a. Ilíaca Externa ( compromete perfusão MI 

ipsilateral)
-Ligadura da veia ilíaca interna (rápida perda 

sanguínea)
-Lesão vesical/ ureter



Histerectomia
• Último recurso
• Não deve ser postergado, pp. se casos graves (ex coagulopatias)
• Histerectomia pós-parto:

-colo uterino de difícil identificação
-vasos pélvicos dilatados, com presença de varizes na 
mesossalpinge
-sangramento intenso: dificulta exploração do campo operatório
-Útero de tamanho aumentado e tecidos + friáveis
-Histerectomia subtotal(escolha)

• Complicações:
-Lesão trato urinário
-Coagulopatias
-Infecção



Observações
• Fator VIIa Ativado Recombinante: 

-Usado para tto de hemofilia A e B; agente hemostático 
universal no tto de hemorragia

-Atonia uterina
-Custo elevado, �risco de tromboembolismo
-40-60mg/kg a cada 15 ou 30 min � controle do 

sangramento em 10 min
-� a necessidade de embolização arterial, ligadura arteriais 

ou histerectomia, independente do tipo de parto



Hemorragia Pós Parto Secundária

• 24h- 6 semanas após parto
• Geralmente, atonia uterina secundária a fragmentos 

placentários e/ou infecção
• Conduta 

-Inicial (agente uterotônico, resposição volêmica/ 
hemoderivados)
-Curetagem Uterina

Complicações: perfuração uterina (3%) e sinéquias intra-
uterinas
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