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A hemorragia pós-parto (HPP) é definida como a perda de sangue de 500 ml ou
mais em partos normais ou de 1000 ml em partos cesáreas ou mais dentro das 24
1,2

horas após o parto

. Para o ano de 2015 o Brasil tinha um compromisso junto a

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) de reduzir para uma taxa de 35
óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos, porém embora tenhamos reduzido
em 43%, a mortalidade

2

em 2013 foi de 69 por 100 mil nascidos vivos. A

identificação precoce da HPP e de suas causas e a tomada das medidas adequadas
irá prevenir um desfecho considerado como a principal causa de morte materna em
1

nosso País. Este trabalho se justifica a medida que demonstra que as estratégias
utilizadas para capacitar as equipes de enfermeiros obstetras e de técnicos de
enfermagem do centro obstétrico podem proporcionar o desenvolvimento de
competências

e habilidades

para a assistência de enfermagem durante a

hemorragia pós-parto. Foram utilizadas três estratégias para a capacitação da
equipe de enfermagem: Estratégia 1) Exposição do tema com utilização do
programa PowerPoint “Assistência de enfermagem durante a hemorragia pós-parto”
com pré e pós-teste; Estratégia 2) Dramatização de uma situação de emergência
por uma hemorrgia pós-parto; Estratégia 3) Prática de técnicas de hemostasia de
vasos e pontos hemostáticos. O objetivo foi realizar um relato de experiência da
utilização de diferentes estratégias para capacitação em assistência de enfermagem
na hemorragia pós-parto. Os resultados destas estratégias de capacitação foram
observados através da redução importante das transfusões sanguíneas durantes os
meses posteriores, havendo uma queda nesta terapêutica de 16 para apenas uma
no mês seguinte e nos meses posteriores números oscilantes entre três e seis
pacientes. A conclusão foi que a experiência descrita pode evidenciar que o uso de
diferentes estratégias para a capacitação em assistência de enfermagem em
situação de emergência, como é o caso das hemorragias pós-parto, colaboraram
para o resgate das competências e habilidades necessárias para atuar de forma a
prevenir

e

tratar

a

mulher

nesta

intercorrência

visando

morbimortalidade associada à demora do controle da hemorragia.
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