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Resumo: A hemorragia pós parto é considerada causa importante de 

morbimortalidade materna. A assistência precoce e de qualidade pode evitar 

desfechos desfavoráveis e o óbito materno. Objetivou-se descrever a 

importância da atuação da equipe de enfermagem na prevenção e manejo da 

hemorragia pós- parto. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão narrativa 

da literatura, realizada em novembro de 2020. A busca foi realizada via Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) que possibilitou o acesso a biblioteca Scielo e a base de 

dados Scopus. Utilizaram-se os descritores: hemorragia pós-parto, período pós 

parto e cuidados de enfermagem, o cruzamento dos termos foi realizado usando 

o operador booleano “AND”. Foram critérios de inclusão: artigos com textos 

completos disponíveis, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos 

últimos 10 anos. A busca resultou em 13 artigos para a amostra final do estudo. 

Foram excluídos os artigos que não abordavam a temática escolhida. A literatura 

demonstra que são diversas as causas de hemorragia pós parto, tendo como 

principal a atonia uterina. A despeito do conhecimento de muitos profissionais, 

ainda permanecem altos os índices relacionados a essa complicação, exigindo 

assim, assistência de qualidade, porém os estudos apontam algumas 

dificuldades como déficit na estrutura e insumos, baixo nível de aprimoramento 

e de profissionais capacitados, são alguns fatores que contribuem para a 

prevalência da hemorragia pós parto. Nesse sentido, algumas medidas 

essenciais são descritas, o uso da ocitocina, o adequado exame físico da 

puérpera e vigilância constante da mulher no puerpério imediato e mediato, 

organização e pro- eficiência da equipe de enfermagem mediante fortalecimento 

do conhecimento com base científica. A falha no contexto assistencial de 

prevenção e manejo, pode levar a malefícios que, por vezes, podem causar 

consequências irreparáveis, como o óbito materno. Destaca-se a necessidade 

de uma abordagem multiprofissional em que a equipe de enfermagem também 

esteja inserida no sentido de prevenir complicações, utilizando precocemente a 
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ocitocina intramuscular, estabilizando os sinais vitais e realizando 

monitoramento rigoroso dessas pacientes, especialmente no puerpério imediato. 

Ressalta-se que essa abordagem é fundamental no cuidado integral, prevenindo 

os riscos e proporcionando segurança e bem- estar para a mãe e seu recém- 

nascido e garantindo a continuidade da assistência. 
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