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RESUMO

A hemorragia pós-parto é a principal causa de morbimortalidade materna
no mundo, sendo a atonia uterina responsável por 80% dos casos. Esta
falha de contratilidade uterina leva a perda sanguínea significativa que se
não for identificada e manejada rapidamente pode levar ao óbito
materno. Uma mulher que sobreviveu a um evento deste tipo é
considerado um caso de near miss. A análise minuciosa destes casos
revela pontos cruciais da assistência à saúde que podem ser melhorados
a fim de evitar novos desfechos graves. O objetivo do trabalho é relatar a
ocorrência de um caso de hemorragia puerperal na qual a falha das
medidas clínicas instituídas para reversão do quadro levou a necessidade
de realizar histerectomia subtotal. A paciente precisou de intervenções
críticas, como a laparotomia, transfusões sanguíneas e internação em
unidade intensiva, porém evoluiu de forma satisfatória com bom resultado
após os procedimentos. À luz da análise desse near miss, conforme
preconizado pela OMS, busca-se identificar oportunidades e obstáculos no
atendimento da paciente para aperfeiçoamento da equipe. Discute-se os
aspectos relacionados a estratificação de risco para hemorragia pós parto
e seu manejo sequenciado, conforme preconizado pela OPAS/OMS. A
hemorragia pós parto é um evento evitável na qual a identificação de
fatores de risco e o manejo segundo protocolos estabelecidos é capaz de
preservar a vida de uma mulher. A avaliação cuidadosa dos casos de near
miss é ferramenta fundamental para a gestão de saúde aprimorar os
processos de trabalho locais e contribuir para a promoção de saúde no
ciclo gravídico-puerperal.
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