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Resumo 

Introdução: Hemorragia é a principal causa de morte materna em todo mundo, e elevação no Índice de Choque (IC) e 

alterações na Frequência Cardíaca (FC) têm sido associadas com desfechos maternos graves devido à Hemorragia 

Pós-Parto (HPP), entretanto não existem na literatura valores de referência esperados no período puerperal. Objetivos: 

Caracterizar os valores de referência para o IC e para a FC no puerpério entre mulheres com sangramento pós-parto 

inferior a 500mL. Métodos: Foi realizada coorte prospectiva em um hospital terciário em São Paulo - Brasil entre 

fevereiro de 2015 e março de 2016. Foram incluídas mulheres que tiveram parto normal com idade gestacional acima 

de 34 semanas. A perda sanguínea foi avaliada objetivamente através de coletor calibrado e os sinais vitais foram 

mensurados até 24 horas após o parto. Resultados: 270 mulheres foram incluídas no estudo, 186 tiveram sangramento 

inferior a 500mL em 24 horas pós-parto. 73% do sangramento ocorreu nos primeiros 40 minutos pós-parto. Os 

primeiros 40 minutos foram divididos em 2 momentos: m1, de 0 a 20 minutos, e m2, entre 21 e 40 minutos pós-parto. 

No m1, a média do IC foi de 0,74(±0,15), enquanto que no m2 foi de 0,70(±0,14). Para FC, no m1, a média foi de 

92,4(±14,4), enquanto que no m2 foi de 84,7 (±13,5). Conclusão: a caracterização dos valores de normalidade para o IC 

e FC no período puerperal podem ser fundamentais para identificar precocemente sangramentos pós-parto 

exacerbados.  
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Introdução 
Hemorragia Pós-Parto (HPP) é a principal causa de 
mortalidade materna no mundo, tendo importância ainda 
maior nos países em desenvolvimento. No ano de 2015, 
a razão de mortalidade materna mudial foi de 195 mortes 
para cada 100.000 nascidos vivos, resultando na morte 
de mais de 80.000 mulheres. A HPP também tem 
significativo papel nos quadros de morbidade materna 
grave e near-miss materno, relacionados à admissão de 
paciente em UTI, transfusão massiva de hemoderivados 
e insuficiência renal e respiratória. Atualmente, a 
avaliação do sangramento pós-parto é realizada, 
conforme orientação da OMS, através da estimativa 
visual, que comprovadamente subestima a perda 
sanguínea quanto maior for o volume do sangramento. 
Além disso, a avaliação de sinais vitais isoladamente não 
se mostrou eficaz para o diagnóstico precoce. Dessa 
forma, tem-se tentado identificar parâmetros clínicos que 
possam vir a reconhecer as mulheres mais susceptíveis 
a complicações decorrentes da HPP. Estudos prévios 
identificaram como potenciais parâmetros clínicos para o 
diagnóstico de HPP: frequência cardíaca, pressão arterial 
sistólica, pressão arterial diastólica, pressão de pulso, 
frequência respiratória e índice de choque (IC). No 
entanto, não dispomos na literatura dos valores de 
referência esperados no período puerperal avaliados de 
forma sistemática para comparar com os valores 
aparentemente alterados nas mulheres com 
complicações relacionadas ao sangramento pós-parto. 
Assim, o objetivo desse trabalho é caracterizar os valores 
de referência para o IC e para a FC no puerpério entre 
mulheres com sangramento pós-parto inferior a 500mL. 
 

Resultados e Discussão 
Foi realizada uma coorte prospectiva em um hospital 
terciário em São Paulo entre fevereiro de 2015 e março 
de 2016. Foram incluídas 270 mulheres com idade 

gestacional superior a 34 semanas, que tiveram sua 
perda sanguínea avaliada objetivamente durante 24 
horas com coletor calibrado somado ao peso de 
compressas, gazes e absorventes utilizados. Entre elas, 
186 tiveram sangramento inferior a 500mL em 24 horas 
pós-parto. Os sinais vitais foram mensurados a cada 5 
minutos durante o procedimento, a cada 15 minutos até 2 
horas após o parto e de 2 horas até 24 horas após o 
parto, toda vez que as mulheres descartavam os 
absorventes. 73% do sangramento ocorreu nos primeiros 
40 minutos pós-parto. Os valores médios de IC variaram 
de 0,68 a 0,74, com valores mais altos em 20 minutos 
após o nascimento e menores entre 91 e 120 minutos 
após o parto. Os valores médios da FC variaram de 92,3 
a 80,8 bpm. O mesmo padrão do IC foi observado, com 
valores mais altos em 20 minutos após o nascimento e 
valores mais baixos entre 91 e 120 minutos após o parto. 
Os resultados encontrados no presente estudo estão de 
acordo com valores encontrados em estudos anteriores e 
permitem estabelecer uma distribuição de IC e FC de 
acordo com intervalo de tempo, que servirão para 
estabelecer os valores de normalidade.  
 

Conclusões 
A caracterização dos valores de normalidade para o IC e 
para a FC no período puerperal ajudam a identificar as 
alterações nesses parâmetros, os quais poderão ser 
utilizados para identificar precocemente sangramentos 
pós-parto exacerbados. 
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