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PALESTRA 

   

Urgências Obstétricas 
 

A morte materna, em geral, acomete de um conjunto de eventos mal 
sucedidos. Esse processo inclui desde o manejo da própria gestante com sua 

sintomatologia e em especial, a resposta dos serviços de saúde.  As urgências e 
emergências maternas ao mesmo tempo em que nos  permitem identificar os 
casos críticos, nos oferecem a oportunidade de interrupção do processo. Para 

isso, são fundamentais o pronto atendimento e a precisa avaliação do quadro e 
das alternativas de suporte disponíveis no âmbito do serviço. Entre as atitudes 

que atrapalham o sucesso desse atendimento figuram frequentemente a 
desvalorização da queixa da paciente ou a ansiedade de encaminhamento para 
hospitais de referência. Muitos casos requerem procedimentos só disponíveis 
em hospitais de maior complexidade; mas o mais importante é instituir todos 

os cuidados possíveis em cada contexto, e só realizar o encaminhamento 
mediante condições seguras de remoção e com destino garantido. Seria 

ingênuo acreditar que se possa reduzir o risco de óbito materno no Brasil, aos 
níveis observados hoje nos países desenvolvidos, sem que ocorra uma 

substancial melhoria das condições de vida da população. Sabemos, que 
centenas dessas mortes podem ser hoje evitadas se  médicos e enfermeiros 
fizerem tudo o que está a seu alcance para oferecer às gestantes o melhor 

atendimento possível. Essa responsabilidade é nossa e intransferível. Portanto a 
necessidade de uma educação continuada dos profissionais, visando à 

qualidade dos serviços prestados a gestantes. 
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