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RESUMO

INTRODUÇÃO: A morbidade materna grave, também conhecida como near miss
materno, tem sido utilizada como mais uma estratégia para o estudo da mortalidade
materna, pois além de ser mais frequente, compartilha os mesmos determinantes e
possibilita a implementação da vigilância epidemiológica dos casos. Desde então,
auditorias em hospitais têm sido realizadas a fim de determinar as razões de near miss
materno, suas principais causas e seus fatores associados. Mais recentemente, inquéritos
populacionais a partir da morbidade auto-referida também têm sido apresentados como
viáveis na identificação desses casos. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi determinar
a prevalência de near miss materno e de complicações no período gravídico-puerperal no
município de Natal/RN e estudar seus fatores associados. MÉTODO: Trata-se de um
estudo seccional, de base populacional realizado no município de Natal/RN, Brasil, que
tem como população-alvo as mulheres de 15 a 49 anos que engravidaram nos últimos cinco
anos. Realizou-se um processo de amostragem probabilístico com desenho de amostras
complexas, no qual foram sorteados 60 setores censitários distribuídos em três estratos
(norte, sul-leste e oeste). Em seguida sortearam-se os domicílios que deveriam ser
incluídos na pesquisa a fim de obter uma amostra de 908 mulheres elegíveis nas quais foi
aplicado um questionário. Nas análises descritivas e de associações bivariadas aplicou-se o
teste Qui-quadrado e calculou-se a Razão de Prevalência (RP) com Intervalo de Confiança
(IC) de 95% considerando os pesos e efeitos do delineamento. A regressão de Poisson,
também com significância de 5% e IC de 95%, foi utilizada para as análises dos fatores
associados. RESULTADOS: Foram entrevistadas 848 mulheres identificadas em 8.227
domicílios percorridos, totalizando uma taxa de resposta de 93,4%. A prevalência de near
miss materno foi de 41,1/1.000NV, sendo a internação em UTI (19,1/1.000NV) o marcador
mais referido, seguido da eclampsia (13,5/1.000NV). A prevalência de complicações no
período gravídico-puerperal foi de 21,2%, sendo a hemorragia (10,7%) e a infecção
urinária (10,7%) as condições clínicas mais relatadas e a permanência no hospital por mais
de uma semana após o parto a intervenção mais frequente (5,4%). Quanto aos fatores
associados, a análise bivariada mostrou associação entre o maior número de complicações
nas mulheres da raça preta/parda (RP=1,23; IC95%=1,04-1,46) e com pior situação
socioeconômica (RP=1,33; IC95%=1,12-1,58), nas mulheres que fizeram o pré-natal no
serviço público (RP=1,42; IC95%=1,16-1,72), que não foram orientadas durante o pré-

natal sobre lugar onde deveriam fazer o parto (RP=1,24; IC95%=1,05-1,46), que fizeram o
parto no serviço público (RP=1,63; IC95%=1,30-2,03), que percorreram mais de um
hospital para realizar o parto (RP=1,22; IC95%=1,03-1,45) e que não tiveram
acompanhante durante o parto (RP=1,19; IC95%=1,01-1,41) ou em todos os momentos da
assistência ao parto - antes, durante e depois do parto - (RP=1,25; IC95%=1,05-1,48).
Além disso, o número de dias de internação pós-parto foi maior nas mulheres que tiveram
mais complicações (RP=1,59; IC95%=1,36-1,86). No modelo final da regressão tanto o
local do parto (RP=1,21; IC95%=1,02-1,44), como a condição socioeconômica (RP=1,54;
IC95%=1,25-1,90) mantiveram a associação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A realização
de inquéritos populacionais utilizando a definição pragmática de near miss é factível e
pode acrescentar informações importantes sobre esse evento. Foi possível perceber a
expressão das iniquidades em saúde relacionadas à saúde materna tanto na análise das
condições socioeconômicas como na questão da utilização dos serviços de saúde.

Palavras-chave: Mortalidade Materna. Morbidade. Complicações na gravidez. Inquéritos
epidemiológicos. Desigualdades em Saúde.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Severe maternal morbidity, also known as maternal near miss, has
been used as an alternative to the study of maternal mortality, since being more frequent
shares the same determinants and enables the implementation of epidemiological
surveillance of cases. Since then, hospital audits have been carried out to determine the
rates of maternal near miss, its main causes and associated factors. More recently,
population surveys based on self-reported morbidity have also been presented as viable in
identifying these cases. OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the
prevalence and associated factors of maternal near miss and complications during
pregnancy and puerperal period in Natal/RN. METHODS: A cross-sectional populationbased study was conducted in Natal/RN, Brazil, which has as its target population women
aged 15 to 49 years who were pregnant in the last five years. It was carried out a
probabilistic sampling design based on a multi-stage complex sample, in which 60 census
tracts were selected from three strata (north, south-east and west). Afterwards, domiciles
were visited in order to obtain a sample of the 908 eligible women in whom a
questionnaire was applied. The descriptive analyzes and bivariate associations were
performed using the Chi-square test and the estimate of the prevalence ratio (PR) with 95%
confidence interval (CI) and considering the weights and design effects. The Poisson
regression analysis, also with 5% significance and 95% CI, was used for analyzes of
associated factors. RESULTS: 848 women were identified and interviewed after visits in
8.227 households corresponding to a response rate of 93.4%. The prevalence of maternal
near miss was 41.1/1000NV, being the Intensive Care Unity staying (19.1/1000LB) and
eclampsia (13.5/1000LB) the most important markers. The prevalence of complications in
the puerperal period was 21.2%, and hemorrhage (10.7%) and urinary tract infection
(10.7%) the most frequently reported clinical conditions and remaining in the hospital for
over a week after delivery the most frequent intervention (5.4%). Regarding associated
factors, the bivariate analysis showed an association between the increased number of
complications in women of black/brown race (PR=1.23; CI95%: 1.04-1.46) and lower
socioeconomic status (PR=1.33; CI95%: 1.12-1.58) in women who had prenatal care in
public service (PR=1.42; CI95%: 1.16 to 1.72) and that were not advised during prenatal
about where they should do the delivery (PR=1.24; CI95%: 1.05-1.46), made the delivery
in the public service (PR=1.63; CI95%: 1.30-2.03), had to search for more than one

hospital for delivery (PR=1.22; CI95%: 1.03-1.45) and had no companion during
childbirth (PR=1.19; CI95%: 1.01-1.41) or at all times of childbirth care - before, during
and after childbirth - (PR=1.25, CI95%: 1.05-1.48). Moreover, the number of days
postpartum hospitalization was higher in women who had more complications (PR=1.59;
CI95%: 1.36-1.86). In the final regression model for both birth place (PR=1.21; CI 95%:
1.02 to 1.44) and socioeconomic status (PR=1.54; CI95%: 1.25-1.90) the association
remained. CONCLUSION: Conducting population surveys using the pragmatic definition
of near miss is feasible and may add important information about this event. It was
possible to find the expression of health inequalities related to maternal health in the
analysis of both socioeconomic conditions and on the utilization of health services.

Key-words: Maternal Mortality, Morbidity, Pregnancy complications, Health Surveys,
Health Inequalities.
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1 INTRODUÇÃO

As políticas sociais e econômicas têm impacto determinante na maneira como as
pessoas nascem, crescem, vivem e morrem e as desigualdades existentes podem e devem ser
evitadas por ações e políticas públicas. Quando isso não acontece, tais desigualdades são
consideradas socialmente injustas, tratando-se de iniquidades. O desenvolvimento de uma
sociedade, seja ela rica ou pobre, pode ser medida pela qualidade de saúde da sua população,
pela maneira como a saúde é oferecida às diferentes classes sociais e pela forma como a
população que se encontra doente é apoiada pelos serviços de saúde. Dessa forma, tanto para
países ricos como para os pobres, a saúde e a doença possuem uma associação direta com a
posição socioeconômica, onde, quanto pior ela for, piores serão as condições de saúde
(WORD HEALTH ORGANIZATION, 2008c).
Nas discussões voltadas para a saúde da mulher, os indicadores de mortalidade e de
morbidade têm expressado as iniquidades em saúde a que as mulheres estão expostas,
revelando disparidades relacionadas à falta de educação, de apoio social e familiar, de
recursos, ao fato de viver em áreas de privação social e à ausência de assistência à saúde de
qualidade (GRAAF; STEEGERS; BONSEL, 2013). A morte materna é um evento trágico,
não só pelas repercussões causadas no âmbito familiar, mas também porque a maioria delas
é considerada evitável (GOMES, 2006; UNITED NATIONS, 2013). São óbitos evitáveis
tanto pela melhoria dos determinantes sociais através de políticas públicas que garantam os
direitos humanos e reduzam as iniquidades, como pela ação dos serviços de saúde, que são
os determinantes proximais na cadeia de eventos que antecedem a morte materna e têm a
capacidade de atenuar as injustiças sociais através de uma assistência universal e de
qualidade (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM, 2011; UNITED
NATIONS, 2013).
Da mesma forma que interferem na ocorrência da morte materna, os determinantes
sociais e os sistemas de saúde também desempenham papel importante no contexto da
morbidade materna. O estudo dos casos mais graves de morbidade materna, também
conhecidos como casos de near miss materno, tem sido colocado como estratégico para o
estudo da mortalidade por apresentar algumas vantagens, como a maior frequência de casos,
o que facilita a investigação de fatores de risco, a possibilidade de entrevistar a mulher, uma
vez que ela sobreviveu à complicação e a possibilidade de implementar um sistema de
vigilância, visto que pode se comportar como um evento sentinela capaz de atrair a atenção

para que medidas sejam tomadas, a fim de se evitar o desfecho mais trágico que é a morte
(CECATTI et al., 2007).
Nesse sentido, o estudo do near miss materno tem se apresentado como uma das
estratégias para a melhoria da saúde materna, inclusive no Brasil, que apesar de apresentar
progressos no desenvolvimento econômico e social nos últimos anos e de ter avançado com
a implantação de políticas públicas que interferem nos determinantes sociais da mortalidade
materna, como os programas de transferência de renda, ainda apresenta altas razões de
mortalidade materna (SOUZA, 2013a). Assim como a mortalidade, a ocorrência do near
miss materno varia a depender da região e de grupos populacionais específicos,
apresentando diferentes estágios no sentido de avançar em direção a cenários mais
favoráveis da saúde materna (SOUZA et al., 2008a; SOUZA et al., 2014).
Na perspectiva da vigilância epidemiológica e do planejamento em saúde, o estudo
do near miss materno pode ser útil para a avaliação da qualidade do serviço de saúde,
contribuindo para a identificação de lacunas e de prioridades de intervenção e investimento.
Além disso, a análise da prevalência dos casos de near miss materno pode ser um indicador
do impacto de políticas públicas direcionadas à melhoria da saúde materna (WORD
HEALTH ORGANIZATION, 2011a)
Estudos para determinar a prevalência e os fatores associados ao near miss materno
não são raros, tanto em países desenvolvidos, como em países em desenvolvimento, sendo a
maioria desses estudos relacionada a auditorias realizadas em hospitais. A realização de
inquéritos populacionais também tem sido proposta como alternativa factível para o estudo
desse evento, especialmente em regiões onde as informações ainda são escassas e pouco
sistematizadas (MANTEL et al., 1998; WATERSTONE; BEWLEY; WOLFE, 2001;
SOUZA; CECATTI; PARPINELLI, 2005; SOUZA et al., 2007a; SOUZA et al., 2008a;
SOUZA et al., 2008b; SOUZA et al., 2010a; MORSE et al., 2011b, MORAES et al., 2013).
Diante do cenário nacional e internacional de possibilidades de avanços e da
persistência de desafios em relação a questões cruciais relacionadas à saúde materna, o
estudo do near miss materno tem a potencialidade de trazer para a discussão os entraves
ainda existentes, dando visibilidade às questões da saúde da mulher e contextualizando-as
com as políticas públicas historicamente construídas.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 A MORTALIDADE MATERNA – PANORAMA INTERNACIONAL E ASPECTOS
IMPORTANTES NO CONTEXTO BRASILEIRO

A Organização Mundial de Saúde relata que cerca de 289.00 mulheres morrem
durante a gravidez ou por complicações relacionadas ao parto, mesmo com os avanços
científicos e tecnológicos evidenciados nas últimas décadas nas áreas de saúde materna e
perinatal. A despeito do declínio de 45% em relação aos valores dos anos 1990, percebe-se
ainda que 98% das mortes ocorrem nos países em desenvolvimento e por causas
consideradas evitáveis (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), morte materna (MM) é
a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o
término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a
qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela,
excluindo-se as causas acidentais ou incidentais (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
1992).
O indicador de Mortalidade Materna representa o número de mulheres que morrem
em decorrência de complicações relacionadas ao período gravídico puerperal dividido pelo
total de nascidos vivos (NV) no mesmo período (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA
DA SAÚDE, 2008). É expresso em relação a 100.000 NV para a realização de comparações
entre diferentes regiões ou do mesmo local em relação ao tempo. O uso do termo razão de
mortalidade materna (RMM), ao invés de taxa ou coeficiente, tem sido sugerido em função
de no denominador não estarem incluídos os óbitos fetais, que nesse caso representaria de
forma mais aproximada o números de gestantes, pois, nessa situação, são as pessoas
expostas ao risco de morrer (BRASIL, 2006c).
No contexto da saúde da mulher, o debate acerca da saúde materna tem tido destaque
nas últimas décadas, especialmente as discussões voltadas para o estudo da mortalidade e
morbidade maternas pelo fato de refletirem as iniquidades a que as mulheres estão expostas
e pelo fato de a maioria dessas mortes se tratarem de mortes por causas evitáveis (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2010; UNITED NATIONS POPULATION FUNDATION,
2012). Assim como para a saúde infantil, as iniquidades relacionadas à saúde materna
podem ser percebidas desde as questões socioeconômicas, passando pelas discussões de
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gênero, de raça, até às questões de acesso aos serviços de saúde (GRAAF; STEEGERS;
BONSEL, 2013). Nesse sentido, o indicador de mortalidade materna tem sido usado para
retratar não só as condições de saúde da mulher, pois tem também a capacidade de refletir as
condições de vida e de saúde da população como um todo, sendo um indicador sensível do
nível de desenvolvimento humano, econômico e social (BRASIL, 2006c; UNITED
NATIONS, 2013).
No âmbito internacional, as razões mais elevadas de mortalidade materna encontramse nos países da África subsaariana e do sul da Ásia, com 510 mortes maternas para cada
100.000 NV e 190 mortes para cada 100.000 NV, respectivamente. Os países da América
Latina e Caribe também apresentam razões elevadas, com 85 mortes por 100.000 NV. A
RMM nos países em desenvolvimento é 14 vezes maior do que nos países desenvolvidos
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). A Figura 1 apresenta as razões de
mortalidade materna nos países do mundo.

Figura 1 - Razões de mortalidade materna nos países do mundo. Genebra, 2014.

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014.

Ao realizarmos uma comparação entre os países das Américas, essa disparidade entre
países desenvolvidos e em desenvolvimento também fica evidente quando observamos que
Canadá apresenta 11 óbitos maternos para 100.000 NV, enquanto o Haiti tem uma razão de
mortalidade materna de 380 óbitos maternos por 100.000 NV. Algumas contradições são
reveladas, onde em alguns países com situação econômica desfavorável, como Costa Rica, a
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razão de morte materna é relativamente baixa, o que aponta para a necessidade de
avaliarmos a mortalidade materna no contexto político que assegure a saúde e procure
minimizar as desigualdades de acesso à assistência (BRASIL, 2009a; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2014). É possível perceber na Figura 2 a expressão das iniquidades no
contexto da saúde da mulher na comparação entre os países do mundo.

Figura 2 - Tamanho do território dos países de acordo com a proporção de mortes maternas
ocorridas.

Fonte: SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan), 2006.

De uma maneira geral, as principais causas de morte materna no mundo são a
hemorragia, as doenças hipertensivas, o trabalho de parto prolongado ou obstruído, as
infecções e os abortos inseguros (THE PARTNERSHIP FOR MATERNAL, NEWBORN &
CHILD HEALTH, 2011). No entanto, a depender do nível de desenvolvimento do país, as
principais causas também podem variar revelando mais uma vez as iniquidades (KHAN et
al., 2006). A hemorragia e o aborto constituem as principais causas de morte materna na
África e na Ásia. Nos países da América Latina e no Caribe as principais causas estão
relacionadas às doenças hipertensivas. Por outro lado, as causas mais frequentes de morte
materna nos países desenvolvidos estão relacionadas principalmente a causas indiretas.
Outro importante aspecto pode ser observado se analisarmos a importante participação das
causas relacionadas ao HIV/AIDS nos países africanos. Aproximadamente 91% das mortes
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maternas por HIV/AIDS acontecem nos países da África Subsaariana (KASSEBAUM et al.,
2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
No Brasil a razão de mortalidade materna tem variado entre 70,9 mortes maternas
para cada 100.000 NV em 2001 a 77 mortes por 100.000 NV em 2007 e 64,8 mortes por
100.000 NV em 2011 (BRASIL, 2011c). As altas razões de mortalidade materna no Brasil
configuram-se como um problema de saúde pública, uma vez que compõem um quadro de
violação dos direitos humanos de mulheres e de crianças, pois atinge desigualmente
mulheres das classes sociais com acesso limitado aos bens sociais (BRASIL, 2004a;
BRASIL, 2009a). Além disso, indicam precárias condições socioeconômicas, baixo grau de
informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a violência está presente e,
sobretudo, reflete a baixa qualidade da assistência à saúde da mulher. Razões elevadas de
mortalidade materna estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de saúde, desde o
planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério
(BRASIL, 2004a; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008).
O panorama nacional demonstra que, além da permanência de altas razões de
mortalidade materna, é possível perceber grandes disparidades regionais acentuando as
diferenças socioeconômicas, bem como iniquidades no acesso aos serviços de saúde
(MORSE et al., 2011a; VICTORA et al., 2011). Na análise por regiões se observa que as
maiores razões de mortalidade materna se encontram nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste do Brasil e que ao realizar uma análise do conjunto das capitais brasileiras, percebe-se
que as da região Sul são as que apresentam menor frequência de causas classificadas como
obstétricas diretas, ou seja, aquelas que são facilmente evitáveis por um bom pré-natal, bem
como adequada atenção ao parto. A análise por grupos de causas demonstra que a
hipertensão, a hemorragia, as infecções e o aborto são as quatro principais causas de morte
materna no Brasil. As mortes maternas por causas obstétricas diretas vêm respondendo por
cerca de dois terços desses óbitos, denotando também a baixa qualidade da atenção
obstétrica e a falta de uma política eficaz de planejamento familiar (BRASIL, 2006c;
BRASIL, 2009a).
Diante da necessidade de redução da mortalidade materna, não só no Brasil, mas
também no mundo, desde os anos de 1980, a melhoria na saúde materna e a redução das
taxas de mortalidade materna têm tido destaque nas discussões de vários encontros e
conferências internacionais.
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Em 1987 foi realizada a “International Conference on Safe Motherhood”, em
Nairóbi, Quênia, considerada um marco para a conscientização da gravidade da situação nos
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento em relação à saúde materna (STARRS,
1987). Em 1994, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento das
Nações Unidas (CIPD), realizada no Cairo, Egito, reuniu 174 países e discutiu aspectos da
vida humana de forma abrangente, sendo considerada um marco na evolução de direitos das
mulheres, propondo uma agenda de compromissos, que incluiu, dentre outros pontos, o
apoio ao planejamento familiar, saúde sexual e reprodutiva, a promoção da igualdade de
gênero, a promoção da igualdade de acesso à educação para as meninas e a eliminação da
violência contra as mulheres (PATRIOTA, 1994). No ano 2000, os estados membros das
Nações-Unidas, incluindo o Brasil, assinaram a Declaração do Milênio, que apresentou
como uma de suas metas a redução em três quartos da razão de morte materna até 2015
(UNITED NATIONS MILLENIUM DECLARATION, 2000). Portanto, a razão de
mortalidade materna pode ser considerada como um indicador do alcance desse objetivo,
além de ser uma ferramenta para o planejamento da saúde sexual e reprodutiva. O alcance
dessa meta requer melhoria na atenção à saúde materna, incluindo o cuidado obstétrico de
alta qualidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).
No entanto, os números apontam para a dificuldade de atingir a meta de redução da
morte materna em 75% até 2015. Na análise da tendência levando-se em consideração o
período de 1990 a 2011 é possível perceber que, embora haja um contínuo progresso na
redução da mortalidade materna, esse processo está sendo muito lento, sem nenhuma
evidência de aceleração (LOZANO et al., 2011). Para o alcance da meta, seria necessária
uma redução global anual da razão de mortalidade materna de 5,5% desde os anos 1990 e o
que se observa é que essa redução foi de apenas 2,3% entre 1990 e 2008 (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2010). Essa redução tem acontecido de maneira diferente
entre os diversos países do mundo e em alguns deles se observa até mesmo um aumento da
RMM, sendo provável que apenas uma pequena parcela consiga alcançar a meta (HOGAN
et al., 2010). Países, regiões dentro dos países e subpopulações específicas estão em
diferentes condições no processo de redução da mortalidade, exigindo estratégias específicas
de combate às mortes maternas evitáveis (SOUZA et al., 2014). Infelizmente, o Brasil está
incluído nesses países que ainda não atingiram a meta e que muito provavelmente não irá
alcançá-la até 2015 (VICTORA et al., 2011; COUTDOWN, 2013).
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Provavelmente, um dos grandes entraves para o alcance da meta e para o
monitoramento da tendência da RMM tem sido um desafio devido à falta de dados de dados
confiáveis sobre mortalidade materna, particularmente nos países em desenvolvimento
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003, 2007). Esse fato levou a OMS a adotar um
fator de correção para as taxas oficiais de vários países (HILL; ABOUZAHR; WARDLOW,
2001), além de propor métodos de investigação para obtenção de dados de óbitos maternos,
como o Inquérito de Mortalidade em Idade Reprodutiva, conhecido como Ramos –
Reproductive Age Mortality Survey (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1994). Além
disso, a OMS tem estimulado não só a melhoria do registro, mas também é presente em seu
discurso a necessidade de entender porque o problema persiste e o que pode ser feito para se
evitar a morte materna, na perspectiva de captar informações que vão além dos números,
gerando

informações

úteis

para

os

gestores

da

saúde

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2004).
No Brasil, a subinformação das causas dos óbitos devido ao incorreto preenchimento
da Declaração de Óbito e o sub-registro das declarações de óbitos maternos dificultam o
monitoramento do nível e da tendência da mortalidade materna (SOARES; AZEVEDO;
WATANABE, 2008). Em decorrência desses problemas e seguindo a orientação da OMS,
estudos têm discutido a utilização de diferentes metodologias para o cálculo da mortalidade
materna, propondo fatores de ajuste para a correção das estimativas oficiais (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2003; LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2000,
2004).
Iniciativas nacionais para a melhoria da atenção à qualidade da saúde da mulher e da
qualidade da informação têm se intensificado desde a última década. Em 2004, o Governo
Federal lançou o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal que reconhece a
vigilância do óbito materno por intermédio da organização da investigação dos óbitos de
mulheres em idade fértil e do fortalecimento dos Comitês de Mortalidade Materna como
estratégia fundamental para o alcance dos seus objetivos (BRASIL, 2004b). Em 2008, no
Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas foi articulada uma ação nacional para
enfrentar a redução da mortalidade infantil em municípios da Amazônia legal e da Região
Nordeste. Uma vez que a mortalidade neonatal é o componente de maior destaque na
mortalidade infantil, a organização da vigilância epidemiológica da morte materna foi
apontada como ação estratégica para o alcance dos objetivos dessa ação articulada
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(BRASIL, 2009a). Melhorar a saúde materna é também uma maneira de alcançar o quarto
objetivo do milênio de reduzir a mortalidade infantil (UNITED NATIONS, 2013).
As ações no âmbito da vigilância da saúde da mulher são fundamentais para a
melhoria não só quantitativa dos indicadores, mas também contribuem para a melhoria
qualitativa do perfil epidemiológico dos óbitos de mulheres em idade fértil, uma vez que a
investigação desses óbitos pode diminuir a quantidade de óbitos registrados como causas
mal definidas. Dessa forma, o estudo de todos os óbitos de mulheres em idade fértil, com
resgate da informação – domiciliar e médica – visando a estabelecer possíveis ligações entre
a morte e o ciclo gravídico-puerperal, apresenta-se como o meio mais adequado e completo
para descobrir causas maternas (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2009a). Portanto, apesar das
estimativas oficiais sugerirem uma estabilização da RMM nos últimos 15 anos, é importante
ressaltar que essa análise da tendência pode estar sendo influenciada pela implantação e/ou
melhoria da vigilância dos óbitos (VICTORA et al., 2011).
Outro aspecto que tem sido colocado como impedidor de avanços na redução da
mortalidade materna é a falta de qualidade na assistência obstétrica (CECATTI;
PARPINELLI, 2011; SOUZA, 2011). Apesar de a mortalidade materna estar relacionada
diretamente aos determinantes sociais, é possível reduzir sua ocorrência, especialmente nos
países em desenvolvimento, através de uma assistência à saúde de qualidade, que inclua o
acesso ao planejamento familiar e o acesso à assistência obstétrica durante o pré-natal e o
parto (UNITED NATIONS, 2013).
No Brasil, no entanto, há certo paradoxo entre a análise de indicadores da assistência
e a permanência de desfechos desfavoráveis na saúde materna. A comparação entre os
resultados dos anos de 1996 e de 2006 da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
(PNDS) apontam para o aumento expressivo da cobertura do pré-natal, passando de 86%
para 99% e para o aumento do percentual de mães de nascidos vivos que realizaram sete ou
mais consultas de pré-natal, de 47% para 61%. Além disso, a cobertura do parto hospitalar
passou de 91% para 98% e a proporção do parto assistido por médicos e/ou enfermeiros
aumentou de 87% para 98% (BRASIL, 2006b).
Se observarmos algumas evidências indiretas que apontam para a qualificação dos
profissionais e a qualidade da atenção obstétrica prestada, como a incidência de 12 mil casos
de sífilis congênita no ano de 2004 e o elevado componente perinatal sobre a mortalidade no
primeiro ano de vida, podemos afirmar que uma das estratégias para enfrentar o desafio de
reduzir a RMM no Brasil é a garantia de um sistema de saúde estruturado e que funcione nos
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três níveis de atenção, instituindo protocolos baseados em evidências científicas e investindo
na qualificação dos profissionais de saúde (CECATTI; PARPINELLI, 2011). É necessário
que a assistência seja integrada com os diversos níveis de atenção e que haja uma coalizão
de forças dos diversos atores sociais, como os profissionais de saúde, os gestores e as
próprias mulheres no sentido de fortalecer a atuação dos serviços de maneira sistêmica,
dando sustentabilidade às políticas e ações que possam impactar na qualidade da assistência
(SOUZA, 2011; SOUZA, 2013a).
Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da atuação dos serviços de saúde na
redução da morbimortalidade materna e destacar a sua potencialidade na redução das
iniquidades não somente nos países em desenvolvimento, como também nos países
desenvolvidos, onde apesar de uma melhora global nos indicadores de saúde, ainda há
iniquidades (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008c; GRAAF; STEEGERS;
BONSEL, 2013; SOUZA, 2011; SAUCEDO; DENEUX-THARAUX; BOUVIER-COLLE,
2012).
Na última década, outra estratégia que tem sido sugerida para investigação da
qualidade da assistência obstétrica e, consequentemente, provocando a redução da
mortalidade materna é o estudo da morbidade materna grave (MMG) também conhecida
como near miss materno (CECATTI; PARPINELLI, 2011; SAUCEDO; DENEUXTHARAUX; BOUVIER-COLLE, 2012). É importante salientar que quando se procura
estudar a problemática relacionada à atenção à saúde materna, o registro de casos de mortes
maternas constitui apenas uma pequena proporção de todo o problema, pois
aproximadamente 20 milhões de mulheres apresentam complicações na gestação, sendo esse
evento mais frequente que o óbito materno com a característica de compartilhar muitos de
seus determinantes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003; UNITED NATIONS
POPULATION FUNDATION, 2003).
Nesse sentido, a estratégia de investigar a morbidade materna grave é capaz de revelar
falhas ou demoras na assistência obstétrica e/ou na integração entre os diferentes níveis de
atenção. A mulher que passou por uma situação de quase morte e se recuperou, contribui
diretamente, quase em tempo real, para a elucidação de “demoras” na sua assistência
obstétrica. A identificação desses casos, por um sistema de vigilância prospectiva da
MMG/near miss instituído nas maternidades, o que já se demonstrou ser possível em recente
experiência brasileira, deverá se como alternativa factível para melhorar a saúde materna no
Brasil (CECATTI; PARPINELLI, 2011). Por essas razões, as mulheres que tem sobrevivido
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às graves complicações no período gravídico puerperal tem chamado a atenção de
pesquisadores e administradores de saúde e é sobre esse indicador que nos debruçaremos no
tópico a seguir.

2.2 O CONCEITO DE NEAR MISS MATERNO E SUA APLICAÇÃO COMO
INDICADOR DA SAÚDE MATERNA

No estudo da morbidade materna, o conceito de near miss foi introduzido por Stones
et al. (1991) e faz referência à situação onde mulheres que apresentam complicações
potencialmente letais durante a gravidez, parto ou puerpério, somente sobrevivem devido ao
acaso ou ao cuidado hospitalar. O termo near miss ou “quase perda” tem origem no meio
militar e refere-se, originalmente a um choque de aeronaves durante o voo que esteve
próximo de acontecer, mas que não ocorreu por sorte (NASHEF, 2003). No campo da saúde,
o termo tem sido adotado nos estudos de saúde materna e saúde infantil e tenta traduzir a
gravidade da situação de saúde em que se encontra a mulher no período gravídico puerperal
ou à criança no seu primeiro ano de vida (SAY et al., 2009; SAY, 2010). Recentemente, a
OMS definiu um caso de near miss materno como uma mulher que quase morreu, mas
sobreviveu a uma complicação que ocorreu durante a gravidez, parto ou puerpério (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2008a; SAY et al., 2009).
O estudo de mulheres com near miss materno tem sido visto como promissor para
sua utilização como mais uma ferramenta para melhoria da saúde materna. Algumas
vantagens para o estudo da morbidade são colocadas tais como maior frequência de
ocorrência do que os casos de óbito materno, capacidade de fornecer informações muito
mais completas e consistentes visto que são as próprias mulheres que constituem a fonte de
informações da problemática enfrentada e possibilidade de identificar os fatores associados à
mortalidade materna, por compartilharem os mesmos determinantes. Além disso, a auditoria
desses eventos traz a possibilidade de agir na perspectiva da vigilância epidemiológica,
dando a oportunidade de evitar o desfecho mais trágico da cadeia de eventos que é a morte
materna (PATTINSON; HALL, 2003; CECATTI; PARPINELLI, 2011).
As razões mais altas de near miss materno aparecem nos países em desenvolvimento,
tal qual em relação à mortalidade materna (TUNÇALP et al., 2013) e o padrão de morbidade
encontrado aponta para o mesmo conjunto de causas reconhecidas em países de alta
mortalidade materna (SAY et al., 2009). Hipertensão, quadros hemorrágicos e infecções
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aparecem, com diferentes percentuais, como as primeiras causas de morbidade, apontando
para a demanda por especialistas capacitados, recursos mais complexos e maior
disponibilidade de serviços, como laboratório e banco de sangue (SOUSA et al., 2006).
Algumas questões que são determinantes para a mortalidade, também são muito
relevantes para a morbidade grave, como o acesso adequado a uma assistência pré-natal e ao
parto, além de suportes tecnológicos específicos, como a presença de unidade de terapia
intensiva, ou mesmo o acesso a transfusões com a necessária rapidez (SOUSA et al., 2006).
Nesse sentido, reforça-se a possibilidade da avaliação e melhoria da qualidade do serviço de
saúde através da auditoria desses casos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011a).
Apesar do crescente interesse no uso do near miss materno como proxy da
mortalidade materna, é possível identificar uma possível barreira para seu uso, quando se
observa na literatura uma grande variação na maneira de identificar os casos, especialmente
no período anterior à definição proposta pela OMS (TUNÇALP et al., 2013). Provavelmente
esse problema é decorrente da dificuldade de se proceder a uma categorização do espectro
de gravidade clínica que é contínuo e que possui em suas extremidades, de um lado, a
gravidez saudável e, do outro, o óbito materno (GELLER et al., 2002; SAY et al., 2009). O
desafio é identificar os casos que apresentem tamanha gravidade que a morte materna tenha
iminência de ocorrer, para que sejam considerados como near miss (SOUZA et al., 2012).
A discussão em torno dos critérios mais adequados para identificação dos casos de
near miss materno é importante e está presente em diversos estudos (GELLER et al., 2002;
PATTINSON; HALL, 2003; SOUZA et al., 2007a; SAY et al., 2009). Os primeiros critérios
de identificação dos casos de near miss materno foram propostos por Mantel et al. (1998) e
Waterstone, Bewley e Wolfe (2001). De maneira geral, os critérios de Mantel et al. (1998)
incluem condições características de disfunção orgânica dos mais variados órgãos e sistemas
e procedimentos relacionados ao seu cuidado, ao passo que os critérios de Waterstone,
Bewley e Wolfe (2001) incluem o diagnóstico clínico das condições patológicas mais
frequentemente associadas ao óbito materno. Tais critérios estão descritos nos quadros 1 e 2
a seguir.
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Quadro 1 - Critérios indicativos de morbidade materna grave, segundo Mantel et al (1998).
Edema pulmonar
Parada cardiorrespiratória
Hipovolemia necessitando de cinco ou mais unidades de concentrado de hemácias
Admissão em UTI por sepse
Histerectomia de emergência por sepse
Intubação e ventilação por mais de 60 minutos (exceto durante anestesia geral)
Saturação periférica de O2 <90% por mais de 60 minutos
Relação entre a pressão parcial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2)
<300mmHg
Oligúria (diurese <400 mL/24h, refratária à hidratação cuidadosa ou à furosemida ou dopamina)
Aumento agudo da uréia para 15 mmol/L ou de creatinina >400mmol/L
Icterícia na presença de pré-eclâmpsia
Cetoacidose diabética
Crise tireotóxica
Trombocitopenia aguda requerendo transfusão de plaquetas
Coma por mais de 12h
Hemorragia subaracnóide ou intraparenquimatosa
Admissão em UTI por qualquer razão
Histerectomia de emergência por qualquer razão
Acidente anestésico: (1) hipotensão grave associada à anestesia epidural ou raquidiana (pressão
sistólica <90 mmHg por mais de 60min); insucesso na intubação traqueal requerendo a reversão
anestésica.
Fonte: MANTEL ET AL, 1998.

Quadro 2 - Critérios indicativos de morbidade materna grave, segundo Waterstone, Bewley e Wolfe
(2001).
Pré-eclâmpsia grave
Eclampsia
Síndrome HELLP
Hemorragia grave
Sepse grave
Rotura uterina
Fonte: WATERSTONE, BEWLEY E WOLFE, 2001.
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Os critérios de Waterstone, Bewley e Wolfe (2001) que são baseados em critérios
clínicos relacionados a doenças específicas, possuem, dentre outras vantagens, a
simplicidade na interpretação e a possibilidade de produzir taxas específicas para cada
doença, que são utilizadas como condições marcadoras para o near miss. A principal
limitação está no fato de correr o risco de se ter um baixo limiar de gravidade, podendo
classificar casos menos graves como casos de near miss, além de não possibilitar a inclusão
de condições diretamente ligadas à mortalidade materna, como abortos e gravidez ectópica.
É, portanto, um critério mais sensível, no entanto, pouco específico na identificação dos
casos (PATTINSON; HALL, 2003; SAY et al., 2009).
Os critérios de Mantel et al. (1998) que são baseados na intervenção e manejo do
paciente e na disfunção do sistema orgânico também apresentam vantagens e desvantagens.
A grande vantagem para a utilização de critérios baseados em intervenções e manejo
do paciente, como admissão em UTI ou histerectomia, é a simplicidade de identificação dos
casos. A principal desvantagem é a influência da organização do serviço e da
disponibilidade dos recursos no valor dessa estimativa, como, por exemplo, a existência de
leitos de UTI, de forma que em lugares onde há maior disponibilidade de recursos a taxa
pode ser superestimada (PATTINSON; HALL, 2003; SAY et al., 2009).
Já os critérios baseados na disfunção do sistema orgânico têm sido considerados
como os que possuem a melhor capacidade de identificar os casos mais graves e pelo fato de
ser o critério mais específico em função de ter marcadores bem definidos. A principal
limitação no seu uso, especialmente em países em desenvolvimento, é a necessidade da
existência de uma rede assistencial minimamente organizada, como o funcionamento de um
laboratório e o acompanhamento rigoroso do estado de saúde da paciente (PATTINSON;
HALL, 2003; SAY et al., 2009; RONSMANS, 2009; SOUZA, 2013b).
No sentido de operacionalizar esses critérios, diversos estudos de base hospitalar
foram realizados para identificação dos casos de near miss materno (SOUZA; DUARTE;
BASILE FILHO, 2002; SOUZA; CECATTI; PARPINELLI, 2005; SOUZA et al., 2007a;
MORAES et al., 2011; MORAES et al., 2013) . Souza, Cecatti e Parpinelli (2005) ao
desenvolverem um estudo de caso controle numa maternidade de referência em Campinas,
SP, utilizou os critérios de Mantel et al. (1998) e Waterstone, Bewley e Wolfe (2001) e
ainda classificou os casos em “morbidade materna grave” e “morbidade materna near miss”,
aplicando o escore desenvolvido por Geller et al. (2002), por considerar que os casos de
“morbidade materna near miss” são condições de maior gravidade. Souza et al. (2007a)
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utilizou os dois critérios - Mantel et al. (1998) e Waterstone, Bewley e Wolfe (2001) - para
identificação de casos de near miss e além de chegar à conclusão de que o estudo da
morbidade materna pode ser valioso para a prevenção de mortes materna sugeriu a adoção
dos dois critérios para um melhor rastreamento e efetividade do sistema de vigilância dos
casos.
A adoção de critérios uniformizados foi, então, colocada como crucial para o
monitoramento dos casos de morbidade materna e para a melhoria da qualidade do cuidado
obstétrico, além de possibilitar a comparação entre regiões e entre períodos de tempo (SAY;
PATTINSON; GULMEZOLU, 2004). Diante disso, a OMS elaborou um conjunto de
critérios para classificação de morbidade materna grave, seguindo o raciocínio de considerar
dois grandes grupos: casos de morbidade materna near miss e casos de condições
potencialmente ameaçadoras da vida materna. Este segundo grupo, retrata a tentativa de
fortalecimento do sistema de vigilância dos casos, pois enquanto os casos de near miss têm
suas possíveis causas estudadas retrospectivamente, as mulheres identificadas com
condições potencialmente ameaçadoras da vida materna podem e devem ser acompanhadas
prospectivamente por terem grande probabilidade de desenvolverem os desfechos materno
graves como o near miss materno ou a morte materna (SAY et al., 2009; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2011a). A Figura 3 tenta retratar o continuum entre a gravidez saudável
e o desfecho mais trágico que é a morte materna.

Figura 3 - A população obstétrica.

Fonte: SAY et al., 2009.
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Os critérios da OMS baseiam-se em critérios clínicos, laboratoriais e de manejo da
paciente durante a assistência médica, uma clara tentativa de agrupar as vantagens dos três
grupos de critérios identificadores a fim de introduzir no estudo da morbidade grave a
possibilidade de operacionalização factível do conceito de near miss nos diferentes
contextos da assistência materna (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008a; SAY et
al., 2009). A partir da instituição desses critérios, vários estudos passaram a adotá-los para a
identificação de casos em auditorias hospitalares que poderiam ser classificados como near
miss (LOBATO et al., 2013; GALVÃO et al., 2014; OLIVEIRA JUNIOR et al., 2014;
PACHECO et al., 2014). Recentemente, estudo realizado no Brasil validou o critério da
OMS em uma pesquisa multicêntrica realizada em hospitais de todas as capitais brasileiras e
ratificou o seu uso como um bom indicador de gravidade dos casos (SOUZA et al., 2012).
Os quadros 3 e 4 apresentam os critérios de identificação de near miss e das condições
potencialmente ameaçadoras da vida materna.
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Quadro 3 - Critérios de definição do near miss, segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO,
2008a; SAY et al., 2009).
Disfunção cardíaca:
Acidente vascular cerebral
Parada cardíaca
pH< 7,1
Lactato >5
Uso contínuo de droga vasoativa
Ressuscitação cardio-pulmonar
Disfunção Renal
Oligúria não sensível a fluidos e diuréticos
Creatinina > 300mmol/l ou > 3,5mg/dl
Diálise por falência renal aguda
Disfunção neurológica
Coma ou perda de consciência por 12h ou mais
Coma metabólico
Ataque súbito (stroke)
Estado epiléptico/Ataques incontroláveis/Paralisia total
Disfunção respiratória
Cianose aguda
Gasping/Ofegante
Frequência respiratória> 40 ou < 6 ipm
Saturação de oxigênio <90% por > 60min
PaO2/FiO2 <200 mmHg
Intubação e ventilação não relacionada à anestesia
Disfunção de coagulação e hematológica
Desordens de coagulação
Trombocitopenia aguda (<50.000 plaquetas)
Transfusão > 5 unidades de sangue/células vermelhas
Disfunção hepática
Icterícia na presença de pré-eclâmpsia
Bilirrubina > 100mmol/l ou > 6,0 mg/dL
Disfunção uterina
Histerectomia pós-parto devido a infecção ou hemorragia
Fonte: SAY et al., 2009.
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Quadro 4 - Condições potencialmente ameaçadoras da vida materna, segundo a Organização
Mundial de Saúde (WHO, 2008a; SAY et al., 2009).
Desordens hemorrágicas:
Descolamento prematuro da placenta
Gravidez ectópica
Hemorragia antes ou depois do parto
Ruptura uterina
Aborto com hemorragia severa
Desordens hipertensivas:
Pré-eclâmpsia grave
Eclâmpsia
Hipertensão grave
Encefalopatia hipertensiva
Síndrome HELLP
Outras desordens sistêmicas:
Endometrite
Edema pulmonar
Falência respiratória
Convulsão
Infecção
Trombocitopenia <100.000 plaquetas/ml
Indicadores de severidade relacionados a procedimentos necessários:
Transfusão sanguínea
Acesso venoso central
Histerectomia
Admissão em UTI
Permanência no hospital por mais de 7 dias após o parto
Intubação não relacionada à anestesia
Retorno para o centro cirúrgico
Fonte: SAY et al., 2009.

É importante destacar que a escolha de algum desses critérios – da OMS, de Mantel
ou de Waterstone -, por razões já explicitadas, influencia o valor da estimativa do near miss.
É possível observar na literatura a adoção de definições relacionadas à complexidade do
manejo ou relacionadas à disfunção orgânica ou à presença de determinados sinais e
sintomas ou entidades clínicas específicas e, em alguns estudos, até mesmo uma definição
mista (SAY; PATTINSON; GULMEZOGLU, 2004; SOUZA et al., 2006). A revisão
sistemática mais recente constatou que a prevalência para os critérios baseados em
condições clínicas variou de 0,6 a 14,98%, para os critérios baseados no manejo do paciente
variou de 0,04 a 4,54% e para os critérios baseados na disfunção orgânica variou de 0,14 a
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0,92%. No entanto, é preciso destacar que a despeito das diferenças na prevalência em
função do critério utilizado, o indicador não perde o seu poder discriminatório, identificando
as regiões mais pobres como as que têm maior razão de near miss materno (TUNÇALP et
al., 2013).
Vale salientar que a variabilidade nos termos para denominação do near miss
materno, que em determinados momentos os autores denominam de morbidade materna
extremamente grave, morbidade materna aguda grave ou morbidade materna grave
provavelmente é reflexo da existência de mais de um critério identificador para esses casos.
No nosso estudo, adotamos o termo near miss materno para os casos mais graves e o termo
complicações no período gravídico puerperal para qualquer complicação ocorrida durante a
gravidez, parto ou puerpério. Os critérios adotados para a identificação dos casos serão
relatados no tópico a seguir.
Diante do exposto, há que se considerar que, a despeito da grande importância da
definição e implementação de um critério consensual identificador de casos de near miss
materno para a utilização desses eventos como indicadores no contexto da saúde materna, é
importante destacar que a sua utilização é no sentido de identificar as causas e condições que
levam às mulheres a terem problemas no período gravídico-puerperal. Além disso, é preciso
ter em mente que a investigação da morbidade materna como um todo, não só dos casos
mais graves, possibilita a identificação das mulheres mais vulneráveis e pode direcionar o
planejamento de medidas de prevenção e de assistência para que a cadeia de eventos, que
pode culminar com a morte materna, seja interrompida a tempo. As medidas de vigilância e
uma assistência obstétrica de qualidade são fundamentais e devem ser rotineiras em todo o
continuum do estado gravídico-puerperal (GELLER et al., 2002).

2.3 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO NEAR MISS MATERNO NO BRASIL E AS
PROPOSTAS DE ESTUDOS DE BASE POPULACIONAL AUTO-REFERIDOS

No Brasil, estudos sobre o near miss materno só surgiram a partir de 2000. O
primeiro deles relata a prevalência de 8,2/1.000 partos, com doenças hipertensivas e
hemorrágicas correspondendo a mais da metade dos casos (VIGGIANO; VIGGIANO,
2000). O segundo obteve prevalência de 2,4/1.000 partos, com predomínio de desordens
hipertensivas (41%), hemorragias (15%) e sepse (13%) como condições clínicas subjacentes
(SOUZA; DUARTE; BASILE FILHO, 2002). Como ambos usaram uma definição baseada

Prevalência e fatores associados à morbidade materna: inquérito populacional em Natal, RN. 33

em pacientes admitidas/transferidas à UTI, pode ter havido subestimativa da real razão de
near miss materno (AMARAL; LUZ; SOUZA, 2007).
Souza, Cecatti e Parpinelli (2005) realizaram um estudo de base hospitalar que
aplicou o escore proposto por Geller et al. (2002) na classificação near miss materno e de
outras morbidades maternas graves, associando aos seus fatores de risco, determinantes
primários e demanda assistencial. Identificaram uma razão de near miss de 6,8 casos por
1.000 partos e de 42,3 casos por 1.000 partos de morbidade materna grave. O referido estudo
não encontrou diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto à idade,
via do parto, idade gestacional e antecedente de cesárea. Concluiu que os determinantes
primários de morbidade materna grave identificados (hipertensão, hemorragia, sepse e
complicações clínicas) mostraram ser os mesmos conhecidos para morte materna e que a
maior morbidade materna associou-se ao antecedente de aborto e à hemorragia.
Ainda com relação à prevalência, Morse et al.(2011b) realizaram estudo em um
hospital de referência regional no Rio de Janeiro, tendo como resultados as razões de
morbidade materna grave/near miss variando entre 9,4 a 81,4 por 1.000 NV, de acordo com
o critério utilizado. O critério da OMS identificou os casos mais graves e mostrou maior
especificidade, enquanto o de Waterstone, Bewley e Wolfe (2001) foi o mais sensível.
Moraes et al. (2011), também comparando os critérios de Mantel et al. (1998) e de
Waterstone, Bewley e Wolfe (2001), encontrou uma prevalência de 3,4 a 14 casos por 1.000
partos e reafirmou as desordens hipertensivas como as principais causas. Luz et al. (2008),
em estudo em um hospital universitário de referência municipal em Campinas, SP, obteve
como resultado 44,6 casos de morbidade grave e 6,8 casos de morbidade extremamente
grave ou near miss materno por 1.000 partos.
Com relação aos fatores associados, os estudos revelam maior risco para near miss
materno para mulheres da raça preta/parda (BROWN et al., 2011), com idade acima de 35
anos (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2014), com história prévia de hipertensão e de aborto
(MORAES et al., 2013) e para mulheres que fizeram menos de seis consultas no pré-natal
(MORAES et al., 2013; PACHECO et al., 2014). A permanência no hospital tem sido
relatada como significativamente maior para as mulheres com morbidade materna grave
(MORSE et al., 2011b, SOUZA et al., 2013c).
O atraso no recebimento de adequado atendimento também tem sido relatado na
literatura como um fator de risco importante que influencia na cadeia de eventos que
antecedem o near miss materno e a morte materna (AMARAL et al., 2011, PACHECO et
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al., 2014). O modelo teórico conhecido como three delays ou três atrasos identifica três
momentos que podem ser cruciais para a definição do desfecho favorável ou não, os quais
são: o atraso na percepção da existência de uma complicação; o atraso desde o momento em
que se decide procurar um serviço de referência até o momento de chegada a esse serviço; e
ao chegar ao serviço de referência, o atraso no recebimento de um cuidado adequado
(THADDEUS; MAINE, 1994). Apesar de não possuir a capacidade de explicar toda a
problemática envolvida, pois o processo saúde-doença não se trata de um processo linear e
envolve não somente a dimensão da organização e articulação dos serviços de saúde, mas
também envolve aspectos relacionados às questões políticas e às questões socioeconômicas,
esse modelo chama a atenção para as lacunas existentes na assistência obstétrica e,
indiretamente, aponta para a falta de garantia dos direitos humanos (PACAGNELLA et al.,
2012).
É possível perceber que, no contexto da morbidade materna, há um predomínio dos
estudos de base hospitalar com informações obtidas a partir dos registros hospitalares
(SOUZA; DUARTE; BASILE FILHO, 2002; SOUZA; CECATTI; PARPINELLI, 2005;
SOUZA et al., 2007a; MORAES et al., 2011; MORAES et al., 2013), embora estudos de
base populacional com informações auto-referidas pelas mulheres já tenham sido realizados
(SOUZA et al., 2008a; SOUZA et al., 2010a). Souza et al.(2008b) demonstrou em seu
estudo que a realização de inquéritos de morbidade materna na comunidade obtendo
informações auto-referidas pelas mulheres são possíveis de serem realizados, a despeito da
dificuldade de operacionalização dos critérios definidores de near miss. A necessidade de
estudos de base populacional se justifica na medida em que as taxas hospitalares de near
miss correm o risco de serem superestimadas pela oportunidade do registro e pelo fato de
que podem ser uma alternativa para o estudo desse evento em locais com poucos recursos
(GELLER et al., 2002; OLIVEIRA JUNIOR et al., 2013).
Além disso, a abrangência de sistemas informatizados que monitorem os casos que
necessitem de maior atenção na rede assistencial é ainda deficiente no Brasil, assim como
em outros países em desenvolvimento. Ainda não foi desenvolvido um sistema de vigilância
integrado, com base hospitalar e ampla cobertura geográfica, que monitore a ocorrência de
morbidade materna grave. Mesmo nos países com elevadas taxas de institucionalização da
atenção ao nascimento, não existe esse tipo de sistema. Nestes locais, onde sistemas
integrados de informação epidemiológica ainda não estão implantados, os inquéritos
populacionais podem ser uma alternativa para o estudo do near miss materno (UNITED
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NATIONS POPULATION FUNDATION, 2003; SOUZA et al., 2008b; SOUZA, 2008c).
Oliveira Junior et al. (2013) reforça a possibilidade de estudar o near miss materno através
de inquéritos populacionais, inclusive em regiões pouco desenvolvidas.
O primeiro estudo a avaliar o near miss materno no Brasil através de inquéritos na
comunidade foi realizado por Souza et al. (2008a) que analisaram a base de dados da
pesquisa nacional de base domiciliar realizada no Brasil em 1996. Constataram uma
prevalência de 15 a 22% de mulheres que relataram pelo menos uma complicação na sua
gravidez e que as diferenças da morbidade nas diversas regiões do Brasil foram associadas a
determinantes do desenvolvimento humano.
Apesar das vantagens apresentadas para realização de inquéritos populacionais, havia
uma grande preocupação com a validade, afinal essas informações são oriundas da
percepção das mulheres sobre a ocorrência de complicações e sofrem influência de diversos
fatores como a memória e o estado emocional da mulher (SOUZA et al., 2009). A análise
das informações obtidas por inquéritos populacionais realizados na década de 1990 acerca
de assistência obstétrica e complicações da gestação na América Latina e no Caribe
encontrou que o Brasil e Guatemala apresentaram as menores prevalências de complicações
referidas pelas mulheres, respectivamente 16,7 e 17,9%. Os autores observaram que padrões
de assistência obstétrica refletem o grau de desenvolvimento socioeconômico e de transição
demográfica e sugeriram que fossem validados questionários para a coleta dessas
informações a fim de se gerar dados mais fidedignos (SOUZA et al., 2007b).
A revisão sistemática sobre a acurácia de questionários aplicados a mulheres que
sofreram complicações severas relacionadas a gravidez, parto e puerpério em alguma época
no passado concluiu que inquéritos populacionais sobre morbidade materna severa deveriam
ser validados localmente para estudar a sensibilidade e a especificidade de cada questão ou
combinação de questões, com o objetivo de melhorar seu desempenho. Os resultados desta
revisão sugerem que é possível investigar a ocorrência de complicações na gravidez
utilizando inquéritos populacionais (SOUZA et al., 2008b).
Nesse sentido, Souza et al. (2010b) desenvolveram e validaram um questionário com
o intuito de que ele fosse aplicado em inquéritos na comunidade. Tal instrumento foi
utilizado por Souza et al. (2010a) que encontrou uma prevalência de 22% de complicações
na gravidez e a razão de near miss foi de 21 casos/1.000 nascidos vivos. Estimou-se a
ocorrência de 69.800 casos de near miss materno por ano no Brasil e mulheres mais acima
dos 40 anos e de baixa escolaridade apresentaram risco aumentado de desenvolver a

Prevalência e fatores associados à morbidade materna: inquérito populacional em Natal, RN. 36

condição. A identificação dos casos de near miss se deu a partir de critérios colocados como
essenciais para a sua avaliação em estudos populacionais e altamente associados à
mortalidade materna, os quais são a ocorrência de eclâmpsia, histerectomia, internação à
UTI e transfusão de sangue, compondo o que os autores denominaram de definição
pragmática de near miss materno (SOUZA et al., 2010c). O processo de validação
demonstrou que as mulheres recordaram de maneira mais acurada as intervenções a que
foram submetidas e a ocorrência de eclampsia. Por outro lado, as complicações como a
hemorragia e a infecção não foram bem recordadas. No entanto, o estudo concluiu que o
emprego da definição pragmática de near miss apresentou-se como factível em termos
populacionais (SOUZA et al., 2010b).
No Brasil, ainda na tentativa da produção de estimativas populacionais, alguns
estudos analisaram as bases de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e do
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Sistema Único de Saúde (SUS) sugerindo
formas de identificação dos casos através dos códigos de procedimentos utilizados na
assistência obstétrica e dos códigos de diagnósticos baseados na CID-10 (SOUSA et al.,
2008; MAGALHÃES; BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2012; MAGALHÃES; RAYMUNDO;
BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2013; NAKAMURA-PEREIRA et al., 2013). Sousa et al.
(2008) encontraram uma taxa nacional de near miss de 44,3/1.000 nascidos vivos e para o
município de Natal/RN a razão foi de 36,6/1.000 nascidos vivos. Magalhães e BustamanteTeixeira (2012) encontrou uma prevalência de morbidade materna de 37,8 por 1.000
mulheres internadas para o município de Juiz de Fora/MG e Nakamura-Pereira (2013)
encontrou uma razão de 33,2 por 1.000NV em um hospital de referência no Rio de
Janeiro/RJ.
O estudo através de dados secundários do SIH parece ser uma boa alternativa para o
estudo da morbidade materna por permitir a identificação dos casos e de possíveis fatores
associados

(MAGALHÃES;

BUSTAMANTE-TEIXEIRA,

2012;

MAGALHÃES;

RAYMUNDO; BUSTAANTE-TEIXIERA, 2013), possuindo a vantagem de ter uma boa
cobertura, uma vez que a maioria dos partos no Brasil é realizada no ambiente hospitalar e
que 70% deles ocorrem no SUS ou na sua rede conveniada (BITTENCOURT; CAMACHO;
LEAL, 2008). No entanto, ainda é preciso melhorar os registros e modificar o SIH no
sentido de que ele não desempenhe uma função voltada principalmente para a regulação dos
serviços e para o pagamento de procedimentos, mas que ele possa ser utilizado efetivamente

Prevalência e fatores associados à morbidade materna: inquérito populacional em Natal, RN. 37

como ferramenta na perspectiva da vigilância epidemiológica (NAKAMURA-PEREIRA et
al., 2013).
Não apenas para o Brasil, mas também para outros países de uma forma geral, seria
desejável dispor de um sistema de informações a partir de dados rotineiramente coletados,
que permitisse monitorar a morbidade materna grave, implantando medidas específicas para
seu controle individual ou coletivo, a fim de evitar a ocorrência do óbito, ou seja, um
verdadeiro sistema de vigilância epidemiológica. Esse seria um grande desafio do sistema
público com o objetivo de melhorar a saúde reprodutiva das mulheres e que demandaria
vontade política de priorizar essa meta (SOUSA et al., 2006).
Cecatti et al. (2009) propuseram a criação de uma rede nacional de cooperação para
conduzir a vigilância e estimar a frequência de casos de morbidade materna grave near miss
e de condições maternas potencialmente ameaçadoras da vida, conduzindo um estudo
multicêntrico em 27 unidades de referência obstétrica em diferentes regiões no Brasil e os
primeiros resultados provenientes da implantação dessa rede já estão sendo publicados
(SOUZA et al., 2012; SANTANA et al., 2012). O grupo de pesquisa que compõe a Rede
Brasileira para Vigilância de Morbidade Materna Grave, validou o critério da OMS em um
estudo multicêntrico realizado em hospitais de todas as capitais brasileiras e ratificou o seu
uso como um bom indicador de gravidade dos casos, associando-o fortemente aos casos de
mortalidade materna. Além disso, esse estudo utilizou um escore que, a partir do número de
marcadores de severidade apresentados, define a gravidade do caso e compõe o Índice de
Morbidade Severa (IMS) que se propõe a calcular a probabilidade de morte dentre os casos
de near miss materno no serviço de saúde avaliado, o qual tem sido empregado em outros
estudos comprovando sua aplicabilidade (CECATTI et al., 2009; SOUZA et al., 2012;
SOUZA et al., 2013c).
Além dos aspectos já expostos sobre a importância da aplicação de novos
indicadores no contexto da mortalidade e morbidade materna, o debate acerca da rede de
cuidados à saúde materna está, atualmente, na pauta das políticas públicas de saúde.
Recentemente, foi lançada pelo Ministério da Saúde, a chamada “Rede Cegonha”, que se
trata da Rede de cuidados que assegura às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à
atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério e às crianças o direito ao nascimento
seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. Trata-se de uma estratégia que conta com
um financiamento de bilhões de Reais e tem como objetivos fomentar a implementação de
um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao
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parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil de zero aos 24 meses; organizar uma
Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso, acolhimento e
resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente
neonatal (BRASIL, 2011a). Percebe-se, portanto, um contexto favorável para a realização
de pesquisas envolvendo aspectos relacionados à saúde materna.
Dessa forma, torna-se cada vez mais necessário estudar a ocorrência de complicações na
gravidez - inclusive o near miss materno - e seus fatores associados na população em âmbito
local, pois isso resultará num grande entendimento do processo que ocorre nessas mulheres
desde o estado de saúde até o adoecimento. Além do mais, o conhecimento nesta questão
pode colaborar para a melhoria das políticas públicas e da assistência oferecida às mulheres
que desenvolvem complicações graves relacionadas à gravidez, parto e puerpério e pode
contribuir para a formação de um sistema de vigilância integrado e eficaz.
Portanto, pelo fato do near miss materno apresentar-se como uma estratégia importante
para a melhoria da saúde materna em virtude de diversos aspectos, como maior frequência
de casos se comparado aos de mortalidade materna, o que facilita a identificação de fatores
de risco relacionados às mulheres no período gravídico puerperal; possibilidade de
entrevistar as mulheres que sofreram o evento; possibilidade de monitoramento prospectivo
dos casos, atuando na perspectiva da vigilância epidemiológica e factibilidade de realização
de inquéritos populacionais através da utilização de critérios pragmáticos, o presente estudo
pretende responder a seguinte questão: qual a prevalência e os fatores associados à
ocorrência de near miss materno e de complicações no período gravídico-puerperal no
município de Natal/RN?
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Determinar a prevalência de near miss materno e de complicações no período
gravídico-puerperal no município de Natal/RN e estudar os seus fatores associados.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Investigar quais os fatores socioeconômicos e demográficos têm relação com o near
miss materno e com as complicações no período gravídico-puerperal;
b) Investigar quais as características da assistência materna estão relacionadas com o
near miss materno e com as complicações no período gravídico-puerperal.
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4 MÉTODO

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Trata-se de um estudo seccional de base populacional caracterizando-se como um
estudo individuado-observacional-transversal. Individuado, pois os indivíduos constituem a
fonte de informação da investigação epidemiológica; observacional, pois o investigador não
interfere no fenômeno e transversal, pois a produção do dado é realizada em um único
momento do tempo (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2006).

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO

O estudo foi realizado no município de Natal, localizado na região litorânea do
estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Natal possui uma área territorial de 168,3Km 2
dividida em 36 bairros, distribuídos em quatro regiões administrativas com características
socioeconômicas, de assistência e de morbidade que permitem a sua diferenciação, as quais
são, a região Norte, a Sul, a Leste e a Oeste, sendo as regiões Norte e Oeste a mais
populosas, com 36,9% e 27,1% da população, respectivamente. (NATAL, 2010).

O

município possui uma população de 803.739 habitantes, sendo a maior parte composta por
mulheres (53%). A taxa de fecundidade total é em média de 1,58 filho por mulher em idade
fértil (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOVIMENTO, 2013).
A rede de serviços de saúde conta com 174 unidades de saúde cadastradas e
conveniados ao SUS sob gestão municipal, sendo 139 unidades ambulatoriais e 35
estabelecimentos hospitalares. Do total desses estabelecimentos 51,7% constituem a rede
própria de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 36,7% são de prestadores da
rede privada, 8,2% do estado e 3,4% da esfera federal. Tais unidades de saúde estão
distribuídas em quatro distritos sanitários: Norte, Sul, Leste e Oeste, seguindo a lógica da
divisão político administrativa da cidade (NATAL, 2010).
Há em Natal três maternidades municipais, sendo uma no distrito sanitário Norte e
duas no distrito Oeste, totalizando 66 leitos para internação. Essas unidades não realizam
parto de alto risco sendo, quando necessário, realizado o encaminhamento para a
Maternidade Escola Januário Cicco, na Zona Leste, que pertence à Universidade Federal do
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Rio Grande do Norte ou para o Hospital Santa Catarina, na Zona Norte, que faz parte da
rede hospitalar estadual (NATAL, 2010).

4.3 PLANO AMOSTRAL

4.3.1 População-Alvo

Foram incluídas no estudo mulheres em idade fértil (15-49 anos) (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2006) residentes na zona urbana do município de Natal e que
relataram pelo menos uma gravidez nos últimos cinco anos anteriores à realização da coleta
dos dados (entre 2007 e 2012). A opção por adotar essa faixa etária, ao invés de 10-49 anos,
se deu em função da possibilidade da realização de comparações internacionais e pelo fato
da proporção de mulheres que engravidam na faixa etária de 10 a 14 anos ser muito baixa.

4.3.2 Amostragem e Estratificação

Trata-se de um processo de amostragem probabilístico e que utilizou um desenho de
amostras complexas. Inicialmente foram sorteados os setores censitários que são as
Unidades Primárias de Amostragem (UPA) e, em seguida, foram sorteados os domicílios
que deveriam ser incluídos na pesquisa.
Considerando a sua divisão em distritos sanitários, o município de Natal foi dividido
em três estratos (Norte, Sul/Leste e Oeste) a fim de se fazer uma distinção entre as áreas da
cidade, uma vez que os distritos sanitários refletem, de certa maneira, condições
socioeconômicas e de organização dos serviços de saúde. Foram sorteados 60 setores
censitários distribuídos proporcionalmente nesses três estratos (22 setores no distrito Norte,
22 setores nos distritos Sul/Leste e 16 no distrito Oeste). O sorteio dos setores por distrito foi
ponderado pela população residente, fazendo com que a maior proporção de setores
pertencesse aos setores mais populosos. Decidiu-se pelo número de 60 setores em função de
ser um número que permite uma razoável dispersão dos dados por atenuar o efeito de
cluster, além de ser um número factível para a divisão entre os pesquisadores e viabilização
da pesquisa.
O sorteio das Unidades Primárias de Amostragem foi realizado a partir da técnica de
Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT). O número de domicílios particulares
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permanentes urbanos (DOMPPU) foi utilizado como referência para o sorteio casual
sistemático. As informações dos setores censitários foram obtidas junto ao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tendo como base o censo de 2010 (IBGE,
2010).
A figura 4, a seguir, apresenta a distribuição dos setores censitários sorteados por
distrito sanitário.

Figura 4 - Distribuição dos setores censitários sorteados nos Distritos Sanitários do município de
Natal/RN. Natal/RN, 2014.

Fonte: Próprio autor.

4.3.3 Tamanho da amostra

A amostra foi definida utilizando como referência o estudo de Souza et al. (2010a)
que encontrou, numa pesquisa de base populacional no Brasil, a prevalência de 22% de
complicações referidas no período gravídico puerperal. Considerando esta prevalência de
22%, aplicando-se uma margem de erro relativa de 15%, o efeito de desenho de 1,5 e uma
taxa de não-resposta de 20%, seria necessário identificar 1.135 mulheres em idade fértil. O
tamanho da amostra sem considerar os 20% de perda foi de 908 mulheres (LWANGA;
LEMESHOW, 1991).
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4.3.4 Processo de alocação da amostra

A definição do plano amostral seguiu os critérios estabelecidos para pesquisas de
base domiciliar em países em desenvolvimento (UNITED NATIONS, 2005), adaptando a
técnica de percurso das quadras dos setores censitários e sorteio dos domicílios, segundo a
metodologia recomendada pela OMS para inquéritos de cobertura de programas de
imunização (Expanded Programme Imunization – EPI - coverage survey) em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991).
Tal técnica de percurso diferencia-se da técnica tradicional por não ser necessário percorrer
todo o setor para o recrutamento dos elementos amostrais, além de percorrer os domicílios
das quadras continuamente, ou seja, não é necessário o cálculo de fração para sorteio dos
domicílios. Apesar dessas diferenças, a base probabilística é mantida, uma vez que o início
do percurso é aleatório, pois sorteiam-se a quadra e a esquina por onde o pesquisador deve
iniciar a coleta. O número de domicílios necessários a serem percorridos no setor é
determinado em função do número de elementos amostrais que devem ser pesquisados em
cada setor, que por sua vez, é calculada a partir do tamanho da amostra e da densidade
domiciliar da população-alvo (BARROS; VICTORA, 1998).
Nesse sentido, para estipular o número de domicílios a serem visitados em cada setor
censitário, foi necessário saber a densidade domiciliar de mulheres em idade fértil e que
engravidaram nos últimos cinco anos. O número de domicílios a serem visitados para que se
obtivesse o tamanho da amostra desejado foi calculado a partir da divisão do número de
mulheres que se desejava encontrar pela densidade domiciliar das mulheres elegíveis da
pesquisa.
Para o cálculo da densidade domiciliar de mulheres de 15-49 anos que engravidaram
nos últimos cinco anos foi necessário coletar alguns dados dessa população em diferentes
fontes. A partir de informações obtidas no DATASUS (BRASIL, 2011b), observou-se que
as mulheres correspondiam a 53% da população de Natal. Sabendo-se que a densidade
domiciliar é de 3,7 pessoas por domicílio (IBGE, 2011), calculou-se a densidade domiciliar
das mulheres que correspondeu a 2,0 mulheres por domicílio (53% de 3,7 = 2,0).
Em seguida foi estabelecida a proporção de mulheres em idade fértil (15-49 anos)
dentre o total de mulheres, para saber quantas mulheres seriam encontradas por domicílio
nessa faixa etária. Segundo o DATASUS (BRASIL, 2011b), a proporção de mulheres de 1549 anos dentre o total de mulheres em Natal era de 57%. Portanto, multiplicando-se a essa
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proporção (57%) pela densidade domiciliar de mulheres (2,0), concluiu-se que existiam 1,1
mulheres em idade fértil por domicílio na população de Natal.
Finalmente, o cálculo da proporção de mulheres em idade fértil que engravidou nos
últimos cinco anos, levou em consideração a proporção de mulheres grávidas por ano dentre
as mulheres de 15 a 49 anos. De acordo com o Sistema de Informações de Nascidos Vivos
(SINASC) e fazendo uma estimativa do número de gravidezes pelo número de nascidos
vivos, observou-se que a proporção de mulheres grávidas por ano no município de Natal era
de 5% (BRASIL, 2012b). A probabilidade de uma mulher em idade fértil engravidar nos
últimos cinco anos foi, portanto, a soma da probabilidade de cada ano, ou seja, 25%. Dessa
forma, a probabilidade utilizada para calcular o número de domicílios a serem percorridos
para alcançar o número de mulheres elegíveis foi de 0,275 mulheres elegíveis por domicílio
(0,25 de 1,1 = 0,275).
Segundo as informações acima, para entrevistar 1.135 mulheres, seria necessário
percorrer, aproximadamente, 4.128 domicílios (1.135/0,275) distribuídos nos 60 setores
censitários.

4.4 VARIÁVEIS

As variáveis dependentes do estudo são o near miss materno, as complicações
ocorridas no período gravídico-puerperal e o número de complicações no período gravídicopuerperal.
A variável near miss materno segue a mesma definição utilizada por Souza et al
(2010a) que realizaram uma pesquisa de base populacional no Brasil e utilizaram o
questionário validado em estudo anterior (SOUZA et al., 2010b). No processo de validação
do instrumento, Souza et al. 2010b observaram as condições clínicas e/ou intervenções
referidas pelas mulheres que

apresentaram maior concordância com o padrão-ouro

utilizado, que foram os seus prontuários.
Nesse sentido, três variáveis relacionadas a intervenções (relato de histerectomia,
transfusão sanguínea e admissão em UTI) e apenas uma relacionada à condição clínica
(relato de eclampsia) foram as variáveis que apresentaram uma razão de verossimilhança
maior que 5.0 e que foram consideradas como as variáveis identificadoras de near miss
materno para inquéritos populacionais (SOUZA et al., 2010a, 2010b). Essa definição
pragmática de near miss materno para inquéritos populacionais também é relatada nos
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resultados de uma análise secundária dos bancos de dados da OMS, que identificou os
mesmos fatores (SOUZA et al., 2010c).
A variável relativa às complicações ocorridas no período gravídico-puerperal foi
composta pelo relato de qualquer complicação ocorrida nesse período. Portanto, para a
determinação da sua prevalência de complicações no período gravídico puerperal, levou-se
em consideração o relato de pelo menos uma das complicações descritas no Quadro 5. A
variável “número de complicações no período gravídico puerperal” é quantitativa e
considerou o número de complicações relatadas pelas mulheres, tendo em vista que a mesma
mulher pode ter relatado a ocorrência de mais de uma complicação. Todas as variáveis
dependentes estão descritas no Quadro 5.
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Quadro 5 - Variáveis dependentes do estudo. Natal, RN, 2014.
Evento
Variáveis
Near Miss materno

Complicações do período
gravídico-puerperal

Número de complicações
no período gravídicopuerperal

Classificação

Categoria

Relato de eclampsia

Categórica

Sim/Não

Relato de histerectomia

Categórica

Sim/Não

Relato de transfusão sanguínea

Categórica

Sim/Não

Relato de admissão na UTI

Categórica

Sim/Não

Relato de hemorragia

Categórica

Sim/Não

Relato de sepse

Categórica

Sim/Não

Relato de infecção urinária

Categórica

Sim/Não

Relato de eclampsia

Categórica

Sim/Não

Relato de pré-eclampsia

Categórica

Sim/Não

Relato de hipertensão crônica

Categórica

Sim/Não

Relato de diabetes gestacional

Categórica

Sim/Não

Relato de abortamento

Categórica

Sim/Não

Relato de icterícia

Categórica

Sim/Não

Relato de transferência inter-hospital

Categórica

Sim/Não

Relato de ventilação mecânica

Categórica

Sim/Não

Relato de permanência pós-parto > 1
semana

Categórica

Sim/Não

Relato de histerectomia

Categórica

Sim/Não

Relato de transfusão sanguínea

Categórica

Sim/Não

Relato de admissão na UTI

Categórica

Sim/Não

Relato de laparotomia

Categórica

Sim/Não

Número de complicações relatadas
pelas mulheres de acordo com as
condições clínicas e intervenções
relatadas acima.

Quantitativa

Fonte: Próprio autor.

Para cálculo da razão de prevalência de near miss materno considerou-se, no
numerador, o total de casos de near miss materno e, no denominador, o número de nascidos
vivos identificados no presente estudo. Para o cálculo da prevalência das complicações,
dividiu-se o número de mulheres que relataram pelo menos uma das complicações pelo total
de gravidezes do estudo.
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As variáveis independentes que correspondem às condições socioeconômicas e
demográficas foram: idade, estado civil, raça, escolaridade, renda familiar, densidade
domiciliar (relação do número de pessoas no domicílio pelo número de cômodos que servem
de dormitório), número de bens, ocupação (se estava trabalhando ou não no momento da
entrevista) e distrito sanitário onde reside. Todos esses dados foram referentes ao momento
da entrevista.
Para a análise com o desfecho “número de complicações no período gravídico
puerperal” foi realizada uma análise fatorial com as variáveis escolaridade, renda e número
de bens com a finalidade de reduzir a quantidade de dados que pudessem ser representados
por um número menor de fatores, criando uma única variável que fosse capaz de representar
as três inicialmente descritas. A análise fatorial realizada produziu um único fator que foi
denominado de condição socioeconômica e dicotomizado pela mediana, possuindo,
portando duas categorias: condição socioeconômica boa ou condição socioeconômica ruim.
Essa variável foi utilizada na associação bivariada e na análise múltipla com o desfecho
número de complicações no período gravídico puerperal.
As variáveis relativas à assistência materna durante a gravidez, parto e puerpério
foram: realização de pré-natal, número de consultas de pré-natal, mês em que iniciou o prénatal, serviço em que fez o pré-natal e o parto (público ou privado), diagnóstico de
comorbidades durante o pré-natal (diagnóstico de diabetes, hipertensão ou doença
cardiovascular), realização de exames básicos durante o pré-natal, aferição da pressão
arterial em todas as consultas, diagnóstico de gravidez de risco, referenciamento nos
serviços de saúde, orientação sobre local onde deveria realizar o parto, realização do parto
no local para o qual foi orientada, realização do parto no primeiro hospital, número de
hospitais percorridos para realização do parto, presença de acompanhante antes, durante ou
depois do parto e presença de acompanhante em todos os momentos da assistência ao parto,
tipo de parto (normal ou cesárea), se fez cesárea de urgência, número de dias de internação
pós-parto e transferência de hospital pós-parto.
Para o “desfecho número de complicações no período gravídico puerperal” foram
utilizadas algumas das variáveis de assistência materna elencadas acima para classificar a
qualidade na assistência durante o pré-natal e durante o parto. Tal classificação da
assistência em adequada e inadequada seguiu a orientação do Ministério da Saúde (BRASIL,
2002; 2006a) que instituiu um protocolo mínimo de ações na assistência materna. Outros
estudos têm utilizado as recomendações do Ministério para avaliação da assistência ao pré-
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natal e ao parto fazendo algumas adaptações (DOMINGUES et al., 2012; SILVA, 2013).
Dessa maneira, para a classificação da assistência no pré-natal foram escolhidas variáveis
baseadas nas prioridades de atenção definidas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002,
2006a) e a classificação da assistência ao parto foi baseada nos aspectos que retratam a
peregrinação e a humanização no atendimento ao parto, também preconizados pelo
Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, 2006a). O quadro a seguir descreve os critérios
utilizados no presente estudo para classificar o pré-natal e o parto como adequado e
inadequado.

Quadro 6 - Critérios de classificação da qualidade da assistência ao pré-natal e parto. Natal, RN,
2014.
Qualidade da assistência ao pré-natal
Adequado

Apresentar todos os critérios seguintes:






Inadequado

Início do pré-natal no 1º trimestre
Número de consultas > 6 no pré-natal
Aferição da pressão arterial em todas as
consultas
Realização de todos os exames básicos (tipagem
sanguínea, glicemia, urina, hemograma, HIV e
sífilis)
Orientação sobre o local do parto

Deixar de apresentar algum dos critérios elencados
acima

Qualidade da assistência ao parto
Adequado

Apresentar todos critérios seguintes:




Inadequado

Parto no local indicado
Parto no primeiro hospital
Acompanhante em todos os momentos

Deixar de apresentar algum dos critérios elencados
acima

Fonte: Próprio autor.

4.5 COLETA DE DADOS
O trabalho de campo foi realizado no período de 14/11/2012 a 03/08/2013 por uma
equipe de dez entrevistadores previamente treinados. Cada entrevistador ficou responsável,

Prevalência e fatores associados à morbidade materna: inquérito populacional em Natal, RN. 49

em média, por realizar a coleta em seis setores. Anteriormente ao trabalho de campo, foi
realizado um estudo piloto a fim de ajustar o instrumento de coleta e de decidir a técnica de
percurso das quadras e de sorteio dos domicílios a ser utilizada, se a original (UNITED
NATIONS, 2005), ou a técnica adaptada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991),
como descrito anteriormente.
Para a realização do estudo piloto foram selecionados quatro setores censitários, um
em cada distrito sanitário (Norte, Sul, Leste e Oeste). Em cada setor os entrevistadores
percorreram 50 domicílios. Em dois setores foi realizada a técnica de percurso das quadras
original (UNITED NATIONS, 2005) e nos outros dois setores foi realizada a técnica de
percurso adaptada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991). Percebeu-se que
independente da técnica de percurso, o número de mulheres elegíveis identificadas era
semelhante. Portanto, a técnica escolhida foi a adaptada, como mencionado no plano
amostral.
Ao final do piloto, 28 mulheres elegíveis tinham sido entrevistadas. A essas mulheres
foi solicitado o cartão de pré-natal, a fim de confrontar algumas respostas do questionário,
no sentido de validar as informações auto-referidas. No entanto, pela constatação da
dificuldade de obtenção desse cartão durante a entrevista, decidiu-se pela não solicitação do
cartão de pré-natal para o momento da coleta de dados.
O instrumento de coleta foi um questionário estruturado (APÊNDICE I) aplicado por
meio de equipamentos de coleta eletrônica (tablets) que possuíam um aplicativo
desenvolvido especialmente para este fim pela equipe do Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O
aplicativo permitiu o armazenamento dos dados coletados em um servidor e possibilitou o
georeferenciamento das entrevistas.
O questionário foi dividido em três módulos, a saber: o módulo relativo ao near miss
materno e às complicações no período gravídico-puerperal no qual as questões foram
previamente validadas por Souza et al (2010b); o módulo relativo à caracterização da
assistência materna que foi elaborado tendo como referência o questionário utilizado na
Chamada Neo-Natal (BRASIL, 2010) e o módulo relativo à caracterização socioeconômica
que utilizou perguntas adotadas no instrumento do levantamento epidemiológico em saúde
bucal SBBrasil 2010 (BRASIL, 2009b) (APÊNDICE I).
Múltiplos esforços foram realizados para diminuir ao máximo a perda em relação às
recusas e à ausência no domicílio das mulheres elegíveis no momento da entrevista. No
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entanto, o protocolo da pesquisa de campo estabeleceu que aquelas mulheres que não fossem
encontradas após três retornos do pesquisador ao domicílio seriam consideradas como
perdas do estudo.
Foi realizada a supervisão de campo em 10% dos setores censitários da pesquisa, durante
e após o término da coleta dos dados, a fim de realizar o controle de qualidade do trabalho
da equipe de campo.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS
A análise descritiva do near miss materno e das complicações do período gravídicopuerperal foi realizada levando-se em consideração os requisitos de amostras complexas, ou
seja, incluindo os pesos e efeitos de delineamento. O peso de cada elemento amostral foi
dado pelo inverso do produto entre a probabilidade de cada setor e a probabilidade do
domicílio, corrigido pela taxa de resposta. Para o efeito de delineamento, o setor censitário
foi considerado como cluster primário.
Na análise do near miss materno, para as variáveis categóricas, utilizou-se a
proporção com intervalo de confiança (IC) de 95%. As variáveis quantitativas foram
categorizadas em duas categorias pelo valor da mediana. Para a análise das associações
bivariadas foi aplicado Qui-quadrado de Pearson para o teste de hipóteses, com limite de
significância de 5%.
A variável “número de complicações no período gravídico puerperal” foi utilizada
para a análise dos fatores associados. A razão de prevalência (RP) e a significância
estatística foram calculadas através do teste de Wald na regressão de Poisson com
significância de 5% e IC de 95%. As variáveis que apresentaram p<0,20 na análise bivariada
foram selecionadas para a análise múltipla. Realizou-se análise múltipla hierárquica,
considerando dois blocos, o de condições socioeconômicas e demográficas e o de assistência
materna. As variáveis de cada bloco que apresentaram p<0,20 foram incluídas no modelo de
regressão final. Para as análises de associação não foram considerados os pesos e efeitos do
delineamento, pois foi observado que o efeito do peso para o intervalo de confiança foi
irrelevante e o efeito de desenho era igual a 1.
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa seguiu os critérios e exigências estabelecidos pela Resolução nº.466/12
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e obedece às recomendações do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao qual o projeto
foi

submetido

e

aprovado

com

o

número

do

protocolo:

39057/12.
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5 RESULTADOS

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Foram entrevistadas 848 mulheres das 1.132 mulheres elegíveis (mulheres em idade
fértil que engravidaram nos últimos cinco anos) identificadas em 8.227 domicílios
percorridos, totalizando uma taxa de resposta de 93,4%1. Após a realização do piloto,
decidiu-se por aumentar para 8.500 o número de domicílios a serem percorridos, pois se
constatou uma proporção de mulheres elegíveis menor do que a esperada (em média 15% de
mulheres em idade fértil que engravidaram nos últimos cinco anos, ao invés de 25%).
Aproximadamente, 4% (273) dos domicílios identificados estavam fechados. O fluxograma
a seguir detalha a obtenção da amostra (Figura 5).

Figura 5 - Fluxograma de obtenção da amostra. Natal, RN, 2014.

Fonte: Próprio autor.
1

A taxa de resposta foi calculada em função do tamanho mínimo da amostra sem considerar os 20% de perda
que seria de 908 mulheres elegíveis.
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A maior parte das mulheres da amostra tem idade entre 15 a 29 anos (56,5%), é da
raça parda (48,9%), é casada ou possui união estável (68,7%), cursou até o ensino
fundamental ou médio (81,5%) e possui renda familiar até de R$ 1.000,00 (54,9%). A maior
parte delas pertence ao distrito sanitário Norte (40,7%) e a maioria das gravidezes ocorreu
entre os anos de 2010 a 2012 (64,9%). Houve apenas 2,4% de gestação múltipla e apenas
0,4% de bebês natimortos. A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra.
A Tabela 2 apresenta uma análise comparativa dos resultados encontrados na amostra do
estudo como os resultados da população do município de Natal, no que diz respeito a
algumas variáveis sociodemográficas. É possível perceber que há semelhanças na
distribuição proporcional para todas as variáveis analisadas, especialmente para a
escolaridade, o que valida a representatividade da amostra em relação à população de
referência.
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Tabela 1 - Caracterização da amostra. Natal, RN, 2014.
Características das mulheres*
n**
Idade
15 – 29 anos
480
30 – 39 anos
301
40 – 49 anos
64
Total
845
Raça
Branca
286
Negra
115
Parda
410
Amarela
28
Indígena
9
Total
848
Estado civil
Casada
260
União estável
279
Solteira
224
Desquitada
5
Divorciada
6
Viúva
6
Total
780
Escolaridade
Nível superior
153
Nível médio/fundamental
679
Total
832
Renda familiar
Acima de R$1.000,00
305
Até R$1.000,00
394
Total
699
Ano da gravidez
2012
214
2011
169
2010
171
2009
118
2008
99
2007
77
Total
848
Gestação múltipla
Sim
20
Não
818
Total
848
Nascido Vivo
Sim
808
Não
4
Total
812
Distrito Sanitário
Norte
345
Oeste
324
Sul/Leste
179
Total
848

%***
56,5
35,5
8,1
100
33,1
13,3
48,9
3,5
1,2
100
34,3
34,5
29,2
0,6
0,8
0,8
100
18,5
81,5
100
45,1
54,9
100
24,7
20,0
20,2
14,2
11,7
9,2
100
2,4
97,6
100
99,6
0,4
100
40,7
37,3
22,0
100

IC95%
52,4 – 60,5
32,0 – 39,0
6,3 – 10,3
28,6 – 37,9
9,5 – 18,3
43,8 – 54,0
2,4 – 5,1
0,6 – 2,7
29,2 – 39,7
27,5 - 42,1
23,2 – 36,0
0,3 – 1,4
0,3 – 1,7
0,3 – 1,6
13,7 – 24,6
75,4 – 86,3
38,9 – 51,4
48,6 – 61,1
21,3 – 28,3
17,1 – 23,4
17,3 – 23,4
11,8 – 17,1
9,8 – 13,9
7,1 – 11,8
1,6 – 3,8
96,2 – 98,4
98,8 – 99,8
0,2 – 1,2
27,5 – 55,5
23,9 – 52,9
13,3 – 34,0

*Dados relativos ao momento da entrevista. **Dados absolutos da amostra sem os pesos e efeitos do delineamento. O total de casos é
de 848. Variáveis com valores diferentes desse é consequência de dados perdidos. *** Proporção estimada considerando os pesos e
efeitos do delineamento.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 2 - Número absoluto e proporções de variáveis sociodemográficas da população de Natal e da
amostra do estudo. Natal/RN, 2014.
Variável
n população
% população n amostra*** % amostra****
Idade da mãe*
15 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
Total
Escolaridade da mãe*

8229
3563
287
12079

68,1
29,5
2,4
100

460
289
56
805

57,0
35,6
7,4
100

Fund/Médio
Superior
Total
Estado civil da mãe*

9717
2224
11941

81,3
18,6
100

146
647
793

81,5
18,5
100

Solteira
Casada
Viúva
Separada judicialmente
União consensual
Total
Nascidos Vivos por
Distrito Sanitário**

2966
3533
21
65
5447
12032

24,7
29,4
0,2
0,5
45,3
100

210
251
5
10
266
742

28,8
34,6
0,6
1,2
34,8
100

Norte
Sul
Leste
Oeste
Total

4410
1939
1850
3541
11740

37,56
16,52
15,76
30,16
100

336
97
74
301
808

41,5
10,8
11,0
36,7
100

*Fonte: SINASC, 2011 – Datasus. **Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2009. ***Dados absolutos da amostra sem os pesos do
delineamento. O total de casos é de 848. Variáveis com valores diferentes desse é consequência de dados perdidos. ****Proporção
estimada considerando os pesos e efeitos do delineamento.

Fonte: Próprio autor.

5.1 PREVALÊNCIA DO NEAR MISS MATERNO
De acordo com a definição adotada pelo estudo, a razão de near miss materno foi de
41,1/1.000NV, destacando-se a internação em UTI como o critério identificador mais autoreferido com uma razão de 19,1/1.000NV. A Tabela 3 apresenta as razões segundo os
critérios definidores de near miss materno.
A Tabela 4 apresenta a distribuição das mulheres com e sem near miss materno e o
resultado para a análise bivariada de acordo com as condições demográficas e
socioeconômicas. É possível perceber condições desfavoráveis que apresentam maior
prevalência de near miss, como idade acima de 35 anos, ser da raça preta/parda, ser solteira
ou divorciada, ter menor escolaridade, menor renda familiar, maior densidade domiciliar e
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menor número de bens. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa para
nenhuma das variáveis socioeconômicas e demográficas.
Quanto à descrição e associação bivariada dos casos de near miss materno segundo
as características da assistência materna durante o pré-natal, o parto e o puerpério percebe-se
que há maior prevalência de near miss materno nas condições menos favoráveis, mesmo que
as diferenças não tenham sido significativas. Para algumas variáveis o valor de p não foi
aplicado por não ter sido válido em função da baixa prevalência do desfecho que resultou
em um número esperado de eventos menor do que o necessário. A distribuição dos casos
segundo as categorias das variáveis independentes ficou prejudicada pela baixa prevalência
do desfecho.
Mesmo com essas limitações foi possível perceber maior prevalência de near miss
materno nas mulheres que não realizaram o pré-natal. Dentre as que realizaram o pré-natal, a
maior prevalência foi observada nas mulheres com menos de 6 consultas no pré-natal, que
fizeram o pré-natal no serviço público, que tiveram a gravidez classificada como gravidez de
risco, que tinham comorbidades durante a gestação nas que fizeram o parto no serviço
público, que percorreram mais de um hospital para realizar o parto, nas que não tiveram
acompanhante antes do parto ou em nenhum momento (antes, durante ou depois do parto),
que fizeram o parto do tipo cesáreo, nas que realizaram parto cesárea de urgência e nas
mulheres que foram transferidas de hospital. Constatou-se também o maior período de
internação pós-parto nas mulheres com near miss materno (Tabela 5).

Tabela 3 - Razão de near miss materno auto-referido por 1.000NV. Natal, RN, 2014.
Critério identificador de near miss materno
n*
Razão de near miss
IC 95%
materno por 1.000
(por 1.000NV) **
NV**
Internação em UTI
16
19,1
11,2 – 32,2
Eclampsia
10
13,5
7,5 – 24,2
Transfusão sanguínea
10
11,3
5,7 – 22,4
Histerectomia
2
2,3
0,5 – 9,8
Near miss materno (algum desses critérios)
33
41,1
28,1 – 59,7
*Dados absolutos da amostra sem os pesos do delineamento. ** Taxa e IC95% estimados considerando os pesos e efeitos do
delineamento.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 4 - Frequência absoluta e relativa e significância estatística (p) das mulheres com e sem near
miss materno segundo as variáveis socioeconômicas e demográficas. Natal, RN, 2014.
Sem Near
Com Near
Total
Miss
Miss
Variáveis socioeconômicas e demográficas*
n** %*** n** %***
n
%
p****
Idade
Até 34 anos
649 96,5
22
3,5
671
78,7 0,178
35 ou mais
164 94,4
10
5,6
174
21,3
Raça
Branca
280 97,9
6
2,1
286
34,7 0,052
Preta/Parda
499 94,9
26
5,1
525
65,3
Estado civil
Casada/União estável
519 96,3
20
3,7
539
68,7 0,386
Solteira/divorciada
230 94,9
11
5,1
241
31,3
Escolaridade
Nível superior
149 97,4
4
2,6
153
18,5 0,350
Nível
651 95,7
28
4,3
679
81,5
médio/fundamental
Renda familiar
Acima de R$1.000,00
294 96,2
11
3,8
305
45,1 0,338
Até R$1.000,00
374 94,9
20
5,1
394
54,9
Ocupação
Trabalha
313 94,9
17
5,1
330
39,3 0,237
Não trabalha
502 96,7
16
3,3
518
60,7
Densidade domiciliar Até 2 mor/dorm
452 96,1
17
3,9
469
57,2 0,719
(moradores/cômodos Acima de 2mor/dorm
349 95,6
16
4,4
365
42,8
dorm)
Número de bens
Acima de 5 bens
401 96,8
13
3,2
414
52,1 0,242
De 1 a 5 bens
398 94,9
20
5,1
418
48,8
Distrito Sanitário
Sul/Leste
170 95,7
9
4,3
179
22,0 0,832
Norte/Oeste
645 96,0
24
4,0
669
78,0
*Dados relativos ao momento da entrevista. **Dados absolutos da amostra sem os pesos e efeitos do delineamento. O n total é de 33
mulheres com near miss e de 815 mulheres sem near miss. Variáveis com soma total diferente disso indica dado perdido. ***Proporções
estimadas considerando os pesos e efeitos do delineamento. **** Valor de p referente ao teste Qui-quadrado de Pearson.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 5 - Frequência absoluta e relativa e significância estatística (p) das mulheres com e sem near
miss materno segundo as variáveis de assistência materna. Natal, RN, 2014.
Sem Near
Com Near
Total
Miss
Miss
Variáveis de assistência materna
n*
%**
n*
%**
n
%
p***
Realização de pré- Sim
802 96,2
30
3,8
832
98,1
natal
Não
13
82,0
3
18,0
16
1,9
Nº consultas pré6 ou mais consultas
656 96,3
24
3,7
680
85,3
natal
1 a 5 consultas
112 94,7
6
5,3
118
14,7
Mês de gestação que Até o 3º mês
670
96,1
26
3,9
696
85,6
fez a 1ª consulta de
A partir do 4º mês
116 96,5
4
3,5
120
14,4
pré-natal
Serviço em que fez o Privado
237 97,6
5
2,4
242
30,6
0,191
pré-natal
Público
562 95,6
25
4,4
587
69,4
Gravidez de risco
Não
642 98,2
12
1,8
654
78,6 <0,001
Sim
159 89,1
18
10,9
177
21,4
Encaminhamento
Sim
72
87,5
10
12,5
82
46,6
0,457
para referência
Não
87
90,5
8
9,5
95
53,4
Realização de
Fez todos os exames
690 95,7
29
4,3
719
89,3
exames básicos
Não fez todos os
86
99,2
1
0,8
87
10,7
preconizados pelo
exames
Ministério da Saúde
Diagnóstico de
Não
758 96,1
29
3,9
787
94,4
0,412
diabetes
Sim
41
98,2
1
1,8
42
5,6
Diagnóstico de
Não
689 98,3
12
1,7
701
84,4
hipertensão
Sim
110 84,9
18
15,1
128
15,6
Diagnóstico de
Não
796 96,6
27
3,4
823
99,4
doença
Sim
3
46,7
3
53,3
6
0,6
cardiovascular
Orientação sobre
Sim
436 96,0
18
4,0
454
55,3
0,707
onde deveria realizar Não
366 96,6
12
3,4
378
44,7
o parto
Fez o parto no local
Sim
364 96,0
15
4,0
379
83,9
para onde foi
Não
72
95,8
3
4,2
75
16,1
orientada
Serviço em que fez o Privado
161 99,3
1
0,7
162
24,1
0,026
parto
Público
530 94,7
29
5,3
559
75,9
Fez o parto no 1º
Sim
620 95,9
25
4,1
645
76,6
0,861
hospital que
Não
194 96,1
8
3,9
202
23,4
procurou
Número de hospitais Apenas Um
63
97,3
2
2,7
65
34,7
que percorreu até o Dois ou mais
130 95,5
6
4,5
136
65,3
parto
Acompanhante antes Sim
739 96,6
25
3,4
764
91,5
do parto
Não
62
89,7
7
10,3
69
8,5
Acompanhante
Sim
458 97,5
12
2,5
470
59,2
0,062
durante o parto
Não
309 94,0
18
6,0
327
40,8
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Continuação da Tabela 5.
Variáveis de assistência materna
Acompanhante após
o parto
Acompanhante em
todos os momentos
Tipo de parto
Cesárea de urgência
Número de dias de
internação pós-parto
Transferência de
hospital pós-parto

Sim
Não
Sim
Não
Normal
Cesáreo
Não
Sim
Até sete dias
Acima de sete dias
Não
Sim

Sem Near
Miss
n** %***
647 96,7
137 93,4
411 97,6
347 94,1
398 97,2
407 95,0
243 98,7
160 89,9
755 96,7
47
84,9
785 96,1
29
91,7

Com Near
Miss
n** %***
22
3,3
9
6,6
10
2,4
20
5,9
11
2,8
21
5,0
3
1,3
18
10,1
23
3,3
10
15,1
31
3,9
2
8,3

Total
n
669
146
421
367
409
428
246
178
778
57
816
31

%
82,0
18,0
54,2
45,8
48,0
52,0
57,3
42,7
93,0
7,0
96,4
3,6

p****
0,105
0,034
0,241
<0,001
-

*Dados absolutos da amostra sem os pesos e efeitos do delineamento. O n total é de 33 mulheres com near miss e de 815 mulheres sem near
miss. Variáveis com soma total diferente disso indica dado perdido ou variável com resposta condicionada à resposta anterior. ** Proporção
estimada considerando os pesos e efeitos do delineamento. *** Valor de p referente ao teste Qui-quadrado de Pearson. Alguns valores de p
foram omitidos pelo fato do teste Qui-quadrado não ter sido válido em função dos valores esperados terem sido menores que o mínimo
necessário.

Fonte: Próprio autor.

A Figura 6 apresenta a localização espacial dos casos de near miss materno
distribuídos pelo município de Natal, segundo os distritos sanitários. A maioria dos casos
encontra-se nos distritos Norte e Oeste. Ainda na Figura 6 observa-se a distribuição dos
casos segundo características socioeconômicas e de indicadores ambientais dos distritos
sanitários. De uma maneira geral, percebe-se que a maioria dos casos está situada nos
setores onde os indicadores socioeconômicos e ambientais apresentam piores resultados.
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Figura 6. Distribuição dos casos de near miss nos setores censitários do município de Natal, RN. (A)
Casos de near miss nos distritos sanitários. (B) Casos de near miss segundo a renda média mensal do
chefe da família. (C) Casos de near miss segundo a proporção dos domicílios com esgoto a céu
aberto. (D) Casos de near miss segundo a proporção de domicílios com ruas pavimentadas. Natal,
RN, 2014.

Fonte: Próprio autor.
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5.2 PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES NO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL E
FATORES ASSOCIADOS
A prevalência de complicações no período gravídico-puerperal, considerando as
condições clínicas e intervenções, foi de 21,2% (Tabela 6). A hemorragia (10,7%) e a
infecção urinária (10,7%) foram as condições clínicas mais relatadas e a permanência no
hospital por mais de uma semana após o parto foi a intervenção mais frequente (5,4%).
Quanto aos fatores associados às mulheres que tiveram complicações no período
gravídico puerperal, observa-se que o número de complicações foi maior nas mulheres da
raça preta/parda e com pior situação socioeconômica (Tabela 7). Ao consideramos as
condições de assistência materna, o número de complicações foi maior nas mulheres que
fizeram o pré-natal no serviço público, que não foram orientadas durante o pré-natal sobre o
lugar onde deveriam fazer o parto, que fizeram o parto no serviço público, que percorreram
mais de um hospital para realizar o parto e que não tiveram acompanhante durante o parto
ou em todos os momentos da assistência ao parto (antes, durante e depois do parto). Além
disso, o número de dias de internação pós-parto foi maior nas mulheres que tiveram mais
complicações. Todas essas associações foram estatisticamente significativas (Tabela 8).
Na análise multivariada, no bloco das condições socioeconômicas e demográficas
foram inseridas as variáveis com valor de p<0,20 que foram raça, estado civil e condição
socioeconômica. A raça e a condição socioeconômica permaneceram significativas e foram
inseridas no modelo de regressão final. O bloco das variáveis relacionadas à assistência
materna foi composto pelas variáveis com valor de p<0,20 permanecendo apenas o local do
parto com associação significativa, que foi, então, inserida na análise de regressão para a
construção do modelo final.
Dessa forma, o modelo final de regressão foi composto por três variáveis: a raça, a
condição socioeconômica e o local do parto. Tanto o local do parto (público ou privado)
como a condição socioeconômica mantiveram a significância na análise multivariada
(Tabela 9).

Prevalência e fatores associados à morbidade materna: inquérito populacional em Natal, RN. 62

Tabela 6 - Frequência absoluta e relativa e Intervalo de Confiança (IC95%) de complicações autoreferidas no período gravídico-puerperal. Natal, RN, 2014.
Complicações (condições clínicas ou intervenções)
%**
IC 95%**
n*
Condições
clínicas

Hemorragia
Infecção urinária
Sepse
Icterícia
Pré-eclampsia/eclampsia
Hipertensão crônica
Abortamento
Eclampsia
Diabetes gestacional
Intervenções Permanência pós-parto > de 1
semana
Transferência inter-hospital
Internação em UTI
Transfusão sanguínea
Laparotomia
Ventilação mecânica
Histerectomia
Alguma dessas complicações

85
91
44
37
34
26
11
10
6
44

10,7
10,7
5,2
4,5
4,3
2,8
1,6
1,3
0,8
5,4

8,4 - 13,4
8,7 – 13,0
3,8 – 7,1
3,1 – 6,3
2,9 – 6,2
1,6 – 4,8
0,9 – 2,7
0,7 – 2,3
0,3 – 1,8
3,9 – 7,4

35
16
10
11
7
2
176

4,2
1,8
1,2
1,1
0,9
0,2
21,2

2,9 – 6,0
1,1 – 3,1
0,6 – 2,3
0,5 – 2,2
0,4 – 2,4
0,1 – 0,9
18,3 – 24,5

*Dados absolutos da amostra sem os pesos do delineamento. ** Proporção e IC95% estimados considerando os pesos e efeitos do
delineamento. Proporção em relação ao total de gravidezes (848).

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 7 - Análise descritiva e associação bivariada entre o número de complicações no período
gravídico-puerperal segundo as condições socioeconômicas e demográficas. Natal, RN, 2014.
Número de complicações no período gravídico puerperal
Características socioeconômicas e
n*
Média D.P.** RP***
IC95%RP
p****
demográficas
Idade
Até 34 anos
131
2,70
1,49
1
35 anos ou mais
42
2,50
1,33
0,93
0,77 - 1,11
0,409
Total
173
2,65
1,45
Raça
Branca
62
2,32
1,25
1
Preta/Parda
103
2,86
1,49
1,23
1,04 - 1,46
0,014
Total
165
2,66
1,42
Estado civil
Casada/União estável
113
2,58
1,50
1
Solteira/Divorciada
52
2,88
1,37
1,12
0,95 - 1,32
0,181
Total
165
2,67
1,46
Densidade domiciliar (moradores/cômodos que servem de dormitório)
Até 2 mor/dorm
104
2,51
1,43
1
Acima de 2mor/dorm
67
2,90
1,46
1,15
0,98 - 1,36
0,084
Total
171
2,66
1,45
Ocupação
Trabalha
76
2,78
1,48
1
Não trabalha
98
2,57
1,42
0,93
0,79 - 1,09
0,352
Total
174
2.66
1,45
Condição socioeconômica
Boa
72
2,32
1,24
1
Ruim
71
3,08
1,57
1,33
1,12 - 1,58
0,001
Total
143
2,70
1,46
Distrito Sanitário
Sul/Leste
41
2,63
1,34
1
Norte/Oeste
133
2,67
1,49
1,01
0,85 - 1,21
0,886
Total
174
2,66
1,45
* O total de casos para a análise multivariada foi de 174, tendo duas perdas.* *Desvio-padrão. *** Razão de Prevalência. **** Teste de
Wald.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 8 - Análise descritiva e associação bivariada entre o número de complicações no período
gravídico-puerperal segundo as características da assistência materna. Natal, RN, 2014.
Número de complicações no período gravídico puerperal
IC95%RP
Assistência materna
n*
Média D.P.**
RP***
p ****
Realização de pré-natal
Sim
164
2,70
1,46
1
Não
10
2,10
1,20
0,78
0,55 - 1,10
Total
174
2,66
1,45
Nº consultas pré-natal
6 ou mais consultas
127
2,68
1,53
1
1 a 5 consultas
24
3,00
1,25
1,12
0,93 - 1,36
Total
151
2,73
1,49
Meses de gestação que fez a 1ª consulta de pré-natal
Até o 3º mês
139
2,65
1,49
1
A partir do 4º mês
21
3,05
1,20
1,15
0,95 - 1,39
Total
160
2,70
1,46
Serviço em que fez o pré-natal
Privado
49
2,08
1,30
1
Público
113
2,95
1,44
1,42
1,16 - 1,72
Total
162
2,69
1,46
Realização de exames básicos preconizados pelo Ministério da Saúde
Fez todos os exames
146
2,74
1,50
1
Não fez todos os exames
13
2,15
0,90
0,79
0,62 - 0,99
Total
159
2,69
1,47
Aferição da pressão arterial em todas as consultas
Sim
155
2,70
1,64
1
Não
8
2,25
1,28
0,832
0,57 – 1,21
Total
163
2,68
1,45
Orientação sobre onde deveria realizar o parto
Sim
101
2,47
1,34
1
Não
63
3,06
1,57
1,24
1,05 - 1,46
Total
164
2,70
1,46
Fez o parto na maternidade para qual foi orientada
Sim
86
2,47
1,38
1
Não
15
2,47
1,12
1,00
0,778 – 1,28
Total
101
2,47
1,34
Local do parto
Privado
35
1,80
1,13
1
Público
125
2,93
1,43
1,63
1,30 - 2,03
Total
160
2,68
1,44
Parto no 1º hospital que procurou
Sim
135
2,54
1,43
1
Não
38
3,11
1,45
1,22
1,03 - 1,45
Total
173
2,66
1,45

0,157

0,242

0,145

<0,001

0,045

0,342

0,010

0,996

<0,001

0,024
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Continuação da Tabela 8.

Assistência materna

n*

Número de complicações no período gravídico puerperal
IC95%RP
Média D.P.**
RP***
p ****

Tipo de parto
Normal
52
2,92
Cesárea
111
2,57
Total
163
2,68
Acompanhante antes do parto
Sim
149
2,60
Não
21
3,05
Total
170
2,65
Acompanhante durante o parto
Sim
82
2,38
Não
78
2,83
Total
160
2,60
Acompanhante após o parto
Sim
136
2,54
Não
28
2,89
Total
164
2,60
Acompanhante em todos os momentos
Sim
76
2,28
Não
80
2,84
Total
156
2,56
Número de dias de internação pós-parto
Até sete dias
137
2,39
Acima de sete dias
35
3,80
Total
172
2,67
Qualidade da assistência no pré-natal
Adequada
69
2,52
Inadequada
77
2,96
Total
146
2,75
Qualidade da assistência no parto
Adequada
44
2,34
Inadequada
130
2,77
Total
174
2,66

1,53
1,41
1,45

1
0,88

0,74 - 1,05

0,143

1,42
1,66
1,45

1
1,17

0,92 - 1,50

0,198

1,40
1,38
1,41

1
1,19

1,01 - 1,41

0,039

1,43
1,42
1,43

1
1,14

0,93 - 1,39

0,213

1,31
1,44
1,40

1
1,25

1,05 - 1,48

0,011

1,30
1,49
1,45

1
1,59

1,36 - 1,86

<0,001

1,43
1,54
1,50

1
1,17

0,98 - 1,40

0,074

1,40
1,45
1,45

1
1,18

0,97 - 1,44

0,093

* O total de casos para a análise multivariada foi de 174, tendo duas perdas.* *Desvio-padrão. *** Razão de Prevalência. **** Teste de
Wald.

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 9 - Modelo final de associação multivariada entre o número de complicações no período
gravídico-puerperal segundo as condições socioeconômicas, demográficas e de assistência materna.
Natal, RN, 2014.
Número de complicações no período gravídico puerperal
Características
RP
IC95%RP
p
RP
IC95%RP
p
socioeconômicas e
(ajust.)
(ajust.)
(ajust.)*
demográficas e de assistência
Raça
Branca
1
1
Preta/Parda 1,23 1,04 - 1,46 0,014
1,17
0,98 – 1,40
0,085
Condição
Boa
1
1
socioeconômica Ruim
1,33 1,12 - 1,58 0,001
1,21
1,02 – 1,44
0,028
Local do Parto
Privado
1
1
Público
1,63 1,30 - 2,03 <0,001
1,54
1,25 – 1,90
<0,001
*Regressão de Poisson.

Fonte: Próprio autor.
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6 DISCUSSÃO
6.1 PREVALÊNCIA DO NEAR MISS MATERNO
Neste estudo foi utilizada a mesma definição de near miss materno adotada por
Souza (2010a) para identificação de casos de near miss materno auto-referidos pelas
mulheres em um inquérito populacional de base domiciliar, que utilizou a definição
pragmática de near miss, pois leva em consideração apenas quatro marcadores: o relato de
eclampsia, que pode ser classificada como uma condição clínica e o relato de internação em
UTI, de transfusão sanguínea e de histerectomia, que são classificados como marcadores de
manejo ou de intervenção.
A prevalência do near miss materno encontrada no presente estudo (41,1/1.000NV)
foi maior que a encontrada por Souza (2010a) no seu estudo de base populacional
(21,1/1.000NV) realizado no Brasil, adotando a mesma definição pragmática. No entanto,
se considerarmos que a prevalência encontrada no presente estudo é composta
principalmente pelos critérios de manejo e/ou de intervenção, percebe-se que ela está de
acordo com a variação da prevalência na literatura (0,4 – 45/1.000NV) quando da adoção
desses critérios identificadores dos casos de near miss materno (TUNÇALP et al., 2013).
Com relação às condições marcadoras, foi possível constatar maior prevalência de
internação em UTI (19,1/1.000NV) seguida de eclampsia (13,5/1.000NV), transfusão
sanguínea (11,3/1.000NV) e histerectomia (2,3/1.000NV) enquanto Souza (2010a)
encontrou maior prevalência para transfusão sanguínea (8,1/1.000NV), seguida de eclampsia
(6/1.000NV), internação em UTI (5,2/1.000NV) e histerectomia (2,2/1.000NV).
Provavelmente as diferenças encontradas, tanto em relação à razão de near miss materno
como no que diz respeito às suas condições marcadoras, tenham acontecido em função de
que os resultados do estudo de Souza (2010a) referem-se ao Brasil, sendo, portanto, uma
estimativa nacional que pode ter sido influenciada pelas diferenças regionais existentes em
nosso país.
De toda forma, percebe-se que as desordens hipertensivas específicas da gravidez –
representadas neste estudo para os casos de near miss materno apenas pelos casos de
eclampsia - constituem um marcador de condição clínica relevante corroborando com o
resultado de estudos anteriores que apresentaram a eclampsia e a pré-eclampsia como as
principais condições clínicas responsáveis pelos casos de near miss materno (SOUZA et al.,
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2007a; LUZ et al., 2008; MORSE et al., 2011b; AMARAL et al., 2011; MORAES et al.,
2013).
As doenças hipertensivas graves, incluindo a eclampsia e a pré-eclampsia são
responsáveis por 50.000 mortes maternas por no mundo. Nos países em desenvolvimento a
incidência de eclampsia é muito comum (16-69 casos por 10.000 nascimentos) e se
consideramos a ocorrência de eclampsia e pré-eclâmpsia observamos que elas são
responsáveis por 10-15% das causas diretas de morte materna (KHAN et al., 2006). Sem ser
exceção nesse contexto, os dados do Brasil se assemelham aos dos países em
desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Aproximadamente 70% dos casos de morbidade
materna grave são devido a doenças hipertensivas graves e o índice de mortalidade devido a
essas causas é de 10,7% (ZANETTE et al., 2014). Além do maior risco de morte materna,
tais complicações podem trazer sequelas para as mulheres como problemas nos rins, fígado,
cérebro e sistema de coagulação e paras os bebês como prematuridade e baixo peso
(DULEY, 2009).
Dessa maneira, percebe-se a relevância desse agravo e a importância da
implementação de estratégias direcionadas às doenças hipertensivas específicas da gravidez
nos diversos níveis de atenção. Apesar de possuir causa ainda não totalmente esclarecida, o
que dificulta ações de prevenção e até mesmo de tratamento, a identificação de casos de préeclampsia deve ser realizada durante o pré-natal, uma vez que é nesse momento em que a
maioria desses agravos podem ser rastreados através da medida da pressão arterial e
verificação de proteinúria nas consultas de rotina (DULEY, 2009). A realização de um prénatal de qualidade pode contribuir para prevenir desfechos mais graves, orientando a
conduta clínica mais adequada e possibilitando o tratamento necessário com a maior
brevidade (MORSE et al., 2011b; MORAES et al., 2013).
Uma vez apresentado o quadro de pré-eclampsia grave ou eclampsia, a mulher
necessitará de atendimento e de recursos tecnológicos e humanos especializados como leitos
de UTI, ventilação mecânica e médicos especialistas (DULEY, 2009). Evidências apontam
para a efetividade da utilização de sulfato de magnésio na prevenção de episódios de
eclampsia em quem tem pré-eclampsia e para prevenir a morte materna nas mulheres com
eclampsia,

destacando

a

sua

boa

relação

custo-benefício

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2011b; RONSMANS; CAMPBELL, 2011; MCDONALD et al., 2012).
Entretanto, apesar da efetividade e da boa relação custo benefício, sua utilização em países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, permanece abaixo do recomendado em função da
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pouca disponibilidade nos serviços ou utilização de evidências científicas na prática clínica.
(MCDONALD et al., 2012; ZANETTE et al., 2014). Em estudo recente realizado no Brasil
a utilização do sulfato de magnésio se deu em menos de 70% dos casos de morbidade
materna grave (ZANETTE et al., 2014).
A internação em UTI foi o marcador de near miss materno mais prevalente neste
estudo. Sobre esse aspecto é preciso considerar alguns pontos, como, por exemplo, o fato de
ser um marcador relacionado ao manejo do paciente, diferente da eclampsia que é marcador
de condição clínica. Se considerarmos os marcadores de manejo, perceberemos que em
outros estudos a internação em UTI também foi um fator diretamente associado aos casos de
near miss materno (SOUZA et al., 2007a; MORSE et al., 2011b) e está também relacionado
a um pior prognóstico (ZANETTE et al., 2014). Outro ponto importante para se discutir é
que a internação em UTI é consequência de uma série de condições maternas desfavoráveis,
geralmente relacionadas à ocorrência de desordens hipertensivas graves como a eclampsia e
está associada a uma série de outros procedimentos de manejo ou terapêuticos como
transfusão sanguínea e/ou ventilação mecânica (AMORIM et al., 2008; LOTUFO et al.,
2012).
Reforça-se, então, a necessidade de uma rede de assistência materna articulada, que
ofereça suporte eficiente na atenção terciária, como leitos obstétricos de unidade intensiva e
recursos humanos e tecnológicos capacitados no momento em que seja identificada uma
condição materna mais grave que necessite de suporte mais avançado (OLIVEIRA NETO et
al., 2009). A ineficiência na oferta de atendimento especializado, sem uma regulação da
oferta em relação à demanda por leitos de UTI é uma das principais causas responsáveis
pelos atrasos, considerando o “modelo dos três atrasos” ou “three delays”, no atendimento
às mulheres com morbidade materna grave, especialmente o “terceiro atraso” (ZANETTE et
al., 2014), no qual, uma vez a mulher tendo conseguido chegar ao serviço de saúde, há uma
demora em receber o atendimento necessário (THADDEUS; MAINE, 1994).
A análise de fatores associados ao near miss materno ficou limitada devido ao seu
pequeno número de casos (em números absolutos) neste estudo. Dessa forma, a associação
estatística com os fatores socioeconômicos e demográficos e com os fatores da assistência
deve ser interpretada com cautela. A não existência de associação estatisticamente
significativa com fatores socioeconômicos e demográficos pode ser reflexo dessa limitação.
Da mesma forma deve ser interpretada a associação com fatores da assistência materna. No
entanto, é possível observar a maior prevalência de near miss materno em mulheres mais
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velhas, da raça preta/parda e com piores condições socioeconômicas de uma maneira geral.
Quanto à assistência materna também é possível observar a maior prevalência nas piores
condições da assistência.
Apesar da dificuldade de identificar fatores associados ao near miss materno no
presente estudo não se pode ignorar a importância dos resultados encontrados, uma vez que
se trata de um estudo de base populacional que apresenta dados representativos para sua
população. Além disso, a produção de dados de morbidade materna auto-referida pode ser
uma alternativa para se obter informações em locais onde não ainda há coleta de dados
rotineiros sobre o evento (SOUZA et al., 2010a; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2013).
A observação da distribuição espacial dos casos de near miss complementa a sua análise
descritiva. A maioria dos casos encontra-se nas regiões com piores condições
socioeconômicas e condições ambientais, como menor proporção de domicílios com ruas
pavimentadas e com menor proporção de domicílios com água encanada, além de estarem
nos setores com menor renda média mensal, corroborando com os estudos que associam o
near miss aos determinantes sociais (SOUZA et al., 2008a; SOUZA et al., 2010a).

6.2 PREVALÊNCIA DAS COMPLICAÇÕES NO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL
E FATORES ASSOCIADOS
A prevalência das complicações relacionadas ao período gravídico puerperal foi
semelhante à encontrada em outros estudos de base populacional com morbidade materna
auto referida. Souza et al. (2008a) encontrou a prevalência de complicações na gravidez de
18%, que variou de 15 a 22% a depender da região geográfica do Brasil. Na análise de
inquéritos populacionais em países da América Latina, Souza et al. (2007b) encontrou uma
prevalência de 17% para o Brasil. Mais recentemente, Souza et al. (2010a) utilizando a
mesma definição pragmática que foi adotada no presente estudo apresentou, para o Brasil, a
prevalência de 22%.
Assim como no estudo de Souza et al. (2010a), a condição clínica mais relatada foi a
hemorragia e a intervenção mais auto referida foi a permanência no hospital após o parto por
mais de uma semana. Se considerarmos as doenças hipertensivas, incluindo a eclampsia e a
pré-eclampsia, teremos uma proporção de 8,4% de gravidezes com complicações devido a
essas causas, assumindo, portanto, a terceira posição entre as principais causas de
complicações no período gravídico puerperal. Diferentemente dos nossos resultados, outros
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estudos que realizaram auditorias em hospitais têm identificado as doenças hipertensivas
como as principais causas de morbidade materna (AMARAL et al., 2011; MHYRE;
BATTERMAN; LEFFERT, 2011; LOTUFO et al., 2012). As causas relacionadas à
hemorragia estariam mais relacionadas aos casos extremos, de maior gravidade, ou seja aos
casos de near miss materno. A explicação para essa diferença pode estar na característica do
presente estudo que utilizou a morbidade auto referida. Provavelmente, a hemorragia e a
infecção urinária são mais facilmente percebidas pelas mulheres, o que não significa dizer
que sejam marcadores com maior acurácia em relação ao que realmente aconteceu. É preciso
levar em consideração que a hemorragia não foi utilizada como marcador para near miss
materno em função de sua baixa acurácia no processo de validação (SOUZA et al., 2010b).
As análises de associação bivariada e multivariada realizadas com a variável número
de complicações no período gravídico puerperal revelaram aspectos importantes para a
discussão.
Ao levarmos em consideração a raça é preciso destacar que mesmo ela tendo perdido
a significância estatística na análise múltipla, provavelmente por ser um proxy das condições
socioeconômicas, não se pode negar a sua importância no contexto do estudo da saúde
materna. A análise da morbidade materna segundo as características raciais tem sido
colocada uma das principais formas de se avaliar as iniquidades em saúde nesse campo e
tem sido identificada com fator associado a complicações no período gravídico puerperal em
outros estudos, sendo maior a prevalência nas mulheres negras (BROWN et al., 2011;
CREANGA et al., 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008b). A morbidade
materna afeta principalmente as mulheres de minoria racial, sendo necessária a realização de
estudos que forneçam subsídios para melhorar as ações na saúde materna no sentido de
reduzir essas disparidades (CREANGA et al., 2014).
Quanto à análise das condições socioeconômicas é preciso lembrar que a variável
denominada de condição socioeconômica é fruto de uma análise fatorial e representa três
variáveis, quais são: a renda, a escolaridade e o número de bens. Esses aspectos têm sido
associados à maior prevalência de complicações em outros estudos, como o de Souza et al.
(2010a) que encontrou maior prevalência de complicações nas mulheres com menor
escolaridade. Souza et al. (2008a) encontrou maior prevalência de complicações em regiões
com menor índice de desenvolvimento humano e concluiu que as diferenças na ocorrência
de morbidade materna possivelmente refletem o intrincado relacionamento existente entre os
determinantes do desenvolvimento humano e as condições de saúde materna.
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A idade é outro aspecto que deve ser mencionado em relação às características
demográficas. Os extremos da idade reprodutiva merecem atenção, uma vez que cada um
deles apresenta condições específicas a serem consideradas. A gravidez na adolescência
muitas vezes ocorre de maneira indesejada o que aumenta o risco de abortos inseguros, além
do fato de nessa faixa etária haver uma baixa adesão ao pré-natal (HAM; ALLEN, 2012).
Por outro lado, as mulheres com maior idade também são consideradas de alto risco para
complicações obstétricas devido a uma maior prevalência de comorbidades e/ou
multiparidade (LAMMINPÄÄ et al., 2012). Vários estudos têm relatado a maior ocorrência
de complicações na gravidez com o aumento da idade, especialmente nas mulheres acima de
35 anos, o que não foi observado no presente estudo (SOUZA et al., 2010a; OLIVEIRA
JÚNIOR et al., 2013; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2014; GALVÃO et al., 2014).
Quanto às características da assistência materna é importante destacar que não houve
associação entre o maior número de complicações no período gravídico puerperal com a não
realização de pré-natal, o que pode ser consequência do fato de que menos de 1% das
mulheres com complicações não realizaram pré-natal. Esse dado se aproxima das
estimativas nacionais que apresentam baixa prevalência – aproximadamente 2% - de
nascidos vivos com mães que não realizaram pré-natal (BRASIL, 2012a) e é resultado de
políticas públicas no campo da saúde materno-infantil (BRASIL, 2002) que, minimamente,
conseguiram ampliar o acesso aos serviços de saúde.
Aliás, a proposição de políticas públicas relacionadas à saúde da mulher não é
recente no Brasil. Desde 1984, através do PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde
da Mulher) que é possível perceber iniciativas direcionadas à promoção de uma assistência
de qualidade. Em 2000, o governo instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento (PHPN) que fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da Assistência
Obstétrica e Neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento do pré-natal,
parto e do puerpério e seu objetivo inicial era rediscutir, reavaliar e reorganizar a atenção
pré-natal principalmente na assistência básica. No decorrer dos últimos dez anos outras
políticas e programas foram sendo implantados, como a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que ampliou as ações para além das direcionadas á
assistência obstétrica e a Rede Cegonha que tenta reforçar a qualidade da assistência,
investindo em boas práticas de atenção ao parto e nascimento (BRASIL, 2000; BRASIL,
2004a; VIOLA, 2008; BRASIL, 2011a)
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A discussão a ser estimulada em relação ao pré-natal deve ser relacionada à sua
qualidade e não apenas à sua cobertura. Nesse sentido, diversos índices têm sido propostos
para a avaliação do pré-natal e entre os critérios geralmente avaliados pela maioria deles
estão o número de consultas e o período da gestação em que a mulher iniciou o pré-natal
(SANTOS NETO et al., 2013). O Ministério da Saúde também estabeleceu critérios para
avaliar a assistência ao pré-natal, recomendando o número mínimo de seis consultas, sendo,
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro
trimestre (BRASIL, 2006a). A utilização desses critérios sugeridos pelo Ministério,
baseados no número de consultas e no início do pré-natal, tem sido colocada como adequada
para avaliação da qualidade do pré-natal (SANTOS NETO et al., 2013).
Teoricamente, um número maior de consultas pode representar uma maior atenção e
oportunidade de receber cuidados, reduzindo a probabilidade de desfechos perinatais
adversos (WHEBY et al., 2009). No presente estudo não houve associação significativa
entre o número de complicações no período gravídico puerperal nem com o número de
consultas nem com o início do pré-natal, no entanto, Pacheco et al. (2014) e Moraes et al.
(2013) encontraram maior risco de morbidade materna grave para mulheres que fizeram
menos de seis consultas de pré-natal.
Ainda no sentido de qualificar a assistência no pré-natal e parto, há outras
recomendações do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) que
procuram introduzir ações humanizadas e resolutivas como, a rotina de exames clínicos e
laboratoriais a serem realizados, a orientação sobre a maternidade em que deveria fazer o
parto, a realização de ações educativas no pré-natal entre outras (BRASIL, 2006a). Se os
critérios de avaliação do pré-natal forem ampliados e os aspectos relacionados a uma
assistência mais integral e humanizada forem avaliados, os resultados de adequação não têm
sido satisfatórios (DOMINGUES et al., 2012). Maroto (2014) encontrou, para o Rio Grande
do Norte, percentuais satisfatórios para alguns parâmetros como: número de consultas,
realização de exames laboratoriais e cobertura vacinal. No entanto, a proporção de mulheres
orientadas sobre o local do parto e que realizaram ações educativas ainda é insatisfatória.
Nessa perspectiva, os parâmetros para a avaliação do pré-natal e sua classificação em
adequado e inadequado incluídos neste estudo foram: a aferição da pressão arterial em todas
as consultas; a realização de todos os exames básicos (tipo sanguíneo e fator Rh, glicemia,
urina, hemograma, sífilis e AIDS) e a orientação sobre o local onde a gestante deveria
realizar o parto (além do número de consultas e do o início do pré-natal comentados acima).
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De acordo com os critérios estabelecidos, não foram encontradas associações significativas
entre o número de complicações e a qualidade do pré-natal.
No entanto, se analisarmos os critérios isoladamente, observa-se que há associação
significativa na análise bivariada do número de complicações com a realização de todos os
exames básicos e com a orientação sobre onde realizar o parto. Em relação à realização de
exames, a prevalência de complicações foi menor em quem não fez todos os exames. Apesar
de aparentemente ser um fato contraditório, a explicação para isso pode estar em usar o
raciocínio inverso, ou seja, o fato de ter complicações provavelmente fez com que a
demanda pelos exames fosse atendida.
O contrário aconteceu para a orientação sobre onde a mulher deveria realizar o parto,
pois dentre as mulheres que tiveram complicações, a prevalência de complicações foi 24%
maior nas mulheres que não receberam essa orientação no pré-natal. Isso pode ser reflexo da
inexistência de uma rede de saúde articulada e sem referenciamento, que demonstra a falta
de vínculo com a maternidade na qual a mulher será atendida e pode trazer consequências
desfavoráveis em relação aos desfechos maternos por provocar, muitas vezes, a peregrinação
das gestantes no momento da assistência ao parto, configurando o segundo atraso ou second
delay (THADDEUS; MAINE, 1994). É importante ressaltar que é direito da gestante
assistida pelo SUS saber em qual maternidade será realizado o parto, garantido pela Lei nº
11.634 de 27 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007).
A comparação da qualidade do pré-natal entre o setor público e privado tem sido
realizada em outros estudos e os resultados apontam para uma melhor assistência no setor
privado (RIBEIRO et al., 2009; CÉSAR et al., 2011; CÉSAR et al., 2012). No presente
estudo foi possível constatar que a prevalência de complicações foi 42% maior em quem fez
o pré-natal no serviço público. Se levarmos em consideração que o pré-natal é o momento
em que a maioria das complicações maternas podem e devem ser diagnosticas e que devem
ser prevenidas e/ou tratadas, podemos sugerir que a assistência no pré-natal no serviço
público está sendo ineficiente no contexto da saúde materna. Sobre esse aspecto, o estudo
de Vettore et al. (2011) reforça esse dado, uma vez que na sua avaliação da adequação do
manejo de pacientes com hipertensão arterial, que é uma doença muito prevalente e
importante no período gravídico puerperal, na rede do SUS do município do Rio de Janeiro,
foi constatada baixa proporção de manejo da hipertensão arterial adequado, havendo
deficiência do serviço público de saúde no fornecimento da medicação para tratamento dessa
doença na gravidez.
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Seguindo o mesmo raciocínio de classificação da assistência em relação ao pré-natal,
foram selecionados, de acordo com os critérios da PHNP, parâmetros que pudessem
categorizar a assistência ao parto em adequada e inadequada, que foram: a realização do
parto no local indicado, a realização do parto no 1º serviço procurado e o acompanhante em
todos os momentos da assistência ao parto (antes, durante e depois). Nesse sentido, para a
variável qualidade da assistência ao parto não houve associação significativa com o número
de complicações no período gravídico puerperal.
Analisando os parâmetros individualmente, foi possível observar que, com exceção
de um deles (realização do parto no local para qual havia sido orientada), a maior
prevalência de complicações ocorreu nas mulheres que não fizeram o parto no primeiro
hospital e que não foram acompanhadas em todos os momentos da assistência ao parto. Tais
associações não permaneceram na análise múltipla, mas na análise bivariada elas foram
significativas.
A prevalência de complicações foi 22% maior em quem não fez o parto no primeiro
hospital que procurou, refletindo mais uma vez a falta de integração da rede de atenção
primária com a atenção terciária, provocando o atraso para se conseguir chegar ao serviço de
saúde e resultando na perda de um tempo que pode ser decisivo para se evitar desfechos
desfavoráveis.
Cabe aqui, retomar a discussão sobre a peregrinação da mulher para a realização do
parto, tendo como referencial o “modelo dos três atrasos” de Thaddeus e Maine (1994).
Como todo modelo de explicação causal, o modelo dos três atrasos possui suas limitações
para a explicação da ocorrência da morbimortalidade materna. No entanto, através dele, é
possível detectar lacunas importantes na assistência à saúde materna, evidenciando
fragilidades na integralidade da rede assistencial e violação dos direitos humanos. Os atrasos
podem ser resultados de atitudes passivas tanto dos membros da família da mulher, o que
reflete a falta de empoderamento, principalmente das mulheres de baixa condição
socioeconômica, quanto dos profissionais de saúde e dos gestores, expressando a falta de
políticas públicas que garantam a cidadania e minimizem as iniquidades em saúde
(PACAGNELA et al., 2012).
Outro aspecto importante relacionado à assistência ao parto é a ocorrência de maior
prevalência de complicações nas mulheres que não possuíam acompanhante nos momentos
da assistência ao parto. A prevalência de complicações foi 19% maior em quem não teve
acompanhante durante o parto e 25% maior em quem não teve acompanhante em nenhum
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momento – nem antes, nem durante, nem depois do parto. A prática, apesar de benéfica, não
faz parte da rotina de orientações durante o pré-natal, ou seja, as mulheres muitas vezes
desconhecem que têm direito ao acompanhante (DOMINGUES et al., 2012). É preciso
destacar que o direito ao acompanhante é garantido por lei (BRASIL, 2005) e que a sua
proibição pelos serviços de saúde constituem uma violação dos direitos humanos.
Quanto à permanência no hospital após o parto é coerente que esteja relacionada à
maior prevalência de complicações. Moraes et al.(2011), Souza, Cecatti e Parpinelli (2005) e
Luz et al. (2008) também encontraram uma permanência no hospital significativamente
maior para as mulheres com morbidade materna grave. A questão a ser discutida sobre esse
aspecto está relacionada às consequências que essa maior permanência no hospital traz para
os serviços de saúde no tocante aos custos da assistência, uma vez que um maior período de
internação implicará maiores gastos financeiros, bem como maior tempo com leitos
indisponíveis.
Em relação ao local do parto foi possível constatar que a prevalência de
complicações é maior em quem fez o parto no serviço público de saúde. Amaral et al.
(2011), que realizou um estudo de base populacional em serviços públicos e privados do
município de Campinas observou que todos os casos de near miss materno, bem como todos
os casos de morte materna, aconteceram na maternidade pública universitária do município.
Mesmo em estudo realizado em outro país, Adisasmita et al. (2008) também relatou que a
ocorrência de near miss materno foi muito maior nos hospitais públicos que nos privados e
que o estado de internação dos pacientes nos hospitais público era consideravelmente mais
grave do que nos hospitais privados, sugerindo a existência de atrasos na obtenção da
assistência de referência. A explicação para isso pode estar em dois fatores: um é o fato de
que por existir no serviço público um serviço de referência em complicações obstétricas, ele
absorve a demanda dos casos mais graves e, portanto, apresenta, naturalmente, uma maior
probabilidade de ocorrência de desfechos menos favoráveis; o outro é admitir que a
assistência ao parto é realmente de pior qualidade no serviço público, uma vez que a maior
parte das complicações acontece nesses estabelecimentos de saúde.
A associação do serviço público com a maior prevalência de complicações também
se manteve na análise múltipla, quando as questões socioeconômicas também foram
incluídas no modelo. Tanto as piores condições socioeconômicas, quanto o fato de ter sido
atendida no serviço público permaneceram, no modelo final, com associação significativa
para a maior prevalência de complicações no período gravídico puerperal. Em outras

Prevalência e fatores associados à morbidade materna: inquérito populacional em Natal, RN. 77

palavras, é possível dizer que as mulheres mais pobres têm mais complicações, independente
de onde possam ter a assistência ao parto e as mulheres que têm assistência ao parto no
serviço público têm mais complicações, independente da sua classe econômica e social.
A determinação social no contexto da saúde materna tem sido bastante discutida e
sua importância em relação aos desfechos mais trágicos, como a morte materna, já foi
constatada (UNITED NATIONS POPULATION FUNDATION, 2012). Apesar de na cadeia
de eventos causais a determinação social ocupar uma posição mais distal em relação à
morbimortalidade materna, é fato que as mulheres mais pobres são as que mais morrem por
complicações obstétricas (GRAAF; STEEGERS; BONSEL, 2013). No entanto, políticas
públicas que fortaleçam o sistema de saúde e melhorem a qualidade da assistência podem
atenuar os efeitos da determinação social, diminuindo as iniquidades e transformando o
padrão obstétrico existente (SOUZA et al., 2013).
Ao consideramos a população de mulheres com complicações do presente estudo,
constatou-se que todas as que fizeram o pré-natal no serviço público, fizeram o parto
também no serviço público.

Apesar de não ser possível afirmar estatisticamente essa

relação, uma vez que não foi o objetivo do estudo, o fato é que se consideramos a assistência
ao pré-natal no serviço público como um proxy de piores condições socioeconômicas e
sabendo que todas as mulheres que fizeram o pré-natal no serviço público, fizeram o parto
no serviço público, percebemos que o os sistema de saúde tem falhado quanto à sua
responsabilidade em reduzir as iniquidades em saúde.
É importante discutir esses resultados levando-se em conta o contexto do município
de Natal que não direcionou suas políticas públicas de saúde nos últimos anos para o
fortalecimento da rede materno-infantil, apresentando um cenário com sérios problemas de
recursos humanos e de estrutura física na atenção primária, bem como superlotação e
condições de atendimento precárias nas suas maternidades. Some-se a isso, a assistência
precária dos municípios do interior e a falta de uma rede regionalizada e articulada o que
provoca uma grande demanda por leitos obstétricos que o município de Natal não tem sido
capaz de suportar (RIO GRANDE DO NORTE, 2013).
Nesse sentido, é preciso comentar as limitações deste estudo. Uma delas pode ser a
generalização dos resultados em função das características da pesquisa, uma vez que os
dados são relativos à população de Natal. É importante colocar que apesar de os resultados
serem representativos para o município de Natal, é possível extrapolá-los para municípios ou
regiões com características semelhantes. Outra limitação foi a comparação dos resultados
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com outros estudos que ficou penalizada em função do critério de identificação dos casos de
near miss materno adotado, por existirem poucos estudos que utilizaram a mesma
metodologia (SOUZA et al., 2010a; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2013). Para a prevalência do
near miss materno a utilização da definição pragmática que é praticamente composta por
indicadores de manejo do paciente pode ter sido também influenciada pelas características
dos serviços em poder ofertar essas intervenções aos pacientes.
Além disso, a principal limitação deste estudo diz respeito ao fato de ter utilizado
como variável dependente a morbidade auto referida, uma vez que uma das características
dessas informações é a sua possível influência pelas condições socioeconômicas e
demográficas das pessoas entrevistas (SZWARCWALD et al., 2005). Um fator que pode ter
atenuado a ocorrência do viés de memória - também característica intrínseca de pesquisas
auto-referidas - foi a maior proporção de gravidezes nos anos mais recentes. Apesar das suas
limitações, não se pode deixar de levar em consideração que se trata de um estudo de base
populacional, com dados representativos para o município, que aborda diversos aspectos não
disponíveis nos sistemas de informações e que esses resultados apontam para questões
importantes no contexto da assistência materna.
Diante do exposto, é preciso reforçar a necessidade de implementação de um sistema
de vigilância que seja capaz de agir no processo saúde-doença a fim de que os desfechos
mais trágicos, como o near miss materno e a morte materna sejam evitados. Daí a
necessidade e importância de se estabelecer um protocolo clínico, com práticas baseadas em
evidências que possam ser incorporadas nas rotinas dos serviços (AMARAL et al., 2011).
Mas o desafio maior é consolidar essas práticas em todos os níveis de complexidade dos
serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, de maneira que isso não seja conduzido
apenas pela motivação de profissionais ou por projetos localizados e desarticulados. A
condução desse processo só acontecerá se as ações no campo da saúde materna forem
pautadas em políticas públicas que promovam a integração da rede de saúde no sentido de
fortalecer a assistência em todos os níveis de atenção, envolvendo os diversos atores sociais
nesse processo, inclusive a própria mulher. Nesse sentido, as iniquidades em saúde seriam
minimizadas e os eventos trágicos seriam evitados.
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7 CONCLUSÕES

O near miss materno tem sido colocado como uma alternativa ao estudo da
mortalidade materna, por apresentar diversas vantagens, sendo uma delas a possibilidade de
implantação de um sistema de vigilância, uma vez que se comporta como um “evento
sentinela” que pode desencadear uma série de ações que consigam evitar a morte materna.
No processo saúde-doença relacionado ao período gravídico puerperal as possibilidades de
intercorrências são as mais variadas possíveis e a classificação dos casos como quase morte,
ou de extrema gravidade, ou de near miss não tem sido uma tarefa fácil. Na perspectiva da
vigilância, é preciso reforçar que o monitoramento dos casos das complicações obstétricas,
independente da sua gravidade, pode assumir um papel importante na rotina dos serviços no
sentido de interromper a cadeia de eventos, o mais brevemente possível, que podem
culminar com a morte materna (SAY et al., 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2011a).
A realização de inquéritos populacionais utilizando a definição pragmática de near
miss é factível e pode acrescentar informações importantes relacionadas às características
socioeconômico-demográficas, de assistência à saúde e das causas diretas das complicações
que não estão disponíveis nos sistemas de informação, principalmente em locais onde ainda
não há um sistema de vigilância desses casos.
Foi possível perceber a expressão das iniquidades em saúde relacionadas à saúde
materna tanto na análise das condições socioeconômicas como na questão da utilização dos
serviços de saúde. A identificação dos aspectos socioeconômicos como fatores associados à
maior prevalência de complicações reforça a necessidade do fortalecimento das políticas
públicas que modifiquem esses determinantes, minimizando as iniquidades em saúde.
Os serviços de saúde podem desempenhar o papel de atenuador dessas iniquidades, o que
não foi observado nesse estudo. Pelo contrário, a assistência tanto no pré-natal como no
momento do parto e pós-parto, reforçou a distância existente entre as mulheres das
diferentes classes sociais. Isso provavelmente é resultado da pouca capacidade dos
governantes, dos gestores dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde e da própria da
sociedade civil na implementação das políticas de saúde que garantam a assistência materna
de qualidade (SOUZA, 2011).
É preciso colocar na agenda de discussões o modelo de atenção obstétrica no Brasil,
buscando iniciativas que produzam um salto qualitativo na prestação de serviços às
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mulheres. No aspecto tecnológico, já existem intervenções preventivas e terapêuticas para a
redução da morbimortalidade e do ponto de vista político as ações já estão respaldadas pelas
diversas políticas de saúde direcionadas à melhoria da saúde materna (SOUZA, 2011;
BRASIL, 2000; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2011a). Portanto, é preciso investir em
iniciativas locais, que levem a sua realidade em consideração e que estimulem a articulação
da rede de serviços pautando as ações na integralidade, na humanização e no respeito aos
direitos das mulheres, proporcionando caminhos para a preservação dos direitos humanos e
para a consolidação da cidadania.
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APÊNDICE A - Questionário
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

Informações Gerais
Entrevistador: _______________________
Data da entrevista:___/___/___
Setor Censitário:_____ _____ _______________
Domicílio:____________________________________________________________
Para mulheres de 15 a 49 anos que engravidaram nos últimos cinco anos:
1) Em que ano ocorreu sua última gravidez?
 2012  2011  2010  2009  2008  2007
2) Na sua última gravidez você teve algum tipo de problema ou complicação?
 Sim (ir para questão 3)
 Não (responda as questões 4 e 5 e vá para 23)
3) Você sabe o nome da complicação que você teve?
 Abortamento (não responder questão 4, 5, 54, 55 e 56)
 Mola hidatiforme
 Descolamento cório-amniótico
 Placenta prévia
 Descolamento prematuro de placenta
 Pré-eclâmpsia/eclâmpsia
 Ruptura das membranas fetais (bolsa rota)
Alteração no volume do líquido amniótico
Rotura uterina
Síndrome HELLP
Hipertensão Crônica
Gestação prolongada
Desvios de crescimento fetal
Doença infecto-contagiosa (inclusive DST)
Trombose venosa ou embolia pulmonar
Câncer
Transtorno psiquiátrico e álcool ou droga
Diabetes gestacional
Cardiopatia
Outro
 Não sabe/Não quis responder
4) Na sua última gravidez, você engravidou de quantos bebês?
 Apenas um  Dois  Três  Outros
5) Na sua última gestação o seu bebê:
 Nasceu Vivo
 Nasceu Morto
 Não sabe/Não quis responder
Módulo de indicadores genéricos de gravidade
6) Você teve que ser transferida de um hospital para outro com mais recursos por causa desta
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complicação?
Sim

 Não

7) Você teve que ser operada, pela barriga, excluindo cesárea?
Sim

 Não

8) Seu útero teve que ser retirado nesta ocasião?
Sim

 Não

9) Após o parto/procedimento, você permaneceu internada por mais de uma semana?
Sim

 Não

10) Você precisou ser internada na UTI nesta ocasião?
Sim

 Não

11) Você precisou de aparelhos para respirar, nesta ocasião?
Sim

 Não

12) Você recebeu transfusão de sangue, nesta ocasião?
Sim

 Não

13) Você perdeu a consciência em algum momento desta complicação?
Sim

 Não

14) Você pensou que fosse morrer durante a complicação?
Sim

 Não

Módulo de eclâmpsia
15) Você teve convulsões, “crises” ou “ataques” durante a gravidez, parto ou após o parto?
 Sim

 Não

15.1) Você já havia apresentado convulsões antes?
Sim

 Não

15.2) Você sabe se teve aumento da pressão durante a gravidez?
Sim

 Não

15.3) Você apresentou inchaço nas pernas, do rosto ou das mãos durante a gravidez, parto ou
após o parto?
Sim

 Não

15.4) Você apresentou visão turva ou embaçamento da vista durante a gravidez, parto ou após
o parto?
Sim

 Não

15.5) Você tinha pressão alta ou tomava remédio para pressão antes de ficar grávida?
Sim

 Não

Módulo de hemorragia
16) Você apresentou sangramento durante a gravidez, ou um sangramento aumentado durante o parto
ou após o parto?
 Sim

 Não (ir para a questão 17)

16.1) Este sangramento molhou as suas roupas, a cama ou o chão?
Sim

 Não

16.2) O sangramento iniciou antes do nascimento da criança?
Sim (responda 16.3 e vá para 17)

 Não (ir para questão 16.4)

16.3) Se o sangramento iniciou antes do nascimento, você sentia dor enquanto apresentava o
sangramento?
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Sim

 Não

16.4) Se não, você apresentou outros episódios de sangramento durante a gravidez?
Sim

 Não

Módulo de sepse
17) Você teve febre alta durante a gravidez, ou após o parto?
 Sim

 Não (ir para a questão 17.2)

17.1) Esta febre veio com calafrios?
Sim

 Não

17.2) Você esteve doente com alguma outra doença durante a gravidez?
Sim

 Não

17.3) Você apresentou um corrimento muito mal cheiroso?
Sim

 Não

Módulo de icterícia
18) Você ficou amarela durante a gravidez ou após o parto?
 Sim  Não (ir para a questão 18.2)
18.1) Quantos dias você ficou amarela? _____
18.2) Você apresentou convulsões durante a gestação?
Sim

 Não

18.3) Você teve alguma doença do sangue?
Sim

 Não

18.4) Você teve febre alta durante a gestação?
Sim

 Não

18.5) Você estava amarela na ocasião do parto?
Sim (ir para questão 18.7)  Não (responde a 18.6 e vai para 18.8)
18.6) Se não, quantos dias após o parto você ficou amarela? _____
18.7) Você realizou exames para saber por que estava amarela?
Sim

 Não

18.8) Alguém mais em sua família ou vizinhança ficou amarelo próximo à época em que você
também esteve?
Sim

 Não

Outros indicadores de gravidade
19) Durante esta gravidez ou após o parto você teve “coágulo nas veias” das pernas (trombose
venosa)?
Sim

 Não

20) Durante esta gravidez você teve infecção urinária?
Sim

 Não (ir para a questão 21)

20.1) Devido a essa infecção urinária você precisou ser internada?
Sim

 Não

21) Durante esta gravidez você teve cansaço grave devido a gripe (inclusive gripe A)?
Sim

 Não (ir para questão 22)

21.1) Devido a essa gripe você precisou ser internada?
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Sim

 Não

22) Durante esta gravidez você teve dengue?
Sim

 Não (ir para a questão 23)

22.1) Devido a essa dengue você precisou ser internada?
Sim

 Não

Caracterização da assistência materna
23) Você realizou pré-natal?
 Sim (ir para questão 25)
 Não (responda a questão 24 e vá para a 46)
24) Qual a principal razão pela qual você não fez o pré-natal?
 Não recebeu informação  Não achou importante  Era longe
 Não conseguiu consulta  Não sabia que precisava
 Outro motivo
 Não sabe/Não quis responder
25) Quantas consultas de pré-natal você fez?
|__|__|
(Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)
26) Com quantos meses de gravidez você fez a primeira consulta deste pré-natal?
|__|__|
(Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)
27) Você fez o seu pré-natal em um serviço:
 Público/do SUS do seu município
 Público/do SUS de outro município
 Serviço de convênio/Plano de Saúde  Serviço Privado/Particular
 Não sabe/Não quis responder
28) Este local era:
 Unidade básica de saúde (posto/centro de saúde)  Hospital/Maternidade 
 Consultório particular  Ambulatório de especialidade
 Outro  Não sabe/Não quis responder
29) Sua gravidez foi considerada como “gravidez de risco”?
 Sim  Não (ir para questão 32)
 Não sabe/Não quis responder (ir para questão 32)
30) Qual a principal razão pela qual sua gravidez foi considerada de risco?
 Por causa da idade (adolescente ou maior de 35 anos)
 Por já ter uma doença antes da gravidez (p. ex.: cardiopatia, hipertensão arterial,
diabetes,
infecção crônica, pneumopatia, doença auto-imune – p. ex. lupus)
 Por alguma doença que surgiu durante a gravidez (p. ex.: pré-eclâmpsia, hipertensão, diabetes,
infecção urinária de repetição, outras infecções como toxoplasmose, HIV ou hepatite)
 Por problema fetal (má-formação, distúrbio do crescimento, diminuição do líquido amniótico, ameaça
de parto prematuro)
 Por ter uma má história obstétrica anterior (abortos prévios de repetição, feto que nasceu morto,
complicações na gravidez anterior)
Outro
 Não sabe/ Não quis responder
31) Pelo fato de ter uma gravidez de risco você foi encaminhada para alguma unidade de saúde mais
especializada ou com mais recursos?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
32) Durante seu pré-natal você fez algum exame de tipo de sangue (tipo sanguíneo e fator Rh)?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
33) Durante seu pré-natal você fez algum exame de glicemia (açúcar no sangue)?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
34) Durante seu pré-natal você fez algum exame de urina?
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 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
35) Durante seu pré-natal você fez algum exame de anemia (hemograma)?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
36) Durante seu pré-natal você fez algum exame de sífilis?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
37) Durante seu pré-natal você fez exame de HIV/AIDS? 
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
38) Durante seu pré-natal foi diagnosticado diabetes?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
39) Durante seu pré-natal foi diagnosticado hipertensão?
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
40) Durante seu pré-natal foi diagnosticado transtorno cardiovascular (alguma doença do coração? 
 Sim  Não  Não sabe/Não quis responder
41) Durante seu pré-natal sua pressão foi medida: 
 Em todas as consultas
 Em algumas consultas 
 Em nenhuma consulta 
 Não sabe/Não quis responder
42) Quantos exames de ultra-som (ecografias) você fez?
|__|__|
(Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)
43) Durante seu pré-natal, você foi informada sobre qual maternidade/hospital deveria fazer o parto?
Sim  Não (ir para questão 46)
44) Você fez o parto/procedimento na maternidade/hospital para qual havia sido orientada?
Sim (ir para questão 46)
 Não
45) Porque você não fez o parto/procedimento na maternidade/hospital para qual havia sido
orientada?
 Não havia vaga  Era longe  Por preferir outro hospital/maternidade 
 Outro
46) O serviço de saúde no qual você fez o parto/procedimento foi:
 Maternidade Escola Januário Cicco 
 Hospital Santa Catarina
 Maternidade das Quintas
 Hospital da Mulher
 Hospital da Polícia Militar
 Prontoclínica e Maternidade Dr. Paulo Gurgel
 Hospital Antonio Prudente
 Hospital e maternidade PAPI
 Hospital e maternidade PROMATER
 Hospital Divino Amor (Parnamirim)
 Hospital Belarmina Monte (São Gonçalo do Amarante)
 Outro lugar
47) Você fez o parto/procedimento no primeiro hospital que você procurou?
Sim (ir para questão 50)
 Não
48) Por que você procurou outro serviço?
 Não havia vaga  Não havia médico  Por preferir outro hospital/maternidade
 Outro
49) Em quantos hospitais você passou até ter o seu bebê ou até fazer o procedimento?
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|__|__|

(Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)

50) Após o parto/procedimento, você precisou ser transferida do Hospital em que teve o bebê para
outro com mais recursos?
Sim  Não
51) Antes do parto/procedimento, você foi acompanhada por alguma pessoa da sua família ou alguma
pessoa próxima a você?
 Sim, a pessoa que você escolheu 
 Sim, outra pessoa
 Não, não sabia que podia ter acompanhante
 Não, o serviço não permitiu
 Não, não quis acompanhante
 Outro
52) Durante o parto/procedimento, você foi acompanhada por alguma pessoa da sua família ou
alguma pessoa próxima a você?
 Sim, a pessoa que você escolheu 
 Sim, outra pessoa
 Não, não sabia que podia ter acompanhante
 Não, o serviço não permitiu
 Não, não quis acompanhante
 Outro
53) Após o parto/procedimento, você foi acompanhada por alguma pessoa da sua família ou alguma
pessoa próxima a você?
 Sim, a pessoa que você escolheu 
 Sim, outra pessoa
 Não, não sabia que podia ter acompanhante
 Não, o serviço não permitiu
 Não, não quis acompanhante
 Outro
54) O parto foi do tipo: (se respondeu abortamento, não responde esta questão)
 Normal (ir para questão 57)
 Normal com uso de fórceps(ir para questão 57)  Cesáreo
55) Sua cesárea foi de urgência? (se respondeu abortamento, não responde esta questão)
 Sim  Não(ir para questão 57)  Não sabe/Não quis responder (ir para questão 57)
56) Qual a principal razão pela qual você precisou fazer uma cesárea de urgência?
 Porque o bebê entrou em sofrimento 
 Porque o parto não evoluiu (desproporção céfalo-pélvica)
 Porque teve eclâmpsia ou outra complicação ligada ao aumento pressão arterial
 Porque teve descolamento da placenta ou outra complicação hemorrágica
 Porque teve descompensação de diabetes ou qualquer outra doença
 Porque teve febre ou alguma infecção
 Outro
 Não sabe/Não quis responder
57) Quantos dias você ficou internada no hospital após o parto/procedimento?
|__|__| (Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)
As perguntas 58 e 59 devem ser respondidas por quem respondeu sim à questão 2:
58) Durante a complicação, o atendimento recebido foi realizado por qual profissional?
 Médico
 Enfermeiro
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 Técnico de enfermagem
 Não sabe/Não quis responder
59) Em sua opinião, a qualidade da assistência oferecida no momento desta complicação foi:
 Muito boa
 Boa  Satisfatória  Ruim  Muito ruim  Não sabe/Não quis responder
A pergunta 60 deve ser respondida por quem respondeu sim à questão 10:
60) Quantos dias você ficou internada na UTI? |__|__|
Caracterização Demográfica e Sócioeconômica
61) Idade em anos completos: |__|__|
62) Com que cor da pele você se identifica?
 Branca  Negra  Parda  Amarela  Indígena
63) Estado Civil: (no momento da entrevista)
 Casada  União estável  Desquitada ou separada judicialmente  Divorciada
 Viúva
 Solteira
 Outro
A pergunta 64 deve ser respondida por quem respondeu sim à questão 2:
64) Estado Civil na época da gravidez em que houve a complicação:
 Casada  União estável  Desquitada ou separada judicialmente  Divorciada
 Viúva
 Solteira
 Outro
65) Quantas pessoas moram no lar, incluindo você? |__|__|
66) Quantos cômodos servem de dormitório para os moradores? |__|__|
67) Escolaridade:
Número de anos de estudo completos:
|__|__| (Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)
68) Ocupação
 Desempregada (ir para questão 70)

 Conta própria (responder questão 69)

 Assalariada (responder questão 69)

 Empregador com 5 ou mais empregados (ir para questão 70)
 Empregador com até 4 empregados (ir para questão 70)
 Aposentada (ir para questão 70)
69) Qual a ocupação?
_____________________________________________________________
70) Renda
70.1) No mês passado, quanto receberam, em reais, juntas, todas as pessoas que moram em sua
casa incluindo salários, bolsa-família, pensão, aluguel, aposentadoria ou outros rendimentos? Pode
utilizar um valor aproximado.
R$__________________  Não sabe/Não quis responder
70.2) No mês passado, quanto recebeu em reais, apenas você, incluindo salários, bolsa-família,
pensão, aluguel, aposentadoria ou outros rendimentos? Pode utilizar um valor aproximado.
R$__________________  Não sabe/Não quis responder
71) Número de bens
Quantos bens tem em sua residência? Considere como bens: televisão, geladeira, aparelho de som,
micro-ondas, telefone fixo, telefone celular, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, microcomputador e número de carros. Conte apenas um de cada, exceto para carros. Varia de 0 a 11 bens.
|__|__| (Em caso de Não sabe/Não quis responder inserir código 99)
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