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RESUMO 
 
 

A mortalidade materna no Brasil, mesmo com a redução do índice, ainda é um cená-
rio preocupante em relação à outros países, gestante ou parturiente, principalmente 
as de alto risco, necessita de uma atenção maior, devido a probabilidade de apre-
sentar um agravo de saúde. Este estudo teve por objetivo conhecer o papel do en-
fermeiro na importância sobre a abordagem do Near Miss Materno, diminuindo a 
incidência da mortalidade materna. Se trata de um estudo exploratório descritivo 
com abordagem quali-quantitativa, sendo que os dados coletados foram analisados 
através de informações utilizadas das notificações ocorridas em sistema, de gestan-
tes ou puérperas que foram acometidas por agravos ameaçadores à vida e que so-
breviveram, em um Município do Estado do Paraná, no setor público de realização 
de pré-natal, setor de epidemiologia e Hospital referência em alto risco, após autori-
zação institucional e Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos da Faculda-
de de Apucarana e aprovação conforme  a resolução 466/12, dentre os meses de 
agosto, setembro e outubro de 2018.As pesquisam apontam que a falta de conheci-
mento sobre o assunto abordado é um item agravante, pois está relacionado direta-
mente ao cuidado e assistência da saúde materna, se fez necessário a capacitação 
dos profissionais envolvidos e após uma boa abordagem frente ao Near Miss Mater-
no e vínculo de resposta com o hospital e setor de pré-natal em tempo hábil para 
uma melhoria de promoção à saúde materna. 
 
Palavras-chave: Mortalidade Materna. Morbidade Materna Grave. Gestação Alto-

Risco. Near Miss. 
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ABSTRACT 
 

 

Maternal mortality in Brazil, even with the reduction of the index, is still a worrying 
scenario in relation to other countries, pregnant or parturient, especially those at high 
risk, needs greater attention due to the probability of presenting a health complaint 
The purpose of this study was to analyze the importance of nurses and their nursing 
team who are able to intervene, through the situation of commitment to the life of the 
pregnant woman or puerperal, knowing the main causes that lead to comorbidities 
and maternal death, minimizing the chances of worsening and aggravating the health 
situation, following the steps of the Near Miss Materno (proposed by the World 
Health Organization (WHO)) in 2011, which aims at standardized criteria to identify 
cases of Near Miss that occurs in a much higher percentage than death, thus al-
lowing the quality of care and assistance of the pregnant and puerperal woman from 
the primary approach, from prenatal care until after birth, with respect, dignity and 
safety, in order to minimize gestational complications that lead to maternal death, 
offering the necessary preventive care while maintaining the safety and comfort of 
the mother. ulher and her family, it will be possible to reduce the avoidable cases of 
maternal death. This is a descriptive exploratory study with a qauli-quantitative ap-
proach, and data collected were ana-lysed through information used in the notifica-
tions that occurred in the system, of pregnant women or puerperal women who have 
been affected by life-threatening and life-threatening illnesses. The researches point 
out that the lack of knowledge about the disease is an aggravating factor, since it is 
directly related to maternal health care and care, if necessary the training of the pro-
fessionals involved and after a good approach to the Near Miss Maternity and res-
ponse link with the hospital and prenatal sector in a timely manner for an improve-
ment in maternal health promotion.  
 
Keywords: Maternal Mortality. Pregnancy Complications. High Risk Pregnancy. Near 

Miss. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período de uma gestação planejada e desejada para uma mulher é consi-

derado uma dádiva, um processo natural do ser humano, criam-se expectativas bo-

as para a mãe e seu bebê. Ocorrem várias alterações fisiológicas até o parto que 

normalmente acontece por volta das 42 semanas de gestação. Porém, algumas ges-

tantes ou puérperas são acometidas de agravos à saúde devido às complicações 

gestacionais, associada a má qualidade de vida, debilidade da assistência de enfer-

magem não capacitada devidamente, locais de poucos recursos, e este momento 

que deveria ser a chegada de uma “nova vida “, resulta à perda materna, o que pro-

porciona um grande impacto à família, à sociedade, à enfermagem, ao mundo. (BI-

TENCOURT; CONCEIÇÃO; FERREIRA, 2017). 

A morte materna (óbito materno) é a morte de uma mulher durante a gesta-

ção ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou 

da localização da gravidez. Pode ocorrer por qualquer causa relacionada ou agrava-

da pela gravidez, ou ainda, por medidas que referem a ela, mas não em virtude de 

causas acidentais ou incidentais. (OMS, 2011). 

A mortalidade materna no Brasil caiu de 58% entre 1990 e 2015, de 143 pa-

ra 60 óbitos maternos para 100 mil nascidoS vivos, sendo que no último ano ainda 

com dados preliminares a proporção da mortalidade materna diminuiu mais 12%, 

saindo de 67,9% para 60 óbitos por mil nascidos. (SASS, 2017). 

 
O Brasil fez muitos progressos nos últimos anos, mas ainda está lon-
ge do ideal, a proporção, por exemplo, no Japão é de 6 óbitos de mu-
lheres por 100 mil nascidos vivos. No Brasil, os números são bastan-
tes heterogêneos e podem variar conforme a região do país, de 44 
até 110 óbitos por 100 mil nascidos vivos. (SASS, 2017). 

 

Quando se diz respeito aos direitos humanos da mulher grávida, visa uma 

promoção de saúde à gestante, parturiente e recém-nascido, sendo desenvolvidas 

ações para garantir assistência adequada, no pré-natal, planejamento familiar, situa-

ções de violência doméstica e sexual, com respeito e dignidade, seguindo a Política 

Nacional de Atenção Integral „a mulher e a Política Nacional de Obstetrícia e Neona-

tal. (ETIENNE, 2017). 
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Isso é um reflexo da desigualdade dentro e entre os países, e tam-
bém uma negação dos direitos humanos daquelas mulheres que 
morreram por conta de algo tão natural como dar à luz, ao utilizar as 
disposições reconhecidas nos instrumentos internacionais de direitos 
humanos, é possível incluir compromissos obrigatórios para permitir 
que as mulheres sobrevivam à gravidez e o parto, como parte de 
seus direitos de saúde sexual e reprodutiva. (ETIENNE, 2017). 

 

Para assegurar que uma gravidez “sadia”, não transcorra para um desfecho 

grave, como a morte materna, será necessário que a equipe multidisciplinar, que 

esteja envolvida aos cuidados desta mulher, desempenhe um papel de responsabili-

dade, atitudes corretas e que sejam efetivados os procedimentos indispensáveis. 

Que diante de uma observação contínua, quanto aos sinais e sintomas que 

apresente e a cada anormalidade observada, os profissionais estejam aptos à reali-

zarem as intervenções cabíveis. Frente às circunstâncias indesejáveis que causam 

danos ou agravos à saúde materna será fundamental que o enfermeiro e sua equipe 

prestam adequada e efetiva assistência à mulher, mesmo que o ambiente de traba-

lho não ofereça recursos materiais ou humanos, deverá obter uma estratégia para 

melhor conduzir seus colaboradores com agilidade e conhecimento. (REIS; PEPE; 

CAETANO, 2011). 

Com a probabilidade de ocorrências de erros nas condutas, por falta de 

atendimento imediato ou até mesmo por falta de conhecimento, um profissional que 

promova a prevenção e que identifique os eventos que estão ocorrendo é de suma 

importância para uma boa evolução da gestação ou do parto, pois, há um intervalo 

significativo até que se ocorra uma morte e é neste espaço de tempo que seguindo 

alguns critérios que se faz possível intervir para minimizar o índice de morte mater-

na. (OMS, 2011). 

Sass (2017) lembra que há várias causas que podem conduzir a morbimor-

talidade materna, entre elas algumas condições são mais agravantes, sendo a pré-

eclâmpsia, a eclâmpsia, a hemorragia puerperal e sepse. 

A pré-eclâmpsia, segundo estimativas ocorrem em 5% a 10% das gesta-

ções, podendo surgir a partir da 20ª semana gestacional, apresentando edema, ce-

faléia e a presença de proteinúria, provocando lesão no rim, ocorre devido proble-

mas no desenvolvimento dos vasos da placenta. (PINHEIRO, 2017). 

Quando a pré-eclâmpsia está presente e não é observada a tempo, pode le-

var a hemólise (destruição das hemácias), aumento de enzimas do fígado e plaque-
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topenia (plaquetas baixas), oligúria (diminuição de urina), edema pulmonar, pressão 

arterial acima de 160/110 mmHg, proteinúria acima de 5 g. E se não controlado o 

quadro desta gestante pode ocorerr a crise convulsiva, estabelecendo a Eclâmpsia, 

o estágio mais grave da hipertensão na gravidez, sendo que até 30% das convul-

sões ocorrem no momento do parto ou até 48h após o parto, os sinais e sintomas 

que antecedem são dor de cabeça, dor abdominal intensa e altercações visuais. 

(PINHEIRO, 2017). 

As hemorragias podem ser precoces em 24 horas ou tardias após 24 horas 

de puerpério. As precoces ocorrem quando as perdas hemorrágicas superam 500 ml 

(5% dos casos); aquelas que excedem 1000 ml surgem em 1 a 2% das pacientes. 

Quando o útero não se contrai após o parto, durante a primeira hora que poderá 

ocorrer devido à polidramnia, gestação gemelar, parto prolongado e anestesia geral, 

em 90 % dos casos, a perda de sangue excede 1000 ml e ocorre o choque hipovo-

lêmico. (REZENDE; MONTENEGRO, 2002). 

A sepse pode causar a disfunção de múltiplos órgãos e a morte, de gestan-

tes e puérperas, decorrente de um quadro infeccioso, sendo que os principais focos 

são do trato geniturinário, como aborto séptico, endometrite puerperal, pielonefrite 

aguda. Podem levar a taquipnéia, taquicardia, insuficiência renal, hipotensão e cho-

que. (BRASIL, 2000). 

Sendo assim, em 2007, a Organização Mundial de Saúde (OMS), reuniu vá-

rias equipes de profissionais capacitados para identificar alguns critérios e ações 

para os casos que quase resultaram em óbito materno, onde houve a falha ao cui-

dado prestado a esta mulher, conhecido então por Near Miss Materno.  

O termo Near Miss em inglês significa quase erro, trazida para definir, uma 

“mulher que quase morreu, mas sobreviveu”, são aquelas mulheres que sobrevivem 

a uma condição ameaçadora à vida, em razão do acaso ou do cuidado de saúde às 

mesmas, termo cunhado por Stones em 1991. Este conceito era utilizado na aero-

náutica, para análise dos casos de acidentes aéreos e entender que uma aeronave 

passa pelas mesmas dificuldades que outra, mas, uma resulta em uma tragédia  

coma perda de muitas pessoas enquanto a outra consegue efetuar o pouso. (REIS; 

PEPE; CAETANO; 2011). 

 Ressalta-se o depoimento do Dr. João Paulo Souza, que atua no departa-

mento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa da OMS, ressalta um episódio ocorrido em 

setembro de 2006, um Boeing e um Legacy chocaram-se no ar, entre o Norte do Ma-
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to Grosso e o Sul do Pará. A primeira caiu, causando a morte de 154 pessoas, a se-

gunda conseguiu pousar, com dificuldades, em uma base aérea de uma região. O 

Boeing representa a morte materna e o Legacyo Near Miss. A medicina por sua vez, 

adaptou o termo à ginecologia e a obstetrícia, na década de 90. (SOUZA, 2011). 

“O propósito fundamental da abordagem do Near Miss é aperfeiçoar a prati-

ca clínica e reduzir casos evitáveis de morbidade e mortalidade por meio do uso das 

melhores práticas baseadas em evidências”. (OMS, 2011, p. 06). 

Deste modo, os serviços de saúde, estabelecendo os indicadores para reco-

nhecer um Near Miss Materno, associando um cuidado com medidas efetivas, dimi-

nuindo a incidência da morte materna, desde a atenção primária, seguindo as eta-

pas padronizadas segundo a OMS (2011, p. 07): “(1) Avaliação inicial ou reavaliação, 

que começam selecionadas as gestantes que se enquadram ao alto risco; (2) Análi-

se da situação e; (3) Intervenções para melhorar o atendimento à saúde”.  

De acordo com o estudo de Callaghan apud Reis (2008), a morbidade ma-

terna grave (Near Miss Materno) é 50 vezes mais comuns do que a morte materna e 

pode causar danos importantes, muitas vezes de caráter permanente.  

O estudo sobre a importância do papel do enfermeiro na abordagem do Near 

Miss possibilita o levantamento de dados para a identificação de probabilidades do 

Near Miss materno e o conhecimento do enfermeiro e a equipe multiprofissional em 

frente ao processo avaliando a qualidade e o atendimento sistematizado adequado a 

saúde materna, possibilitando a intervenção imediata, conhecendo os critérios clíni-

cos, laboratoriais e os critérios de manejo para que não ocorram os agravos à saúde 

e, consequentemente, a morte materna. (OMS, 2011). 

 

A morbidade materna é um continuum que se inicia com a ocorrência 
de uma complicação durante a gestação, parto ou puerpério, e que 
termina na morte, podendo-se reconhecer, separadamente, um grupo 
de extrema gravidade, conhecido como „ near miss‟. (AMARAL; LUZ; 
SOUZA, 2007). 

 

Quando se aborda a saúde materna e perinatal, há vários fatores a se ob-

servar, qualquer mulher ao decorrer deste ciclo, poderá apresentar complicações 

gestacionais ou puerperais, levando a debilidade materna, com isso o conhecimento 

e abordagem do Near Miss Materno, estará mediando como um indicativo à qualida-

de de atendimento a esta mulher, sendo que antecedem o óbito materno, várias 
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causas evitáveis, realizando um conjunto de ações para eventuais Near miss, aju-

dando a promover resultados significantes. (REIS; PEPE; CAETANO, 2011). 

A importância da abordagem do Near Miss possibilita ao enfermeiro oferecer 

técnicas hábeis e precisas para que o manejo com esta gestante ou puérpera que 

apresenta risco iminente de morte, mudando o desfecho da mesma, reabilitando a 

saúde, oferecendo conforto e segurança. Selecionando um grupo de mães que 

apresentam maior probabilidades de comorbidades e oferendo atenção rigorosa a 

atendimento qualificado seguindo alguns critérios, diminuindo os riscos e morte ma-

terna. (REIS; PEPE; CAETANO, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer o papel do enfermeiro na importância sobre a abordagem do Near 

Miss Materno, diminuindo a incidência da mortalidade materna. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Definir o Near Miss Materno; 

 Identificar os dados epidemiológicos da morte materna;  

 Analisar o papel do enfermeiro frente às intervenções no cuidado da saúde 

materna; 

 Caracterizar as complicações gestacionais que levam a morte materna. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Gestação 

 

A gestação e o parto, são processos fisiológicos naturais que a mulher com 

planejamento ou não da gravidez, espera-se que decorra com saúde para ela e seu 

filho. Porém, várias apresentam outras realidades, devido a vários fatores que po-

dem ser evitáveis, com esta preocupação foram abordadas várias pesquisas e os 

índices de morte materna e estabelecidas novas indicações a serem seguidas con-

forme a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011). 

A gravidez é um período que a mulher se encontra à partir do resultado da 

fecundação de um óvulo pelo espermatozoide. Apresentando sinais de probabilida-

des, como amenorreia, náuseas, alterações emocionais e outros acontecimentos 

com o corpo e os sinais de confirmação através de exames laboratoriais como teste 

hormonal Gonodotrofina Coriônica Humana (HCG), pela ultrassonografia e os bati-

mentos fetais audíveis. Assim, começa as modificações fisiológicas, hormonais e 

psicológicas. (HEMOCORD, 2018). 

Em decorrência da gestação, mesmo que seja sem intercorrências mais gra-

ves, várias mulheres passam por momentos delicados, com alguns sintomas, consi-

derados "leves" da gravidez, como náuseas, vômitos, cansaço, sono, letargia, piro-

se, algia lombar, cãibras nas pernas, varizes, edema, hemorróidas, constipação, po-

rém, estes causam alguns desconfortos, devido as alterações que o organismo ma-

terno passa ao gerar uma nova vida. (BITENCOURT; CONCEIÇÃO; FERREIRA, 

2017). 

E para receber esta nova vida o corpo materno passa por alterações signifi-

cativas, que influenciam no decorrer do período gravídico, mudando o metabolismo, 

circulação, sistemas respiratório e digestório, pele, enfim, a mulher deverá adaptar -

se ao período, sendo que estas são necessárias para suprimento e desenvolvimento 

de seu filho. (BITENCOURT; CONCEIÇÃO; FEREIRA, 2017). 

Há um aumento importante do volume plasmático, durante o período gesta-

cional podendo ser de até 50%, resultando em alterações em sistema respiratório. A 

progesterona, estrogênio, gonadotrofina coriônica humana, lactogênio placentário 

humano, prostraglandina e prolactina, são os hormônios que estão em evidência 

durante a gravidez. (BITENCOURT; CONCEIÇÃO; FERREIRA, 2017). 
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Com isso, a gestante deve se adaptar com tal momento, em relação seu es-

tilo de vida e para amenizar as consequências destes incômodos, se faz de suma 

importância uma atenção da equipe multidisciplinar, oferendo apoio psicológico, me-

dicamentoso e social. 

Já na primeira semana poderá ocorrer sensibilidade das mamas, aumenta a 

liberação do hormônio progesterona, onde ocorre a preparação do útero para sus-

tentar o óvulo. O embrião formado é transportado para o útero, através das Trompas 

de Falópio e será formado os tecidos através das células troncos e sendo que cada 

semana o embrião se desenvolve, conhecida as sete primeiras semanas por orga-

nogênese. (HEMOCORD, 2018). 

Com sete semanas o embrião está aproximadamente com quatro a cinco 

mm de comprimento cabeça-nádegas. Os rins estão se formando, o coração está 

batendo 150 por minutos, tem quatro câmaras, o cérebro está se dividindo em dois 

hemisférios, o cordão umbilical está formado. (HEMOCORD, 2018). 

O cordão umbilical é a ligação entre a placenta e o umbigo do concepto, o 

comprimento médio 55 centímetros, transporta nutrientes e gases, com duas artérias 

e uma veia, composto com tecido conjuntivo, a Geléia de Warton. A língua está em 

formação e os intestinos, as oito semanas de gestação, o coração está batendo 175 

batimentos por minuto (bpm), os rins já produzem urina e a circulação sanguínea 

materna aumenta em 50% para suprir as necessidades do bebê. (BITENCOURT; 

CONCEIÇÃO; FERREIRA, 2017). 

Na décima primeira semana, o feto está com quatro centímetros os dentes e 

unhas se formam, as quatorze semanas, a movimentação dos dedos para pegar, 

franze a testa, chupa o dedo, pesando em torno de 55 gramas e medindo entre oito 

e onze centímetros de comprimento. (HEMOCORD, 2018). 

O desenvolvimento fetal dentre a décima sexta semana até a vigésima, a pe-

le do bebê se cobre por uma camada gordurosa das glândulas sebáceas que se dá 

ao nome de vernixcaseosa, servindo como uma proteção e facilitando a passagem 

na hora do parto, surgindo também nesta fase os cabelos, a mãe poderá sentir os 

movimentos fetais. (BITENCOURT; CONCEIÇÃO; FERREIRA, 2017). 

O liquido aminiótico, provém da filtragem de plasma materno e fetal, este é 

deglutido pelo feto e reabsorvido em seu trato intestinal, até chegar aos rins, onde é 

infiltrado e excretado para a cavidade amniótica e assim fecha o ciclo, normalmente 

com aspecto claro com odor característico, aumenta volume à medida que a gesta-
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ção evolui, podendo chegar a 100 mililitros, promove a maturação e o desenvolvi-

mento pulmonar do feto, ajuda a evitar compressões do cordão umbilical e lubrifica a 

pele do feto. (MALACARNE, 2017). 

No decorrer das vinte e uma semanas, aparecem sulcos nos dedos que pos-

teriormente serão impressões digitais, as pálpebras começam se abrirem lentamen-

te. Com vinte e duas, há o desenvolvimento dos sentidos, tato e paladar. Pesando 

aproximadamente 370 gramas e cerca de vinte e cinco centímetros, as vinte e três 

semanas os pulmões começam a produzir o surfactante e sendo que com vinte e 

cinco semanas, poderá observar presença de saquinhos de ar, onde os pulmões 

estão ainda em desenvolvimento. Nesta fase, ainda é possível observar através de 

tomografia do cérebro do feto, que resposta ao toque e se uma luz for colocada a 

barriga da mãe, virando o rosto, acredita-se que isso indica o funcionamento do ner-

vo óptico. (HEMOCORD, 2018). 

O cérebro aumenta seu tamanho, as fibras nervosas estão cobertas de mie-

lina, o qual impulsiona a capacidade de realizar movimentos e memórias, isso com 

vinte e seis semanas de gestação. Sendo que com vinte e nove, nos meninos os 

testículos descem de perto dos rins até a virilha, a caminho do saco escrotal, nas 

meninas o clitóris fica relativamente saliente. (HEMOCORD, 2018). 

Com trinta e seis semanas, o bebê produz cerca de 600 ml de urina que é li-

berada no líquido amniótico. E então, as quarenta semanas, órgãos e sistemas es-

tão praticamente prontos para a vida extra útero, armazenou amido no fígado, para 

ser convertido em glicose depois do nascimento, ocorre o desenvolvimento rápido 

do tecido adiposo. (BITENCOURT; CONCEIÇÃO; FERREIRA, 2017). 

O Ministério da Saúde preconiza então que seja realizado o início do pré-

natal seja realizado o mais precocemente possível, antes da décima segunda sema-

na. O período gestacional dividido em: período embrionário, da fecundação até o 

final das doze semanas gestacional e o período fetal da décima terceira semana até 

o nascimento. 

 

3.1.1 Rede Mãe Paranaense 

 

Para melhoria do atendimento, promoção a saúde materno-infantil, o estado 

do Paraná, segue o guia Rede Mãe Paranaense que propõe um conjunto de ações 

desde a atenção primária até a terciária, adotando medidas de rotinas que seja sin-
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gular a cada mulher. A atenção primária, estabelece no mínimo 7 consultas e a reali-

zação de 17 exames, durante a realização do pré-natal, sendo oferecidos certos re-

cursos financeiros por meio do Programa APSUS, de qualificação da Atenção Primá-

ria à saúde em todos os municípios, os 399 do estado do Paraná, através do Gover-

no do Estado, e quanto serviços secundários e terciários, 22 regiões, por meio 

HOSPSUS, programa de qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos do SUS 

do Paraná. (PARANÁ, 2017). 

Os resultados positivos da saúde da mulher estão diretamente ligada à fato-

res como cultura, aspectos sociais e políticos. A assistência dos serviços de saúde 

está interligada à este resultado também, devendo ser efetivamente a equipe multi-

disciplinar, treinada a prestar atendimento à mulher que engravida, acolhendo e ten-

do discernimento as condutas, pois, cada uma necessita de uma atenção singular, 

dependendo de suas condições de saúde, financeira, cultural de sua estrutura física 

e emocional, adequando assim, as necessidades do acompanhamento. 

Para ajudara a promover um ambiente favorável de desenvolvimento para 

uma vida nova, que seria o corpo, a saúde da mulher, foram planejados vários pro-

gramas de atenção voltados ao pré-natal, a gestação, ao parto, à saúde materna. 

Em tempos mais antigos, a vivência do parto, era cuidado especifico femini-

no, quem realizava os partos nas residências, geralmente eram parteiras, senhoras 

mais idosas, religiosas ou mulheres da família, como avós, porém, infelizmente al-

guns partos sem muito sucesso, resultando em história trágica com a perda da mãe 

ou da criança. (CRUZ; CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). 

Através da evolução tecnológica, observou se a melhoria na área da obste-

trícia, onde ocorreu em três principais fases. A primeira fase, ainda ocorria os acon-

selhamentos básicos como a preocupação coma a alimentação e a cólera, alguns 

autores que eram obstetras enfatizavam tais orientações, porém, sem base científi-

cas, como, Thomas Raynald em 1570, Smelie em 1774 e Mauriceau em 1668. Ainda 

nesta fase, teve uma atenção as gestantes que eram abandonadas, foi criado então 

o Centro de Proteção de Madame Becquet, em 1892, de o obstetra Pinard, afirmou a 

importância da avaliação abdominal, estudando as anormalidades da apresentação 

que o feto se encontrava. (CRUZ; CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). 

No Brasil, este período, houve a primeira mulher que se formou na Escola de 

Medicina do Rio de Janeiro, Maria Josefina Durocher, em 1834 e o primeiro profes-

sor de partos da Escola Médico-Cirúrgica no Rio de Janeiro. Em 1822, José Bonifá-
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cio de Andrada e Silva se preocupou como o trabalho da gestante escrava, no en-

tanto, em 1840, houve movimento da grávida operária, com a intenção da proteção 

das mesmas, por Peel. (CRUZ; CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). 

Já na segunda fase, ocorreu um avanço, com a criação de serviços de saú-

des voltados a prevenção e nos Estados Unidos da América, no hospital, Boston-

Lying-in-Hospital, realizavam visitas e internações, na Austrália, seguiam as orienta-

ções sistematizadas por Ballantyne. No Brasil, em 1925, o primeiro serviço foi criado 

para a assistência para o pré-natal, por Raul Briquet, professor de Medicina na Uni-

versidade de São Paulo. Na terceira fase, teve o destaque pela ultrassonografia, va-

lorizando a assistência. (CRUZ; CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). 

Após, foram posicionadas as características do pré-natal, sendo um cuidado 

com a gestação e seu bebê, promovendo a saúde, identificando agravos com ante-

cedência, instruções sobre a gestação, o parto, o pós parto, amamentação, higiene, 

dando suporte psicológico, socioeconômico. Como direitos humanos, os direitos re-

produtivos foram aceitos em 1968, na Conferência Internacional de Direitos Huma-

nos e enfatizados em 1993, na Conferência de Direitos Humanos em Viena. No Bra-

sil, na década de 80, criou-se o PAISM, Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher. (CRUZ; CAMINHA; BATISTA  FILHO, 2014). 

A redução da mortalidade materna é uma questão em pauta em todo o mun-

do, se fez necessário uma observação especial sobre este assunto, no Estado do 

Paraná onde foi implantado a Rede Mãe Paranaense. 

 
A Rede Mãe Paranaense é um conjunto de ações que se inicia com a 
captação precoce da gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, 
com no mínimo 7 consultas, a realização  de exames, a estratificação  
de risco das gestantes e das crianças, o atendimento em ambulatório 
especializado para as gestantes e crianças de risco, a garantia do 
parto por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme o 
risco gestacional, está fundamentada no marco conceitual das Redes 
de Atenção à Saúde propostas por Mendes (2010). (PARANÁ, 2017, 
p. 14). 

 

Com as avaliações que ocorreram durante o atendimento na assistência da 

gestante no acompanhamento no pré-natal, foram observados vários fatores interfe-

riam para uma boa evolução no quadro da saúde da mulher gravida e do seu filho, 

para que ocorresse uma intervenção em tempo hábil, para a consequência não se 
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resultasse em mortalidade materna, foi abordado um processo de rastreamento de 

problemas específicos, a classificação de riscos. (BRASIL, 2012a). 

Com a identificação dos fatores de riscos é possível o planejamento do pré-

natal direcionando esta mulher à devida assistência. Foi realizado um estudo no pe-

ríodo de 2006 a 2010 pela Secretaria de Estado da Saúde, onde foram identificadas 

as causas de óbitos e fatores de riscos para a mortalidade materna e infantil e após 

este estudo se fez necessário a definição dos graus de risco da gestante: Risco Ha-

bitual, Risco Intermediário e Alto Risco. (PARANÁ, 2017). 

Sendo estratificada a gestante de Risco Habitual, àquela mulher que não 

apresenta nenhum agravo à sua saúde e nem em sua história reprodutiva anterior, 

que não apresente nenhum fator como risco sóciodemográfico. A de Risco Interme-

diário são as gestantes que apresentaram algum problema gestacional anterior, co-

mo aborto, natimorto, negras ou indígenas, gestantes com mais de 40 anos de ida-

de, analfabetas ou com menos de três anos de estudo. (PARANÁ, 2017). 

E dentro da gestação de Alto Risco, segundo a Linha Guia, da Rede Mãe 

Paranaense (PARANÁ, 2017), as gestantes que se enquadram são as que apresen-

tam os fatores de riscos, como: hipertensão arterial em tratamento, dependência de 

drogas ilícitas, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias em tratamento, diabetes, hi-

pertireoidismo e hipotireoidismo, má formação em útero ou vagina, epilepsia, hemo-

patias, exceto as relacionadas fisiologicamente com a gestação, doenças autoimu-

nes e infecciosas, drogas licitas com intercorrências clinicas ou outro fator de risco 

materno/fetal, neoplasias, cirurgias prévias ginecológicas, obesidade mórbida, cirur-

gia bariátrica com menos de dois anos, psicose e depressão grave. 

E também, são consideradas as gestantes de Alto Risco àquelas que duran-

te a gestação atual, apresentarem intercorrências clinicas como: doenças infecto-

contagiosas, Síndrome Hipertensiva na gestação atual, gestação gemelar, Isoimuni-

zação Rh, diabetes mellitus gestacional, retardo do crescimento intraútero, trabalho 

de parto prematuro, amniorrexe prematuro, abaixo de 37 semanas, placenta prévia, 

sangramento de origem uterina, má formação fetal e mudança abrupta na curva de 

IMC. (PARANÁ, 2017). 

Gestação de Alto Risco é “aquela na qual a vida ou saúde da mãe e/ou do 

feto e/ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas que as da mé-

dia da população considerada”. (CALDEYRO-BARCIA, 1973 apud BRASIL, 2012b, 

p. 11). 
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A abordagem desta gestante ou puérpera desde a atenção primária é fun-

damental para medidas preventivas, observando qualquer susceptibilidade ao agra-

vo da saúde da mulher e com o atendimento qualificado da equipe de enfermagem e 

direcionamento para a equipe multidisciplinar, mantendo um vínculo com a gestante 

e sua família, oferecendo segurança, humanização, melhora assim a pratica clínica, 

visão do quadro clinico e gestacional, com esse acompanhamento integral, pressu-

põe a diminuição dos desfechos graves. (BRASIL, 2012b). 

 

3.1.2 Mortalidade Materna 

 

É considerável os dados relacionados à morte materna, a diferença em paí-

ses desenvolvidos tem taxa de mortalidade materna de doze óbitos maternos, por 

100 mil nascidos vivos, enquanto nos países em desenvolvimento, em estudos epi-

demiológicos foI observado um índice de 239 óbitos maternos, por 100 mil nascidos 

vivos, no Brasil, em 2014, foram registrados 1552 óbitos maternos, por 100 mil nas-

cidos vivos. (SASS, 2017). 

A incidência da morte materna vem decrescendo, porém se trata de aspecto 

muito importante e preocupante, para atenção maior ao óbito materno, em 1987, foi 

criado o Comitê de Mortalidade Materna no estado de São Paulo e, em seguida, na-

cionalmente, com isso pode se investigar as causas destas mortes. (BRASIL, 2002b, 

p. 19). 

 
A mortalidade materna é todo óbito ocorrido durante a gestação ou 
após 42 dias do seu término, independentemente da localização ou 
da duração da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ao 
agravo da gestação, sendo causas obstétricas diretas ou indiretas. 
(OMS, 2011, p. 07). 

 

No Estado do Paraná, no período de 2011 a 2017, houve uma redução signi-

ficativa de 39% em seis anos. A Organização Pan Americana da Saúde/Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS), seria ideal uma Razão de Mortalidade Materna 

(RMM), o esperado menor que 20 mortes por 100 mil nascidos vivos (NV). E no Pa-

raná caiu de 65,3/100.000 NV para 5,1/100.000 NV. (PARANÁ, 2017). 

Analisando esses dados, entendeu-se que várias causas poderiam de algu-

ma forma ser evitadas, essa evitabilidade no período de 2011 e 2016, foram em mé-

dia 84,3% dos casos, sendo que aproximadamente destes casos estavam relacio-
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nados a causas diretas, atribuídos a atenção pré-natal, puerpério e assistência hos-

pitalar, cerca de 71%, sendo destas a Síndrome hipertensiva (46%) e hemorragias 

(54%) e infecção puerperal (68%). (PARANÁ, 2017). 

Sendo o profissional da saúde, principalmente, o enfermeiro que se referên-

cia como um pilar a sua equipe, de suma importância para a abordagem da mulher 

grávida e que sua capacitação seja eficaz em frente as intercorrências. Nos países 

que ocorrem 90% das mortes maternas e neonatais apenas 42% dos profissionais 

de saúde apresentam esta capacidade de desempenharem seu papel com conheci-

mento na área da obstetrícia, foi realizado em abril de 2017, o I Encontro Nacional 

de Enfermagem Ginecológica, no Rio de Janeiro, com o Fundo de População das 

Nações Unidas (UNFPA), onde foram discutidos os direitos da força do trabalho, os 

óbitos maternos evitáveis e a desigualdade dos médicos e enfermeiros pelo mundo 

neste setor. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017).  

 

3.1.3 Near Miss Materno 

  

Na gestação ou no puerpério até 42 dias, a mulher que sobrevive ao risco 

iminente de morte é considerada Near Miss Materno, com isso ocorreram várias 

pesquisas sobre o assunto, que a implantação do NEAR MISS MATERNO, se faz 

necessário para que a morbidade materna grave não evolua a morte materna. 

(OMS, 2011). 

Para a avaliação da qualidade e estrutura dos serviços de saúde, o atendi-

mento oferecido às gestantes em frente às condições que ameaçam a vida das 

mesmas, a fim de reduzir a mortalidade materna que seria evitável, a Organização 

Mundial de Saúde, implantou o monitoramento do Near Miss, sendo que no Paraná, 

ocorre desde 2016, na Rede Mãe Paranaense, a partir das diretrizes da OMS. (PA-

RANÁ, 2017). 

Os fatores assistenciais e os fatores diagnósticos que indicam os casos rela-

cionados, como diagnósticos, Eclâmpsia, pré-eclâmpsia e Hellp, Atonia uterina, pla-

centa acreta, tromboembolismo pulmonar e sepse e fatores assistenciais, como: ne-

cessidade de terapia intensiva, de hemotransfusão, utilização de Sulfato de Magné-

sio e hospitalização prolongada. (PARANÁ, 2017). 

Sendo um evento sentinela, apresenta três objetivos, o Near Miss Materno, 

como aprimorar as ações no serviço hospitalar, melhorando a assistência, qualifi-
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cando as equipes, em conjunto com a atuação do Núcleo de Segurança do Pacien-

te, com Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, entre outros. Capaz de iden-

tificar as falhas e com as informações necessárias para que aja a redução nos pró-

ximos casos para que não ocorra um desfeche grave e por fim, o Near Miss, com o 

objetivo de monitorar e avaliar os casos, para padronizar educação permanente, in-

tervenções, fortalecimento de políticas públicas, vínculo mais adequado. (PARANÁ, 

2017). 

Ocorre então a identificação do Near Miss, em seguida a notificação, investi-

ga se o acaso, ocorre a discussão que engloba a equipe muldisciplinar e intersetorial 

e se tomam medidas para que novos casos ocorram, novos acontecimentos de uma 

mulher apresentar agravos à saúde que podem ocorrer o óbito materno. 

A Primeira Oficina de Capacitação para o Monitoriamento do NearMiss,na 

Rede Mãe Paranaense, ocorreu em Curitiba-PR, em Setembro, 2017. 

O estudo sobre a importância do papel do enfermeiro na abordagem do Near 

Miss será possível o levantamento de dados para a identificação de probabilidades 

do Near Miss materno e o conhecimento do enfermeiro e a equipe multiprofissional 

em frente ao processo avaliando a qualidade e o atendimento sistematizado ade-

quado a saúde materna, possibilitando a intervenção imediata, conhecendo os crité-

rios clínicos, laboratoriais e os critérios de manejo para que não ocorra os agravos à 

saúde e consequentemente  morte materna. (OMS, 2016). 

 

3.2 Dados Epidemiológicos 

 

Descreve a morbidade grave (Near Miss) entre mulheres no estado do Para-

ná, Brasil, em 2010. Após um estudo descritivo com dados do Sistema de Informa-

ções Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), utilizaram-se três critérios 

definidores de morbidade materna grave, os autores concluíram a necessidade de 

dispensar maior atenção às gestantes a partir de 35 anos de idade que apresentam 

maiores taxas de Near Miss. (SILVA; VARELA; ROSSETO, 2010). 

No Paraná a Rede Mãe Paranaense vem desde 2017 com a OMS, imple-

mentando o Near Miss Materno visando com este processo à redução da mortalida-

de materna e melhorar a qualidade da assistência, com capacitação para os profis-

sionais da área da saúde tanto ambulatorial quanto hospitalar. 
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Tendo por objetivo analisar o perfil clínico epidemiológico de mulheres com 

Near Miss Materno segundo os novos critérios da Organização Mundial de Saúde, 

foi realizado um estudo descritivo, tipo corte transversal, analisando-se os prontuá-

rios das pacientes admitidas na unidade de terapia intensiva obstétrica de um hospi-

tal terciário do Recife (Brasil), em um período de quatro anos. Foram incluídas as 

mulheres que apresentavam pelo menos um dos critérios de near miss, foram identi-

ficados 255 casos de near miss, totalizando uma razão de near miss materno de 

12,8/1000 nascidos vivos, concluíram uma frequência elevada de mulheres com bai-

xa escolaridade e primigestas. (OLIVEIRA; COSTA, 2015). 

Com os novos critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde, os 

distúrbios hipertensivos da gestação continuam sendo os mais comuns entre os ca-

sos de near miss materno. Destaca-se ainda a elevada frequência da síndrome 

HELLP, o que contribuiu para que a trombocitopenia aguda fosse critério mais fre-

quente do Near Miss. (OMS, 2011). 

A investigação do Near Miss é considerada uma abordagem eficaz para 

identificação de falhas na do decorrer da gestação até o parto, possibilitando um es-

tudo da variação de sua ocorrência, com determinantes contextuais, a maior parte 

das mortes maternas poderia ser evitadas com um cuidado adequado e reconheci-

mento oportuno das causas de óbitos. (OMS, 2011). 

Prevalência e fatores associados ao Near Miss Materno: inquérito populaci-

onal em uma capital do Nordeste Brasileiro. O objetivo do estudo foi determinar a 

prevalência do Near Miss e de complicações no período gravídico-puerperal, identifi-

cando seus principais marcadores clínicos e de intervenção e os fatores socioeco-

nômicos e demográficos a ele associados. Trata-se de um estudo seccional, de base 

populacional, probabilístico, com amostra complexa, realizado em Natal/RN, Brasil. 

Aplicou–se um questionário validado em 848 mulheres, de 15 a 49 anos, identifica-

das em 8.227 domicílios de 60 setores censitários. (ROSENDO; RONCALLI, 2016). 

Nas análises de associações, aplicou-se o teste Qui-quadrado e calculou-se 

Razão da Prevalência (RP) com Intervalo de confiança (IC) de 95% e significância 

de 5%. A prevalência de Near Miss materno foi de 41,1/1000 NV, sendo a internação 

em UTI (19,1/1000 NV) e a eclampsia (113,5/1000 NV) os marcadores mais referi-

dos. A prevalência de complicações no período gravídico-puerperal foi de 21,2%. A 

maior prevalência do Near Miss foi observada nas mulheres com maior idade, de 

raça preta/parda e com piores condições socioeconômicas. A realização de inquéri-
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tos populacionais é factível e pode acrescentar informações importantes ao estudo 

do near miss e seus marcadores apontam para a necessidade de fortalecimento de 

assistência materna para reduzir iniquidades em saúde. (ROSENDO; RONCALLI, 

2016). 

A compreensão dos fatores que interferem na assistência do cuidado da sa-

úde materna, está relacionada as identificações das intervenções efetivas e da me-

lhoria do atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo exploratório descritivo com abordagem quali-quantitativa com análise 

documental, levantamento de dados dos prontuários de pacientes e dados epidemio-

lógicos do município norte do Paraná. 

Para Gil (1987 apud ANDRADE, 2010, p. 19) “pesquisa é o procedimento ra-

cional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. 

A pesquisa exploratória tem base em vários fatores que cercam o objetivo do 

estudo, a fim de proporcionar as possibilidades de maiores dados e informações so-

bre o assunto. Este estudo, através de uma pesquisa documental, será necessário 

seguir algumas prioridades, a princípio selecionar o material, sendo organizado de 

uma forma sistemática para melhor, avaliação, interpretação dos dados dos docu-

mentos. Sendo que as fontes de consulta poderão ser em arquivos públicos, particu-

lares ou fontes de estatísticas. (ANDRADE, 2010). 

 
A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 
denomina de fontes primarias. Estas podem ser feitas no momento 
em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. (LAKATOS; MARCO-
NI, 1991, p. 174). 

 

Apresentando esta característica sistematizada, a pesquisa permite uma fi-

delidade nos resultados apresentados, através dos registros coletados. 

 
Em uma investigação sistematizada, os documentos podem ser utili-
zados como provas daquilo que está sendo afirmado pelo pesquisa-
dor ou podem ser intrerpretados à luz de referenciais teóricos compa-
tíveis com as exigências do tema/problema norteadores da investiga-
ção. (LIMA; PIMENTA, 2004, p. 115). 

 

 A pesquisa quantitativa oferece um aspecto estatístico em relação a seus 

achados, enquanto as qualitativas envolvem aspectos científicos, podendo assim, 

uma pesquisa quantitativa se tornar qualitativa. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 

104). 
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4.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada em um município, do norte do Paraná, abrangendo 

um setor público de acompanhamento de pré-natal referência em gestação de alto 

risco e setor de epidemiologia que faz parte da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) 

e o hospital  local com suporte para atendimento de gestantes em alto risco. 

O município possui 133.726 habitantes em 2018 conforme Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). O setor de atendimento às foi criada com o objeti-

vo de oferecer um atendimento diferenciado, especializado, visando à redução no 

índice de mortalidade materna e infantil.  

Conforme a proposta do projeto de descentralização do atendimento do mu-

nicípio estudado em 2015, o pré natal das gestantes de baixo risco é realizado na 

Unidade Básica de Saúde (UBS), por médico com especialidade em Medicina da 

Família e da Comunidade. Os casos identificados como gestação de alto risco são 

encaminhados o referido e passam a ser acompanhado simultaneamente pelo obs-

tetra, bem como pelo médico da UBS em que a mulher grávida residir, seguindo pro-

tocolo Rede Mãe Paranaense. 

O Departamento de Epidemiologia da AMS alimenta os sistemas de informa-

ções e realiza análises que permitam o monitoramento do quadro epidemiológico do 

município e implementa e avalia as ações de prevenção e controle de doenças e 

agravos, organizando os serviços e ações de saúde. Obtendo dados epidemiológi-

cos, quanto a morte materna e infantil. 

 

4.3 Fontes de Dados 

 

Foram propostos 100 (cem) prontuários de mulheres gestantes de alto risco 

e 100 (cem) de puérperas. 

Os critérios de inclusão foram: ser gestantes de alto risco e puérperas 

residente no munícipio do norte do Paraná, na faixa etária de 13 a 47 anos de idade 

que teve complicações gestacionais, acometidas das principais causas de morte 

materna. Foram excluídos prontuários que  não apresentaram dados e informações 

suficientes para caracterizar um Near Miss Materno. 
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4.4 Coletas de Dados 

 

Os dados foram obtidos através dos das notificações realizadas em sistema, 

em 2018, nos meses agosto, setembro e outubro, dados epidemiológicos, dos 

bancos de dados, baseados nos desfechos graves de saúde de gestantes de alto 

risco ou puérperas, baseados nos critérios que caracterizam o Near Miss Materno, 

na gestação, no parto ou no puerpério, incluindo as principais causas e os critérios 

de inclusão para avaliação, segundo a OMS (2011) (Anexo A). 

 

4.5 Considerações Éticas 

 

Após autorização prévia da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), do 

município do norte do Estado do Paraná, setor público Apêndice (A) e Hospital 

Apêndice(B) o projeto de pesquisa  foi encaminhado o estudo ao Comitê de Ética em 

pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Apucarana (FAP)  e  após a 

aprovação da mesma de acordo com a resolução 466/12, Brasil 2012. Sob o parecer 

de número 2.671.924.A privacidade dos dados coletados será mantida sendo 

utilizados somente para fins acadêmicos. 

 

4.6 Análise de Dados 

 

Ao decorrer do processo e coleta de dados, não foi possível alcançar o 

número total proposto do sujeito do estudo, porque a equipe do Hospital e do Setor 

público de atendimento às gestantes do município Estado do Paraná, não obtinham 

o conhecimento quanto ao termo em questão Near Miss Materno. Com exceção da 

coordenadora do setor público e da gerência de enfermagem. 

Diante deste fato foi ministrado um treinamento aos funcionários do hospital 

com o tema: Near Miss Materno, nos dias 16 e 17 de agosto em três horários para 

que alcançasse um total de 26 profissionais e os mesmos realizaram uma avaliação 

de reação ao final da palestra. 

Foi realizado a confecção de um Procedimento Operacional Padrão (POP) 

quadro 1, com a descrição dos passos a serem seguidos para a identificação dos 

critérios do Near Miss Materno, um livro para registro dos casos e a ferramenta de 
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identificação seguindo o modelo da Rede Mãe Paranaense,  com a abordagem do 

enfermeiro a gestante e/ou puérpera, a fim de registrar a notificação no sistema 

FORMSUS (Anexo C), do Near Miss Materno na instituição, seguindo os critérios da 

Organização Mundial de Saúde, OMS, sendo que a gerência de enfermagem, após, 

as informações oferecidas a sua equipe, implantou a ferramenta de identificação, 

baseada no modelo da Rede Mãe Paranaense e a Secretaria Estadual de Saúde 

(SESA), onde irá realizar alterações cabíveis para a adequação. 

Segue o POP proposto. 

 
Quadro 1 - POP – Identificação dos critérios para near miss materno 

 
HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA  

Procedimento Operacional Padrão Código Página 

Área Eminente:  Data da Emissão 
 

001 
Data de Revisão 

- 

Atividade: Identificação dos Critérios do Near Miss Materno 

OBJETIVO:  

Identificar sinais e/ou sintomas que caracterizam os critérios clínicos, físicos e de manejo 

das gestantes e/ou puérperas até 42 dias, realizando assim a notificação do Near Miss Ma-

terno. 

 

AGENTE: 

Enfermeiros. 

. 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS: 

- Esfignomanômetro; 

- Detector fetal; 

-Termômetro; 

-Fita métrica; 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

-Ferramenta para identificação do Near Miss Materno; 

-Livro de registro para identificação do Near Mis Materno; 

-Checklist do parto seguro; 

-Carteira de pré-natal. 

 

ETAPA: 

1. Acolher a gestante ou puérpera; 

2. Realizar exame físico; 
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3. Avaliar exames e carteirinha de pré-natal; 

4. Averiguarcomorbidades; 

5. Estratificar o risco, se habitual, intermediário ou alto risco; 

6. Identificar os critérios clínicos, físicos e de manejo: 

Sendo: 

CRITÈRIOS CLÍNICOS: 

Cianose aguda; 

Frequência respiratória > 40; 

Gasping; 

 

Oligúria não responsiva a fluidos ou diuréticos; 

Choque; 

Distúrbios de Coagulação; 

Perda da consciência por 12 horas ou mais; 

Ausência da consciência e ausência de pulso ou batimento cardíaco; 

Acidente vascular cerebral; 

Paralisia total; 

Convulsão; 

CRITÉRIOS LABORATORIAIS: 

Saturação de oxigênio < 90% por 60 segundos ou mais; 

PaO2/FiO2  < 200mmHg; 

Creatinina >ou = 3,5 mg/dl  

Bilirrubinas > ou= 6,0 mg/dl 

pH<7,1 

Lactato > 5 

Trombocitopenia aguda (< 50.000/mm3) 

Perda consciência e presença de glicosee cetona na urina. 

CRITERIOS DE MANEJO: 

Uso de drogas vasoativas continuas; 

Histerectomia puerperal por infecção ou hemorragia; 

Transfusão sanguínea; 

Intubação e ventilação; 

Dialise ; 

RCP. 

7. Observar e anotar em ferramenta de notificação para o Near Miss Materno, os indicadores 

de Morbidade Materna: 

INDICADORES DE MORBIDADE MATERNA: 

Pré-eclâmpsia; 

Eclâmpsia; 

Síndrome HELLP; 
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Sepse; 

Síndromes hemorrágicas na gestação; 

Uso de Sulfato de magnésio; 

Internação na UTI; 

Transfusão de hemoderivados. 

8. Preencher a ferramenta para identificação do Near Miss Materno e anexar em prontuário 

com a cópia da carteira de gestante do pré-natal; 

9. Seguir CheckList de parto seguro, se disponível; 

10. Comunicar equipe multidisciplinar para acompanhamento adequado; 

11. Intervir com práticas de enfermagem oportunas para que não haja o agravo do quadro clí-

nico da gestante ou puérpera; 

12. Registar em livro, se identificado agravos a saúde materna; 

13. Encaminhar o caso para a gerência de enfermagem para devida notificação em sistema 

FORMSUS. 

 

OBSERVAÇÕES: 

-Se houver dúvidas, preencha a ferramenta para notificação, junto em anexo a cópia da carteirinha 

de gestante de pré-natal e encaminhe a gerência de enfermagem para identificação e possível 

notificação ou exclusão de Near Miss Materno. 

 
Elaborado por:  
FABIANE CRISTINA POTOSKI 

 

Aprovado por: 
 

Responsável: 
 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

No setor público da Autarquia Municipal de Saúde, de um município do norte 

do Estado do Paraná, onde se realizam o pré-natal das gestantes, em torno de 921 

acompanhamentos de pré-natal são realizados mensalmente, dos quais o destino é 

hospital, também não foi possível a coleta de dados , pois, não ocorre a identificação 

dos possíveis casos do Near Miss Materno. As gestantes que realizam o pré-natal 

são de risco habitual, risco e alto risco prevalecendo a porcentagem de 35,5% das 

gestantes apresentam uma comorbidade que as definem, onde a probabilidade é 

muito maior que ocorra um Near Miss Materno. 

Foi sugerido a implantação da ferramenta de identificação do Near Miss 

Materno, com base no modelo da Rede Mãe Paranaense, com possível adaptação 

com a realidade do setor e criação de um vínculo com o hospital ao encaminhar a 

gestante ou puérpera ao hospital, a coordenadora acatou a proposta com boa 

aceitação. 
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As puérperas retornam para o setor com até 42 dias de puerpério, porém 

não aviam casos de notificação de Near Miss, também foi realizada a capacitação 

dos profissionais da Autarquia Municipal do município, para a compreensão dos 

mesmos, sobre abordar e identificar um caso de Near Miss, sendo proposta uma 

ferramenta de identificação. 

Após a interação da rede, o Hospital do município, irá encaminhar os casos 

de Near Miss de puérpera via email, para as Unidades Básica de Saúde e setor de 

realização do pré-natal para dar continuidade ao acompanhamento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos dados analisados ocorre uma variabilidade a cada mês, pois a 

rotatividade dos atendimentos de consulta de pré-natal é alta no setor público, 

devido as aberturas de pré-natal e as resoluções dos partos que ocorrem 

diariamente.  

 

Gráfico 1 – Riscos das Gestantes 

 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

 

A estratificação de risco ocorre na abertura de pré-natal, porém, há possibili-

dades de uma gestante classificada no início da gestação como risco habitual e du-

rante o período gestacional ocorrer alguma complicação sendo classificada como 

risco intermediário ou alto risco. (PARANÁ, 2017). 

Podemos observar que 36% das gestantes apresentam alguma comorbida-

de que as classificam como alto risco, sendo necessário uma abordagem qualificada 

para observar os agravos que podem desencadear um Near Miss Materno. 
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Tabela 1 – Classificação de Risco das Gestantes 

Classificação  N % 

   
Alto Risco 327        36% 

   
Risco Intermediário 83 9% 

 
Risco Habitual 511 55% 

 

TOTAL 921 100% 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 
 

Das  921 gestantes que realizaram o pré-natal, 9% são classificadas como 

risco intermediário.Com um importante percentual, sendo 327 gestantes, 36% com 

classificação de alto risco  

De acordo, com Roncalli e Rosendo (2016), podemos analisar que às doen-

ças hipertensivas específicas no período gestacional é muito comum, sendo perti-

nente rastreamento eficaz desta mulher, fazendo o uso de estratégias durante a rea-

lização do pré-natal. 

 
 

Tabela 2 – Gestantes de Alto Risco com Hipertensão e outras Patologias associadas 

PATOLOGIAS N % 

   
Hipertensão 4 9% 
Hipertensas Crônicas 10 22% 
Hipertensão e Depressão 7 15% 
Hipertensão e Obesidade 9 20% 
Hipertensão, Obesidade Grau III e Tabagismo 3 7% 
Hipertensão e Asma 2 4% 
Hipertensão e Hipotireoidismo 5 11% 
Hipertensão e Diabetes Gestacional 2 4% 
Hipertensão e Tabagismo 2 4% 
Hipertensão, Tabagismo e Hipotireoidismo 2 4% 
   

TOTAL 46 100% 

Fonte: Autora do trabalho, 2018.   
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Dentre as 327 gestantes de alto risco, 46 apresentam hipertensão arterial, 

sendo um dado muito importante e preocupante, pois, segundo a linha guia da Rede 

Mãe Paraense 2018 as causas mais frequentes de óbitos maternos estão relaciona-

dos com a Síndrome Hipertensiva. 

De acordo, com Roncalli e Rosendo (2016), podemos analisar que às doen-

ças hipertensivas específicas no período gestacional são muito comuns, sendo per-

tinente o rastreamento eficaz desta mulher, fazendo o uso de estratégias durante a 

realização do pré-natal, ainda ressaltam que a morbidade no Brasil é de 70%, sendo 

doenças hipertensivas, a principal causa. 

Foram analisados os 46 prontuários das gestantes hipertensas e constatou-se 

que a maioria dos casos apresentavam uma outra comorbidade associada, apenas 

9% destas que ao decorrer da gestação apresentou hipertensão arterial, 22% já 

apresentavam hipertensão e faziam uso de anti-hipertensivos antes da gestação. 

Os outros fatores de alto risco associados a hipertensão foram: depressão, 

obesidade grau II e grau III, hipotireoidismo, asma, diabetes gestacional e tabagis-

mo, devido a este risco, o aprimoramento das ações do enfermeiro deste serviço de 

saúde é fundamental, começando pela monitorização do Near Miss Materno.  

Sendo assim, ocorreu a capacitação do setor público e implantado a ferra-

menta de identificação do Near Miss Materno, adaptada à realidade do setor. 

Segue a ferramenta: 

 
                   Quadro 2 - Ferramenta para Identificação de Near Materno 

 
INSTITUIÇÃO: 

ENDEREÇO:  

DATA DE ATENDIMENTO: 

PROCEDÊNCIA:  

1- ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO:  HABITUAL 

  INTERMEDIÁRIO 

  ALTO RISCO 

2- CONDIÇÕES MATERNAS PRÉ-
EXISTENTES: 

  ANEMIA 

  TROMBOFILIAS 

  CESÁREA ANTERIOR 

  INFECÇÃO POR HIV 

  DROGAS 

  DIABETES  

  PRÉ-ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA 

  DOENÇAS CARDÍACAS 

  DOENÇAS RENAIS 
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  NEOPLASIAS 

  TIREOIDEOPATIAS 

  HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA 

  PARTO PROLONGADO/OBSTRUÍDO 

  TABAGISMO 

  DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

  DOENÇAS NEUROLÓGIGAS/EPILEPSIA 

  CARDIOVASCULAR 

3- DISFUNÇÕES ORGÂNICAS: 
 

 RESPIRATÓRIA 

  DISFUNÇÃO UTERINA 

  HEPÁTICA 

  NEUROLÓGICA 

  COAGULAÇÃO/HEMATOLÓGICA 

  RENAL 

4- COMPLICAÇÕES GRA-
VES/CONDIÇÕES AMEAÇA-
DORAS À VIDA: 

 GESTAÇÃO TERMINADA EM ABOR-
TO(ABORTAMENTO/ GRAVIDEZ ECTÓPICA) 

  HEMORRAGIA OBSTÉTRICA ( 3º ESTÁGIO E PÓS 
PARTO). ESPECIFIQUE---------------- 

  PRÉ- ECÂMPSIA  

  ECLÂMPSIA 

  SÍDROME DE HELLP 

 
 

 SEPSE OU INFECÇÃO. ESPECIFIQUE O FOCO: 

 
 

 OUTRA DOENÇA OU COMPLICAÇÃOOBSTÉTRI-
CA.ESPECIFIQUE 

    
 
                                                           Fonte: PARANÁ, 2017. 

 
 

 

No hospital que tem referência em alto risco da região do norte do Estado do 

Paraná, os casos avaliados, foram os que apresentavam as notificações do Near 

Miss Materno, no sistema FORMSUS que aconteceram no mesmo município de es-

tudo do pré-natal. 

 

Tabela 3 – Casos Near Miss Materno 

Casos Notificados N % 

   

FORA DO MUNICÍPIO 5 42% 

   

NO MUNICÍPIO 7 58% 
   
   

  Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Dentre os 58% dos casos de Near Miss Materno que foram notificados, 

foram ressaltados as comorbidades que levaram a esta gestante ou puérpera a este 

gravo. após as informações que foram passadas a equipe do hospital, a partir deste 

momento houve a implantação da ferramenta que foi proposta para a identificação 

dos casos de Near Miss Materno. Observa-se que no município ocorreram sete 

notificações, mantendo 58%, dos casos notificados pelo hospital. 

As comorbidades que estão relacionadas com as notificações são as que 

encontramos no pré-natal, sendo maior a porcentagem com aquelas que apresen-

tam Síndrome Hipertensiva, como as gestantes com pré-eclâmpsia e eclampsia cor-

respondendo à 16% e Hipertensão Arterial Crônica de Alto Risco (HACAR) à 5%. 

Ainda ressaltam Roncalli e Rosendo (2016) que a morbidade no Brasil é de 

70%, com a principal causa sendo doenças hipertensivas. 
 
 
 
 

Gráfico  2 – Casos Notificados no Município de Near Miss Materno 
 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Dentre os 58% dos casos de Near Miss Materno notificados, ressaltam-se as 

comorbidades que levaram a gestante ou puérpera a este gravo. Ocorrem os casos, 

com puérpera e gestantes, com infecção, hemorragia, atonia uterina, pré-eclâmpsia 

e eclampsia, gravidez ectópica, disfunção respiratória e hematológica, HACAR, 

depressão, diabetes gestacional, tabagismo, hipotireoidismo, obesidade grau III. 
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Evidenciou–se a prevalência do Near Miss Materno, corroborando, com os 

critérios sugeridos pela OMS (2011), sendo de maior incidência pré-eclâmpsia / 

eclampsia. 

 

Gráfico 3 – Nascidos Vivos X Mortalidade Materna do Município 

 
 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com base em dados coletados através do setor de epidemiologia do Municí-

pio do norte do Paraná é possível perceber as ocorrências de morte materna e nas-

cimentos, entre o ano de 2010 até  18/10/2018. 

Um contexto preocupante, pois dentre estes anos, apenas em três não hou-

ve morte materna. Sua ocorrência diante de alguns autores, Reis, Pepe, Caetano 

(2011), mostram as falhas que ocorrem mediante aos cuidados prestados a saúde 

da mulher, sendo um  importante marcador da qualidade do Sistema de Saúde. 

O Near Miss Materno é um indicador de Saúde, a Razão de Near Miss 

Materno (RNM), segundo a Organização Mundial de Saúde (2011), referenciou-se 

ao números de casos de Near Miss Materno, por 1000 nascidos vivos 

(RNM=NMM/NV). 

Antecede a morte materna, conforme Souza (2011), vários episódios que 

implicam o quadro clínico da gestante, sendo que o enfermeiro de maneira oportuna 
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faça as intervenções cabíveis juntamente com sua equipe desde a atenção primária 

até o hospital, fortalecer o sistema através de uma abordagem sistêmica. 

Conforme dados apresentados na linha guia da Rede Mãe Paranaense de 

2018, houve uma redução de 39%, no período de 2011 a 2017, com o indicador de 

52/100.000 NV passou a 31,9/100.000, resultado positivo, sendo que a Organização 

Mundial de Saúde considera uma baixa Razão de Mortalidade Materna (RMM) 

menor que 20 mortes por 100.000 Nascidos Vivos (NV), esta razão, indica a 

qualidade de atenção a assistência de prestação de serviço de saúde. 

Observamos que a mulher na gestação ou no puerpério até 42 dias, que so-

brevive ao risco iminente de morte é considerado Near Miss Materno e que é de su-

ma importância o papel do enfermeiro frente as complicações que a gestante ou 

puérpera possa enfrentar. 

Durante o estudo constatou-se que antes de um desfecho de morte, a mor-

bidade materna grave, o Near Miss Materno é de 50 vezes, podendo causar danos 

permanentes. Com isso, se o enfermeiro estiver apto a analisar, identificar e realizar 

os cuidados necessários em tempo oportuno, conhecendo os critérios clínicos e la-

boratoriais que a OMS, preconiza para a monitorização do Near Miss Materno, pode-

rá reverter o quadro clínico desta mulher. 

Porém, ao decorrer desta pesquisa, podemos avaliar a falta de conhecimen-

to dos profissionais da saúde, quanto ao assunto abordado, com probabilidades de 

falha no atendimento ou falta de atenção imediata, a gestante ou puérpera, eviden-

ciando a necessidade de capacitação dos enfermeiros, para que se realizasse a 

identificação do Near Miss Materno segue o resultado do treinamento. 
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Figura 1 - Avaliações de Reação dos Profissionais Referente a Capacitação Near Miss Materno 
 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Treinamento: Near Miss Materno - 17/08/2018 
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PALESTRANTES Fraco Regular Bom 
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CONHECIMENTO Fraco Regular Bom 
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Bom Ótimo 

     Antes do evento 6 6 7 
 

1 20 20 
   

 

30% 30% 35% 0% 5% 
 

100% 
    

 
 

          

           

           

           
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Fraco 
30% 

Regular 
30% 

Bom 
35% 

Muito Bom 
0% 

Ótimo 
5% 

Conhecimento 
Antes do Evento 



49 
 

CONHECIMENTO Fraco Regular Bom 
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          Poderia ter casos clínicos para podermos avaliar e identificar; 
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          Fonte: Autora da pesquisa, 2018. 
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Houve a interação entre os enfermeiros e equipe de enfermagem, juntamen-

te com a gerência de enfermagem onde foram ressaltadas as comorbidades que as 

mulheres apresentam, os critérios preconizados e abordagem do enfermeiro frente 

ao Near Miss Materno e a importância das notificações dos casos. 

Vale ressaltar que as notificações do Near Miss Materno, não compromete o 

profissional da área da saúde, pelo contrário, favorece o conhecimento para se ade-

quar e melhorar a assistência prestada a gestante ou puérpera. 

O processo de avaliação de algumas notificações de casos de Near Miss 

Materno, possibilitou o entendimento da importância da abordagem do enfermeiro, a 

descrição de intercorrências ocorridas e evidenciou que se o profissional estiver apto 

ao atendimento e valorizar as queixas, sinais e sintomas desta mulher, conduzirá 

uma gestação bem assistida nota-se que o enfermeiro tem condições para guiar a 

situação da melhor maneira possível.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A morbidade e a mortalidade materna são problemas de saúde que indicam 

a qualidade da assistência promovida às gestantes e puérperas. E para que ocorra 

ações para a redução destes fatos, através da identificação precoce do problema, se 

faz necessário intensificar esforços para uma abordagem sistematizada do enfermei-

ro identificando o Near Miss Materno e assim realizando intervenções no momento 

oportuno. 

Se esta mulher for prontamente assistida pela enfermagem, identificando os 

sinais e sintomas que caracterizam morte, poderá reverter o quadro, com interven-

ções cabíveis realizadas pelo enfermeiro e sua equipe, servindo de intermédio para 

que não aconteça o inesperado, indicando uma qualidade de atendimento prestado. 

Contudo, o cumprimento deste estudo, implica na implantação da identificação do 

Near Miss materno, seguindo uma ferramenta conforme preconizado pela Rede Mãe 

Paraense, podendo ser adaptada às necessidades da instituição, a utilização de 

Procedimento Operacional Padrão (POP) e decorrente notificação em sistema para 

Secretaria Estadual de Saúde (SESA), para adequada avaliação e  para que haja a 

qualidade de assistência a gestante e a puérpera, reduzindo os índices  da 

mortalidade materna, assegurando o direito desta mulher a sobreviver a gravidez e 

ao parto. 
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APÊNDICE A – Termo de Autorização Institucional à Autarquia 

 

Apucarana, 13 de março de 2018.  

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2018. 
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APÊNDICE B - Termo de Autorização Institucional ao Hospital 

 

Apucarana, 13 de março de 2018.  
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ANEXO A - Critérios de Inclusão para a Avaliação de Nível Inicial da Qualidade 
do Cuidado segundo Organização Mundial de Saúde 
 
 
Critérios de inclusão 

 

O primeiro passo na implementação da abordagem do near miss é sistema-

ticamente identificar mulheres com complicações graves da gestação. Para simplifi-

car a coleta e o manuseio de dados, apenas as informações essenciais necessárias 

para produzir resultados significativos são coletadas em relação a mulheres com 

complicações graves relacionadas à gestação. 

 

Critérios de inclusão para a avaliação inicial 

 

As mulheres que estão grávidas, em trabalho de parto, que deram à luz ou 

que abortaram dentro de um período de até 42 dias e que chegam ao serviço apre-

sentando quaisquer das condições patológicas listadas ou que desenvolvem quais-

quer dessas condições durante sua permanência no serviço de atendimento médico 

seriam elegíveis para inclusão.  

As mulheres que desenvolvem essas patologias de forma não relacionada à 

gestação (isto é, não durante a gravidez nem nos 42 dias após o termino da gesta-

ção) não são elegíveis. Mulheres que morrem antes de serem levadas ao serviço de 

saúde ou aquelas que morrem na chegada ao serviço devem ser incluídas, porque 

elas provavelmente representam os casos consequentes de uma maior demora no 

acesso ao cuidado. A elegibilidade não é limitada pela idade gestacional na qual as 

complicações ocorreram (ou seja, mulheres que apresentem abortamentos ou ges-

tações ectópicas e que apresentem quaisquer critérios de inclusão são elegíveis). 

Complicações maternas graves: 

• Hemorragia pós-parto grave; 

• Pré-eclâmpsia grave; 

• Eclâmpsia; 

• Sepse ou infecção sistêmica grave; 

• Rotura uterina; 

• Complicações graves do abortamento Intervenções críticas ou uso da uni-

dade de terapia intensiva; 
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• Internação em uma unidade de terapia intensiva; 

• Radiologia intervencionista; 

• Laparotomia (inclui histerectomia, exclui cesáreas); 

• Uso de hemoderivados Condições ameaçadoras à vida (critérios denear 

miss); 

• Disfunção cardiovascular–Choque, parada cardíaca (falta de pul-

so/batimento cardíaco e perda de consciência), uso contínuo de drogas vasoativas, 

reanimação cardiopulmonar, hipoperfusão grave (lactato >5 mmol/l ou >45 mg/dl), 

acidose grave (pH <7,1); 

• Disfunção respiratória–Cianose aguda, respiração tipo Gasping, taquipneia 

grave (frequência respiratória > 40 respirações por minuto), bradipneia grave (fre-

quência respiratória <6 respirações por minuto), intubação e ventilação não relacio-

nadas à anestesia, hipoxemia grave (saturação de oxigênio <90% por tempo ≥60 

minutos ou PaO2/FiO2 <200); 

• Disfunção renal–Oligúria não responsiva à administração de fluidos ou diu-

réticos, diálise para insuficiência renal aguda, azotemia aguda grave (creatinina ≥300 

μmol/ml ou ≥3,5 mg/dl); 

• Disfunção hematológica/ da coagulação–Falência da coagulação, grande 

transfusão de sangue ou de hemácias (≥5 unidades), trombocitopenia aguda grave 

(<50.000 plaquetas/ml); 

• Disfunção hepática–Icterícia na presença de pré-eclâmpsia, hiperbilirrubi-

nemia (bilirrubina >100 μmol/l ou >6,0 mg/dl); 

• Disfunção neurológica–Perda de consciência prolongada (com duração de 

≥12 horas)/coma (incluindo coma metabólico), acidente vascular cerebral, convul-

sões incontroláveis/status epilético, paralisia total; 

• Disfunção uterina–Hemorragia ou infecção uterina que levem à histerecto-

miaStatus vital materno; 

• Óbito materno. 

 

 

 

 

 

Fonte: OMS, 2011. 
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ANEXO B - Ferramenta de Identicação do Near Miss Materno: Modelo Rede 
Mãe Paranense 
 

FERRAMENTA PARA NOTIFICAÇÃO DO NEAR MISS MATERNO 
Instituição: 

Endereço: 

Tel: (   ) 

Município: 

Regional de saúde: 

 

Nome: 

Município de residência: 

Data de internação hospitalar: ______/_______/_______ 

Data do parto ou aborto: ______/_______/_______ 
 

 

  

1 Estratificação de Risco  2 Procedência 
 Habitual  UBS 

 Intermediário  Casa 

 Alto risco  Transferência 

 

3 Perguntas de Triagem 
 A condição não estava presente durante hospitalização 
 A condição estava presente na chegada ou dentro de 12 horas da chegada ao hospital 
 A condição desenvolveu-se após 12 horas da chegada ao hospital 
 Informações não disponíveis ou não aplicáveis 
 

4 Condições Maternas pré-existentes: 
 Anemia  Infecção por HIV 

 Cesárea anterior  Drogadição 

 Hipertensão arterial crônica  Diabetes mellitus 

 Parto prolongado / obstruído  Pré-eclâmpsia / Eclampsia 

 Tabagismo  Doenças cardíacas 

 Doenças respiratórias  Doenças renais 

 Doenças neurológicas 
/epilepsia 

 Neoplasias 

 Colagenoses  Tireoideopatias 

 Trombofilias   
 

5 Disfunções orgânicas 

 Cardiovascular  Hepática 

 Respiratória  Neurológica 

 Renal  Coagulação / Hematológica 

 Disfunção uterina / 
Histetectomia (hemorragia ou 
infecção) 

  

 

6 Complicações graves / condições ameaçadoras à vida 
 Gestação terminada em aborto (abortamento / gravidez ectópica) 
 Hemorragia obstétrica (3º estagio e pós-parto). Especifique:_________________ 
 Pré-eclâmpsia grave 
 Eclâmpsia 
 Síndrome HELLP 
 Sepse ou infecção grave. Especifique foco:  
 Pulmonar d intestinal 

 urinário e uterino 

 Não definido f Outro: 

 Outra doença ou complicação obstétrica. Especifique:______________________ 
  

7 Término final do parto / Término da gestação 
 Parto vaginal  Laparotomia para hemorragia pós parto 

 Cesárea  Laparotomia por infecção 

 Aborto completo  Mulheres liberadas com alta ainda grávida 

 Curetagem  / AMIU  Mulheres que morreram durante a gravidez 

 Método outro de esvaziamento 
uterino 

 Puerperal 

 Laparotomia para gravidez 
ectópica 

  
 

8 Idade gestacional em semanas:  

9 Condição da criança ao nascer  

  APGAR >7 no 5º min  APGAR <7 no 5º min 
 Natimorto  Óbito 
 

10 Em relação às condições de chegada ao serviço de saúde 
 Parto ou aborto ocorreu antes 

da chegada ao hospital 
 Mulher encaminhada a qualquer hospital de maior complexidade 

 Parto dentro de 3 horas da 
chegada ao hospital 

 Vivo por menos de 24 hrs óbito 

 Mulher encaminhada de 
outros serviços de saúde 

 Laparotomia para gravidez ectópica 
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11 Prevenção de hemorragia Pós parto  

  Ocitocina 10UI IM  Outro uterotônico 
 

12 Tratamento de hemorragia pós parto 
 Ocitocina  Remoçao de produtos retidos 

 Ergotamina  Tamponamento com balão 

 Misoprostrol  Ligadura arterial (uterina / hipogástrica) 

 Ácido tranexâmico  Histerectomia 

 Sutura de Linch  Preenchimento (packing) abdominal 

 Uso de Hemoderivados 
(qualquer transfusão) 

 Laparotomia 

 

13 Tratamento para Pré-eclampsia/Eclampsia/Síndrome HELLP 
 Sulfato de magnésio  
 Hidralazina 
 Outro anticonvulsivante Qual 
 Outro anti-hipertensivo Qual 
 

14 Uso de Antibiótico 

 Profilático: Qual?   
 Terapêutico: Qual?   

 

15 Maturação pulmonar fetal -corticóidebetametasona ou dexametasona 
 sim  nao 

    

16 Morte materna    

 Sim        Não 

 

17 Alta: Data ____/____/____ 
 Médica  A pedido 

 Transferência  Óbito 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PARANÁ, 2017. 
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ANEXO C - Formulário de notificação do Near Miss Materno FORMSUS 
 

          Estratégia do monitoramento do near miss materno no Paraná - NOVO LINK 

Este formulário foi alterado a partir das contribuições de especialistas e serviços notificadores. Nesta 
versão, será possível identificar com mais clareza fatores que desencadearam  os casos. Caso quei-
ra imprimir, utilize as teclas Ctrl P.  

O near miss materno é definido como “uma mulher que quase morreu, mas sobrevi-
veu a uma complicação grave, ocorrida durante a gravidez, o parto ou em até 42 
dias após o término da gravidez”. Trata-se de uma estratégia da Organização Mun-
dial de Saúde para avaliar a qualidade da atenção à saúde dedicada às gestantes 
e o desempenho dos serviços de saúde no atendimento das condições ameaçado-
ras à vida, com vistas à redução da mortalidade materna evitável. 
 

A identificação dos casos de near miss materno pode ser realizado a partir de dois questionamentos 

simples: 
1. Esse caso refere-se a uma gestante ou puérpera? 

2. Essa mulher correu risco de morrer com necessidade de assistência hospitalar por fato-
res/doenças ligados à gestação? 

 

Se a resposta for SIM a essas duas perguntas, é possível ser um caso de nearmiss materno. 
 

Os fatores mais comuns, que indicam o agravamento dos casos, relacionados à assistência e ao 
diagnóstico podem ser: 
 

Fatores assistenciais Fatores Diagnósticos 

Necessidade de terapia intensiva Eclâmpsia/pré-eclâmpsia/HELLP 

Necessidade de hemotransfusão Atonia uterina/Placenta acreta 

Utilização de Sulfato de Magnésio Tromboembolismo pulmonar 

Hospitalização Prolongada Sepse 

 

 

O near miss materno é considerado um evento sentinela. Seu monitoramento e investigação no Estado 

do Paraná possui três objetivos principais: 
 

 

1. Identificar quais as ações podem ser aplicadas no contexto do serviço hospitalar para qualificar a assis-

tência: 

Casos de near miss materno que são investigados são fontes de informações para implementar me-
lhorias nos processos de assistência, por meio da atuação dos Núcleos de Segurança do Paciente, 
das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, das equipes da assistência obstétrica, do aloja-
mento conjunto e da terapia intensiva, entre outros. A discussão intersetorial aberta, clara e focada 
no processo de cuidado, proporciona o aprimoramento dos profissionais, a melhoria da comunicação 
entre as equipes e a possibilidade de sugerir soluções criativas e inteligentes, bem como soluções 
práticas de aperfeiçoamento dos processos e qualificação das equipes a partir de evidências científi-
cas e protocolos disponíveis. 
 

2.Identificar falhas na rede assistencial (pública ou privada) que devem ser corrigidas para evitar novos 

desfechos graves. 
A identificação dos casos de near miss materno nos serviços hospitalares são uma importante fonte 
de informações, acerca das ações e dos serviços propostos pela Rede Mãe Paranaense, para orga-
nização da assistência obstétrica. O hospital é o serviço de maior complexidade para a gestante ou 
puérpera que sofre complicações ou agravamento do seu quadro. Os profissionais que atendem a 
paciente no serviço hospitalar podem identificar situações de fragilidade da rede e fornecer informa-
ções relevantes de maneira rápida. Baseadas nestas informações, as Regionais de Saúde atuam na 
melhoria dos fluxos e das políticas de assistência ao pré-natal, parto e puerpério. 
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3. Monitorar e avaliar os casos notificados para identificar padrões regionais que podem ser enfrentados 

a partir de políticas e/ou intervenções públicas específicas. 
O monitoramento e a avaliação dos casos de near miss materno trazem informações que auxiliam o 
gestor para o fortalecimento de políticas públicas, educação permanente em saúde, gerenciamento 
de recursos e o estabelecimento de fluxos e referências que correspondem à realidade regional e/ou 
estadual. 

* Preenchimento Obrigatório 
 

Atenção: nos campos marcados com 'Visível ao público' não devem ser colocados dados de sua intimida-

de e privacidade.  

Clique aqui em caso de dúvidas relativas a este formulário.  

  Dados Institucionais  

1) Instituição: *  

Selecione sua instituição. Se não estiver cadastrada, acesse o link de cadastro: 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=34475&exibe_menu=0&exibe_duvidas=0&exibe_

perfil=usuario 

 

2) Municípios Paraná: * 

 

3) Regional de Saúde: * 

 

4) Coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente: * 

 
 

  Dados da paciente  

5) Nome: * 

 

6) Raça: *  
Identifique a raça/cor da gestante 

Branca 

Parda 

Negra 

Amarela 

Indígena 

Ignorado 

7) Data de Nascimento: * 

 

8) Data da Internação: * 

 
 

 
 

 

9) Estratificação de risco na entrada no serviço hospitalar: *  

Classificação do risco obstétrico na chegada ao hospital 

javascript:popup('popup_contato.php?id_aplicacao=35701',430,310);
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Habitual 

Intermediário 

Alto 

Não informado/não foi realizada 

10) O agravamento do caso se deu: *  

Identificar em que momento houve o agravamento das condições clínicas da mulher, ocasionando risco de morte 

Na gestação - 1º trimestre (1ª a 13ª semana ) 

Na gestação - 2º trimestre (14ª a 27ª semana ) 

Na gestação - 3º trimestre ( A partir da 28ª semana ) 

No parto 

No puerpério imediato (das duas primeiras horas pós-parto até o 10º dia pós-parto) 

No puerperio tardio (do 10º ao 42º dia pós-parto) 

Outro 

11) Município de Origem: *  

Município de residência da paciente 

 

12) Unidade Básica de Saúde/ESF: * 

 
 

 

 
 

13) Estratificação de Risco no Pré-natal: *  

Estratificação considerada na última consulta 

Habitual 

Intermediário 

Alto 

Não estratificada 

Ignorado/sem informação 

14) Procedência: * 

Casa 

Tranferência de outro hospital 

Transferência de UBS 

Transferência de UPA/ Pronto Socorro/Pronto Atendimento Hospitalar 

Tranferência de clínica médica 

Tranferência de consórcio 

Outra 
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Ignorado 

15) Transporte: *  

Definir como a paciente chegou ao serviço 

SAMU 

Transporte Sanitário 

Carro particular 

Ambulância do Município/Hospital 

Motocicleta 

À pé 

Ignorado 

Outro 

16) Condições maternas pré-existentes: : *  

Condições que a gestante apresentou em outras gestações ou condições crônicas 

Anemia 

Infecção por HIV 

Cesárea anterior 

Pré-eclâmpsia/eclâmpsia em gestação anterior 

Parto prolongado/obstruído 

Hipertensão arterial crônica 

Diabetes mellitus 

Tabagismo 

Dependência Química 

Doenças cardíacas 

Doenças respiratórias 

Doenças renais 

Doenças neurológicas/epilepsia 

Neoplasias 

Colagenoses 

Tireodeopatias 

Trombofilias 

Transtorno ou sofrimento mental/ Depressão pós-parto 

Multípara com cesárea prévia 

Multípara sem cesárea prévia 

Outras 
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17) Observações:  
Informações adicionais a respeito de condições pré-existentes 

 

18) Disfunções orgânicas : 

Cardiovascular 

Respiratória 

Renal 

Coagulação/Hematológica 

Hepática 

Neurológica 

19) Dados adicionais referentes à disfunções orgânicas/Observações: 

 
 

 
 

 

20) Em relação às condições de chegada ao serviço de saúde: * 

Febre > 38 º C 

Corrimento vaginal fétido 

Tempo de Rotura de membranas >18 h 

Pressão arterial diastólica > 90 mmHg 

Pressão arterial sistólica > 140 mmHg 

Sangramento vaginal 

Cefaléia /distúrbios visuais 

Dor abdominal intensa 

Bradicardia fetal 

Sem alterações de gravidade importantes 

Trabalho de parto prematuro 

Outra condição de risco 

21) Dados adicionais em relação às condições de chegada ao serviço de saúde/Observações: 

 

22) Idade gestacional em semanas de gestação : * 
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23) Complicações Graves/Causas ameaçadoras da vida : * 

Rotura uterina 

Gestação terminada em aborto 

Gestação ectópica 

Síndrome hipertensiva relacionada à gestação/pré-eclâmpsia/eclâmpsia - detalhar em campo específico 

Sepse ou infecção grave - detalhar em campo específico 

Hemorragia - detalhar no campo específico 

Tromboembolia 

Outra doença ou complicação obstétrica 

Descolamento prematuro de placenta 

Acidente vascular cerebral hemorrágico 

Síndrome HELLP 

24) Dados adicionais de complicação obstétrica/Observações : 

 

25) Outras informações: * 

A condição não estava presente durante hospitalização 

A condição estava presente na chegada ou dentro de 12 horas da chegada ao hospital 

A condição desenvolveu-se após 12 horas da chegada ao hospital 

Informações não disponíveis ou não aplicáveis 
 

  Dados relacionados à assistência   

26) Como se deu o início do trabalho de parto: * 

Espontâneo 

Induzido 

Cesárea eletiva 

Cesárea de emergência 

Ignorado/não se aplica 

Outro 

27) Medicação utilizada para Prevenção de Hemorragia Pós parto : * 

Ocitocina 

Outra 

Não utilizada/ignorado 
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28) Intervenções críticas :  

Intervenções críticas são aquelas que demonstram ser necessárias para o manejo de condições ameaçadoras ou 
potencialmente ameaçadoras à vida. 

Laparotomia 

Internação em UTI 

Anestesia Geral 

Hemotransfusão 

Outra 

29) Desfecho do parto/ gestação : * 

Parto vaginal 

Cesárea 

Aborto completo 

Curetagem/AMIU 

Outro método de esvaziamento uterino 

Laparotomia para gravidez ectópica 

Laparotomia para rotura uterina 

Laparotomia por infecção 

Histerectomia 

Alta da paciente ainda gestante 

O parto ocorreu nas primeiras 24 horas da internação 

O parto ocorreu após 24 horas de internação 

O parto ou aborto ocorreu antes da chegada ao hospital 

Foi realizada transferência da paciente para serviço de maior complexidade 

Outro 

30) Tipo de Alta : * 

Médica 

A pedido 

Transferência 

Óbito 

A paciente ainda está internada 

Evasão 

31) Data da Alta/Óbito/Tranferência:  

Obs: Se a paciente estiver internada, não é necessário preencher 
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  Hemorragia pós-parto  
 

 

 

 

32) Principal causa da hemorragia pós-parto:  
Marque quais aspectos se aplicam ao caso 

Não se aplica ao caso 

Atonia uterina 

Lacerações de trajeto 

Restos placentários 

Placenta prévia 

Ruptura uterina 

Distúrbios de coagulação 

Descolamento prematuro de placenta 

Outro 

33) Condições pré-existentes relacionadas a hemorragia pós-parto: * 

Pré-eclâmpsia 

Nuliparidade 

Gestação Múltipla 

Multípara 

História de Hemorragia pós-parto anterior 

Cicatriz de cesárea prévia 

Polihidramnio 

Ignorado 

Não se aplica 

Outras 

34) Condições intraparto: 

Terceiro Período do trabalho de parto prolongado (> 30 minutos) 

Parada de progressão do trabalho de parto 

Episiotomia 

Parto vaginal assistido 

Indução do trabalho de parto 

Não se aplica 

35) Foi realizado manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto? * 
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Sim 

Não 

Não se aplica 

Ignorado 

36) Tratamento da hemorragia pós-parto: 

Ocitocina 

Ergotamina 

Misoprostrol 

Acido tranexâmico 

Sutura de Linch 

Remoção de produtos retidos 

Tamponamento com balão 

Ligadura arterial(uterina/hipogástrica) 

Histerectomia 

Preenchimento (packing) abdominal 

Laparotomia 

Uso de hemocomponentes 

Outra medicação 

37) Hemocomponentes utilizados na assistência à hemorragia: 

Concentrado de Hemáceas 

Plasma fresco 

Plaquetas 

Outro 

38) Dados adicionais referentes ao tratamento da hemorragia/Observações: 

 
 

  Síndromes Hipertensivas na Gestação  

39) Doença hipertensiva diagnosticada no caso:  
Marcar a doença diagnosticada 

Pré-eclâmpsia 

Eclâmpsia 

Hipertensão arterial crônica 

Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta 

Hipertensão gestacional 

Hipertensão pós parto 
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Ignorada 

Não se aplica 

Outra doença hipertensiva 

40) Fatores de risco para Pré-eclampsia/eclâmpsia: *  
Identificar fatores de risco associados ao caso 

Primiparidade 

História familiar de Préeclâmpsia 

Pré-eclâmpsia em gestação pregressa 

Obesidade 

Diabetes mellitus 

Trombofilia 

Lúpus eritematoso sistêmico 

Idade materna >40 anos 

Gravidez múltipla 

Fertilização in vitro 

Fatores de risco ignorados 

Doença renal preexistente 

Hipertensão arterial preexistente 

Não se aplica 

41) Tratamento para Pré-eclâmpsia/Eclâmpsia/Síndrome HELLP: 

Sulfato de magnésio 

Hidralazina 

Outro anticonvulsivante 

Outro anti-hipertensivo 

42) Dados adicionais relacionados à síndrome hipertensiva na gestação/Observações: 

 
 

  Prevenção e/ou tratamento de infecções  

43) Sítio de infecção:  

Identificaros sítios de infecções apresentadas pela paciente 

Não se aplica 

Infecção urinária 

Vaginose 

Infecção de sítio cirúrgico 

Endometrite 
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Infecção genital 

Mastite 

Infecção respiratória 

Sepse 

Outra 

44) Utilização de Antibiótico: 

Profilático 

Terapêutico 

Não utilizado 

 

45) Dados adicionais em relação à infecção/Observações: 

 
 

  Dados do Recém-nascido  

 Informações a respeito das condições de nascimento do RN 

 

46) Condição do RN no nascimento e/ou primeiras horas de vida: * 

Apgar< 7 no 5° minuto 

Apgar> 7 no 5° minuto 

Natimorto 

Óbito nas primeiras 24h 

Óbito depois de 24h até 7 dias de vida 

Gemelar 

Ignorado 

47) Foi realizada maturação pulmonar fetal : * 

Sim 

Não 

Não se aplica 

Ignorado 

48) O RN teve indicação de Terapia intensiva: * 

Sim, e foi tranferido imediatamente após o nascimento 

Sim, e aguardou vaga em UTI neonatal 

Não 

Não se aplica 

Ignorado 

Gemelar (para adicionar dados do Gemelar2) 
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  Resultados da Identificação/investigação do caso de near miss materno  

49) Fatores que influenciaram no desfecho do caso: *  

Identifique fragilidades que interferiram no caso notificado 

Demora da paciente ou da família em procurar ajuda 

Falha de adesão ao pré-natal 

Falta de conhecimento da paciente ou da família a respeito dos sinais de risco 

Falta de conhecimento da paciente ou da família sobre qual é o serviço de referência 

Estratificação de risco gestacional não realizada ou incorreta no pré-natal 

Falta de planejamento familiar 

Demora do serviço em indicar a referência mais adequada 

Falta de acesso ao transporte 

Falta de leitos de terapia intensiva 

Falta de Sulfato de Magnésio 

Falta de acesso à assistência especializada 

Falha no uso de protocolos de tratamento de infecção urinária na gestação 

Falha no uso de protocolos de tratamento de síndromes hipertensivas na gestação 

Falha no monitoramento do parto 

Falha no monitoramento pós-parto 

Alta precoce 

Falha na orientação de alta para paciente e família 

Risco social alto 

Falha na indicação do antimicrobiano profilático 

Falta de busca de infecção pós-alta 

Evento adverso relacionado à assistência à saúde 

Indicação equivocada do tipo de parto 

Falta ou demora no acesso a hemocomponentes 

Falta de visita puerperal precoce (atéo 5º dia pós-alta) 

Falha no manejo do tratamento de mastite 

Falta de captação precoce da gestante na área de abrangência da Unidade Básica 

Falta de qualidade na ultrassonografia 

Não foi identificada fragilidade no pré-natal , parto e puerpério que tenha influenciado no caso notifica-
do 

Outro 

 

50) Medidas adotadas para prevenção de novos casos: * 
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51) Informações adicionais relevantes:  

Informar dados que possam colaborar na prevenção de novos casos 

 
 

  Dados adicionais  

 Insira arquivos pertinentes ao caso 

 

52) Arquivos de exames diagnósticos/imagens: 
 

   

 

 
 

Responsável pelo Preenchimento  

53) Nome: * 

 

54) Telefone: * 

 

55) Email: *  

Escreva seu email em letra minúscula e de maneira correta 

 
 

 Gravar  

 

           

            
 
 
 
 
 

         Fonte: PARANÁ, 2017. 
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