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1. Resumo 

Introdução: Estima-se que, anualmente no mundo, cerca de dez milhões de mulheres 

sofram complicações relacionadas à gestação e parto, com 500.000 mortes maternas e 

oito milhões de mortes perinatais. Duas das Metas de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas para 2015, a redução da mortalidade materna e infantil, compreendem a 

área de saúde reprodutiva da mulher. Apesar das particularidades que explicam a maior 

vulnerabilidade das gestantes e recém-nascidos a complicações e mortes, sabe-se que a 

assistência médica adequada pode garantir a sobrevivência nestas situações 

correlacionadas à gravidez e parto. Neste contexto, a disponibilidade e utilização de 

intervenções apropriadas e efetivas, com adequada implementação, representam o ponto-

chave para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio. 

Objetivos: Os objetivos principais são estudar a incidência e manejo de condições 

maternas e neonatais correlacionadas à mortalidade materna e neonatal através de uma 

rede de informações de distribuição mundial, em diversas unidades de saúde. O conceito 

de near miss materno e a utilização e disponibilidade de intervenções preventivas e 

terapêuticas serão considerados para avaliar a qualidade do atendimento.  

Metodologia: Está proposto um grande estudo de corte transversal, a ser desenvolvido 

em escala mundial, através de uma rede de unidades de saúde distribuídas em diferentes 

países. Estima-se estudar aproximadamente 320.000 partos, em 400 unidades de 26 

países, durante um período de dois a três meses. Cada unidade irá coletar dados de 

prontuário médico de todas as mulheres internadas para parto e também daquelas com 

complicações graves. A ocorrência de complicações maternas graves, near miss materno 

e parto pré-termo serão calculados. Haverá avaliação de indicadores de processo, assim 

como indicadores de resultado e possíveis fatores de confundimento.  

Resultados Esperados: Este estudo será a fonte de evidências mais relevante para a 

implementação do conceito de near miss materno e saúde neonatal. Além das 

informações relativas à incidência de complicações, irá comprovar a possível 

incorporação de marcadores de morbidade materna em sistemas rotineiros de coleta de 

dados, possibilitando uma avaliação padronizada da qualidade do atendimento em uma 

grande rede de unidades de saúde. Em última análise, este estudo irá promover uma 

adequada compreensão dos efeitos de intervenções em situações críticas do cuidado com 

a saúde materna e perinatal. 

Gerência: A coordenação principal do projeto será realizada pela unidade central de 

pesquisa em saúde reprodutiva, RHR/WHO com sede em Genebra, Suíça. Existirão 

coordenadores regionais para África, Américas e Ásia. Cada país terá também o seu 

coordenador responsável. Haverá uma pessoa encarregada pela gerência em cada unidade 

de saúde e um responsável pela coleta diária de dados. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO     

2.1 JUSTIFICATIVA  

Introdução 

No mês de setembro de 2000, 189 Chefes de Estado concordaram em cumprir as Metas 

de Desenvolvimento do Milênio até o ano de 2015. Dois componentes deste inédito 

compromisso, a redução da mortalidade materna e infantil, estão inseridos no campo da 

saúde reprodutiva [1]. A saúde materna e infantil estão profundamente correlacionadas, e 

de certa forma, não podem ser avaliadas de maneira adequada se consideradas 

isoladamente. Melhorias significativas na saúde infantil não são possíveis sem melhorias 

na saúde materna. A ocorrência anual de 500.000 mortes maternas e oito milhões de 

mortes perinatais sugerem a necessidade de desenvolver programas integrados que 

considerem o atendimento seqüencial, em todas as etapas relevantes: pré-concepcional, 

gestação, parto e puerpério [2-4]. 

Neste contexto, para a maioria dos países em desenvolvimento, a ausência de 

informações confiáveis que possibilitem o planejamento e avaliação de condições reais, 

está entre os principais desafios enfrentados por instituições governamentais, 

coordenadores de programas de saúde e profissionais envolvidos com o cuidado direto da 

saúde materna e infantil. Esta característica corresponde a uma grande limitação para que 

se implementem programas de medicina baseada em evidências, na área de saúde 

materna e perinatal. Para superar estas restrições, o projeto proposto irá utilizar a 

experiência e tecnologia já testadas previamente em outro estudo desenvolvido pelo 

Departamento de Saúde Reprodutiva da OMS (The WHO Global Survey on Maternal and 

Perinatal Health), com inserção em 24 países, de 4 regiões da OMS correspondentes à 

África, Américas e Ásia, para o estudo da relação entre via de parto e resultados maternos 

e neonatais. A rede formada por 360 centros, foi capaz de implementar com sucesso uma 

coleta de dados estruturada, com uso de um sistema online de inserção de informações 

[5]. No projeto atual, ocorrerá também uma pesquisa mundial em saúde materna e 

neonatal, porém,com ênfase na qualidade do atendimento. 

Qualidade do atendimento e saúde materna e neonatal 

Estima-se que, anualmente no mundo, cerca de dez milhões de mulheres sofram 

complicações relacionadas à gestação e parto, sendo a hemorragia, infecção, distúrbios 

hipertensivos, parto obstruído e complicações por aborto realizado de maneira não segura 

as principais delas [6,7,8]. Muitas destas complicações são de difícil prevenção e sua 

progressão natural pode resultar em morte materna. Inúmeros fatores podem agravar a 

vulnerabilidade de mulheres às complicações e mortes relacionadas à gestação e parto, no 

entanto, ações médicas oportunas e terapêutica adequada podem melhorar de maneira 

significativa a sobrevida das pacientes consideradas [9,10]. Por outro lado, a falta de 

acesso a serviços de saúde ou uma pobre resposta biológica, secundária à má-nutrição e à 

presença de co-morbidades (p.ex: HIV, malária ou tuberculose) podem resultar em 

índices extremamente altos de mortalidade materna [8,9]. 
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A implementação apropriada de intervenções relativas ao cuidado em situações de 

emergência obstétrica, como a administração parenteral de antibióticos, drogas 

uterotônicas, anticonvulsivantes, remoção manual da placenta, curetagem, parto vaginal 

instrumental, cirurgia obstétrica (cesárea e histerectomia) e transfusão sanguínea segura 

podem reduzir a mortalidade materna [10]. No entanto, uma complicação pode evoluir 

para um estado crítico de saúde apesar de uma abordagem inicial apropriada. As 

mulheres que morrem, geralmente passam por etapas semelhantes rumo à morte, 

caracterizadas por disfunção múltipla de órgãos ou outras síndromes relacionadas ao 

choque. Para que se evite a morte, estas mulheres, gravemente doentes, deveriam receber 

um conjunto de intervenções melhor definido, baseado na obtenção de suporte 

respiratório, circulatório e outros cuidados especializados [11-12]. 

Os cuidados essenciais de suporte devem ser realizados assim que for preciso, desde o 

atendimento inicial pela equipe de qualquer unidade básica de saúde até o especialista em 

unidade de terapia intensiva [11]. Mulheres que tenham sobrevivido a condições de 

gravidade durante sua gestação, parto ou puerpério são consideradas casos de near miss 

[13]. Neste contexto, a possibilidade de promoção de terapêutica adequada e oportuna 

pode explicar parte da grande diferença nos números de mortalidade materna, entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Nos últimos anos, têm-se estudado melhor os casos de sobreviventes de complicações 

relacionadas à gestação (condição denominada near miss materno), principalmente nos 

países desenvolvidos. No entanto, mesmo nos países em desenvolvimento, as 

informações sobre near miss materno mostraram-se importantes na identificação de 

falhas no sistema de saúde. Isto ocorre porque os casos de near miss compartilham 

muitas das características encontradas nos casos de morte materna e, portanto, podem 

informar diretamente sobre dificuldades a serem superadas, na vigência de certa 

complicação. Esta análise pode complementar, e até mesmo substituir, os dados coletados 

através da revisão dos casos de mortes maternas, sendo especialmente útil em unidades 

de saúde de pequeno e médio porte ou unidades com baixa incidência de mortalidade 

materna [13-17]. 

Foi desenvolvida, em 2004, uma revisão sistemática sobre a prevalência de morbidade 

materna grave/near miss, pelo Programa de Reprodução Humana da OMS (HRP), para 

obtenção de dados de incidência de mortalidade e morbidade. Esta revisão demonstrou a 

existência de grande variação no uso de critérios para identificação de casos de near miss.  

Estes critérios podem ser agrupados em três categorias: critério específico por patologia 

(p. ex: pré-eclâmpsia grave, hemorragia), manejo (p.ex: admissão em unidade de terapia 

intensiva, transfusão sanguínea) ou segundo disfunção orgânica (p. ex: choque ou 

insuficiência respiratória). A base do conceito de near miss materno é a sobrevivência 

após condição crítica de saúde, no entanto, devido à heterogeneidade e variação de 

critérios para identificação de casos, a revisão sistemática em questão considerou não ser 

possível estimar a prevalência do evento. A ausência de critérios uniformes também 

limitou o uso de dados de near miss como indicador de saúde materna [13].  

Considerando a falta de padronização, a OMS desenvolveu um conjunto de critérios para 

identificação de casos de near miss materno (Tabela 1) [18]. Estes critérios foram 

estabelecidos para aplicação em qualquer cenário, independente do grau de 

desenvolvimento. Esta nova definição de near miss permitirá comparações entre 
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diferentes unidades de saúde, em períodos diversos. Além disso, definir a proporção de 

complicações maternas, near miss e mortes maternas (p.ex: índice de mortalidade ou 

razão de caso fatalidade) seria importante para avaliar a qualidade do atendimento 

recebido por mulheres com complicações graves. A OMS desenvolveu um conjunto de 

indicadores para complementar a avaliação dos casos de near miss materno (Tabela 2). O 

estudo proposto irá implementar e analisar a utilização desta nova definição da OMS, 

permitindo uma estimativa de incidência de near miss materno em escala mundial. 

Também será avaliada a qualidade do atendimento a mulheres com complicações severas, 

através de indicadores de processo e indicadores de near miss materno. 

 

Tabela 1: Os critérios de Near Miss definidos pela OMS: uma mulher apresentando qualquer uma 

das condições potencialmente ameaçadoras da vida durante a gravidez, parto e puerpério (até 42 

dias após o parto) que tenha sobrevivido, deve ser considerada como um caso de near miss 
Sistema 

Disfuncional 
Critérios Clínicos Marcadores Laboratoriais 

Critérios de Manejo 

Cardiovascular 
 Choque (a) 

Parada Cardíaca (b) 

 pH<7.1 

 Lactato >5 mEq/mL 

Uso de droga vasoativa contínua 

(i) 

Ressuscitação Cardiopulmonar 

(RCP)  

 

Respiratório 

 Cianose aguda 

 Gasping  (c) 

 Freqüência Respiratória >40  

ou <6 bpm 

 Saturação de oxigênio < 90% 

por  60 minutes 

 PaO2 / FiO2<200 mmHg 

Intubação e ventilação não 

relacionada a anestesia  

Renal 
 Oligúria não responsiva a fluidos 

ou diuréticos (d) 

 Creatinina 300mol/l ou 3.5 

mg/dL 

Diálise para insuficiência renal 

aguda  

Hematológico/ 

Coagulação 
 Distúrbio de coagulação (e) 

 Trombocitopenia Aguda  

                  (<50,000 plaquetas/ml) 

 Transfusão de  5 unidades de 

concentrado de hemácias 

Hepático 
 Icterícia na presença de pré 

eclâmpsia (h) 

 Bilirrubina >100 mol/l ou >6.0 

mg/dL 
 

Neurológico 

 Perda de consciência durante 12h 

ou mais  

 Acidente vascular cerebral (g) 

 Convulsão não controlada 

 Paralisia total 

  

Avaliação 

indireta de 

gravidade  

  
Histerectomia puerperal por 

hemorragia ou infecção   

(a) Choque representa um quadro de severa hipotensão, definido por pressão sistólica <90 mmHg por 60 minutos com 

freqüência cardíaca de pelo menos 120 apesar de reposição volêmica agressiva  (>2L)   /   (b) Falência cardíaca 
representa a perda de consciência E ausência de pulso/batimento cardíaco/ (c) Gasping  é um padrão respiratório 

terminal /  (d) Oligúria é definida por volume urinado <30ml/hr por 4 horas ou  <400ml/24hr   /   (e) Distúrbio de 
coagulação pode ser identificado pelo teste de coagulação na beira do leito ou ausência de coágulação no local de 
punção após 7-10 minutos /   (f) Perda de consciência é uma alteração profunda do estado mental que envolve perda 
completa ou quase completa de resposta a estímulos externos. É definida como Escala de Coma Glasgow <10 (coma 
moderado ou severo)   /   (g) Acidente Vascular Cerebral representa ocorrência de déficit neurológico que persiste por 
mais de 24 horas ou é interrompido por morte em até 24 horas/ (h) Pré-eclâmpsia é caracterizada por hipertensão 
(sistólica >140 e/ou diastólica>90, em pelo menos 2 medidas em intervalo de 4-6 horas, após 20 semanas de gestação) 
e proteinúria (>300mg em 24 horas ou fita urinária >1+ em duas amostras, com intervalo de 4-6horas)  (i) Por exemplo, 
uso contínuo de qualquer dose de dopamina, epinefrina ou norepinefrina.   
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Tabela 2: Indicadores para monitorar a qualidade do atendimento obstétrico utilizando 

casos de near miss materno e mortalidade materna.   

Near Miss Materno (NMM):  mulheres que quase morreram mas sobreviveram uma complicação que tenha ocorrido 

durante a gestação, parto ou nos primeiros 42 dias pós parto. 

Morte Materna (MM): morte da mulher enquanto grávida ou até 42 dias pós-parto. 

Nascido Vivo (NV): define a expulsão ou extração completa do produto de concepção, independente da idade 

gestacional, sendo que, após esta separação da mãe, respire ou demonstre qualquer outro sinal de vida.  

Mulheres com condições ameaçadoras da vida (MCAV): define todas as mulheres que tenham critérios para 

classificação como near miss ou as que morreram. É a soma dos casos de near miss e mortes maternas 

(MCAV=NMM+MM). 

Razão de incidência de NMM: representa o número de casos de near miss materno por 1.000 nascidos vivos.      
(NMM IR = NMM/NV) 

Razão de Resultado Materno Grave (RRMG): representa o número de mulheres com condições ameaçadoras da 

vida por 1.000 nascidos vivos (NV). Este indicador permite estimar o número de casos que seriam necessários 
em certa área [RRMS = (NMM+MM)/NV] 

Near miss materno: razão de mortalidade:define a proporção entre casos de near miss materno e morte materna. 

Quanto maior a razão, melhor o atendimento. [NMM : 1MM] 

Índice de Mortalidade Materna: define o número de mortes maternas dividido pelo número de mulheres com 

condições ameaçadoras da vida, expresso em percentagem. Quanto maior este índice, maior o número de 

mortes entre mulheres com condições ameaçadoras da vida (demonstra baixa qualidade de atendimento). Por 

outro lado, quanto menor o índice, menor o número de mortes entre as mulheres com condições ameaçadoras 
da vida (demonstra melhor qualidade no atendimento). [IM = MM/(NMM+MM)].  

Considerando o Recém-Nascido, é preciso lembrar que quatro milhões de mortes 

neonatais ocorrem por ano. Estas mortes representam 38% do total de mortalidade abaixo 

dos cinco anos de idade e 75% delas ocorre na primeira semana de vida. As principais 

causas diretas de mortalidade neonatal são: parto pré-termo, infecções e asfixia e a 

prematuridade representa a condição mais relacionada à morbidade e mortalidade 

neonatal, independentemente do grau de desenvolvimento [19]. 

A presença de profissional qualificado no momento do parto, cuidado obstétrico e 

neonatal intensivo, incluindo ressuscitação do recém-nascido e o uso de corticosteróides 

nos casos de trabalho de parto prematuro estão descritas entre as intervenções disponíveis 

para diminuição da mortalidade neonatal [19]. De maneira semelhante à abordagem de 

near miss materno, bebês que sobreviveram a complicações graves (p. ex: asfixia do 

parto ou sepse) ou condições demasiadamente adversas (p. ex: prematuridade extrema ou 

muito baixo peso) poderiam ser estudados para representar casos de morte neonatal [20]. 

Não existe atualmente uma definição padronizada para near miss neonatal. Neste 

contexto, um recém-nascido que necessita de uma intervenção para garantir sua 

sobrevivência (p. ex: intubação) e não a recebe, irá provavelmente morrer. Portanto, 

intervenções salvadoras poderiam ser consideradas como pontos chave para o 

desenvolvimento do conceito de near miss neonatal [21]. Indicadores de near miss, 
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semelhantes aos estabelecidos para condições maternas, poderiam ser usados para 

explorar este novo campo e para avaliar a qualidade de atendimento oferecida aos recém-

nascidos [20,21]. 

Justificativa para este estudo    

Mesmo em países com baixas taxas de partos institucionais, uma proporção significativa 

dos casos de mortes maternas ocorre nos hospitais [8]. Para ambos, complicações 

maternas e neonatais, já existem intervenções definidas, capazes de reduzir a ocorrência 

de seqüelas e mortalidade. Muitas destas intervenções precisariam ser implementadas em 

unidades de saúde e hospitais [9,22]. Uma das principais formas de combater a 

mortalidade materna e infantil deveria ser através da capacitação do sistema de saúde 

para que o atendimento médico diante de complicações na gravidez, parto e puerpério 

fosse adequado e efetivo [23]. 

O conceito de near miss materno mostrou-se útil na identificação de falhas do sistema de 

saúde [14]. Dados sobre as condições de implementações de intervenções necessárias 

para prevenir mortes maternas e neonatais serão importantes para a compreensão a 

respeito da capacidade de cada serviço de saúde em proporcionar o tratamento adequado 

às mulheres e recém-nascidos, diante de complicações. Além disso, indicadores de 

processo, ao avaliar a disponibilidade e utilização de intervenções efetivas, podem 

identificar áreas nas quais a qualidade do atendimento pode ser melhorada [24]. O projeto 

de pesquisa proposto visa permitir estas análises, para atingir o compromisso firmado 

pela OMS no cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio. Além disso, 

pretende definir novas ferramentas que possibilitem a redução de mortalidade materna e 

neonatal, através do desenvolvimento e utilização de indicadores de processo, do 

conceito de near miss e da compreensão de que o atendimento de emergências é 

fundamental para a redução dos índices de mortalidade.  

O estudo proposto, por ser multipaíses, representa uma contribuição importante por parte 

da OMS aos países de baixa e média renda e extrapola os achados específicos desta 

pesquisa. Além disso, também permitirá o monitoramento, em escala mundial, dos 

indicadores de saúde materna e neonatal, fortalecerá a capacidade de pesquisa de cada 

país e estimulará a implementação de práticas clínicas efetivas.   

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo Geral    

O estudo proposto objetiva avaliar a ocorrência e o manejo de condições maternas e 

neonatais profundamente relacionadas com a mortalidade materna e neonatal, através de 

uma rede mundial de unidades de saúde. Pretendemos analisar a qualidade do 

atendimento por meio de indicadores de near miss materno e pela utilização de 

intervenções preventivas e terapêuticas comprovadamente efetivas. 
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2.2.2 Objetivos Primários 

Nas unidades de saúde: 

1. Estudar a incidência mundial de near miss materno. 

2. Avaliar a qualidade do atendimento através do uso de indicadores de near miss 

materno e pela análise de utilização de práticas clínicas efetivas.   

3. Ampliar o conceito de near miss para saúde neonatal.  

2.2.3 Objetivos Secundários 

4. Explorar a relação entre near miss materno e possíveis fatores associados. 

5. Avaliar a relação entre o uso preventivo e terapêutico de intervenções efetivas 

correlacionadas À mortalidade e morbidade perinatal severa.   

6. Considerando os resultados do estudo prévio da OMS em saúde materna e 

perinatal (WHO Global Survey), permitir o acompanhamento de determinados 

indicadores de saúde materna e perinatal, tais como idade gestacional e via de 

parto.      

7. Promover o desenvolvimento e consolidação da Rede multipaíses de estudo em 

saúde materna e perinatal da OMS e fortalecer a capacidade científica, de 

pesquisa em unidades de saúde ao redor do mundo. 

2.3 MÉTODO/DESENHO DO ESTUDO 

2.3.1 Desenho  

Está proposto um grande estudo de corte transversal, com dimensão mundial. Este estudo 

será desenvolvido em unidades de saúde com implementação em uma rede multipaíses 

destas unidades. Irá permitir a coleta de dados sobre todas as mulheres internadas e seus 

recém-nascidos, através seleção randômica das unidades de saúde durante um período de 

dois a três meses. Será avaliada a ocorrência de complicações maternas e perinatais. Será 

testada a abordagem segundo near miss materno e desenvolvido o conceito de near miss 

neonatal. A utilização de intervenções efetivas no cuidado intensivo será avaliada e a 

qualidade do atendimento explorada através de indicadores de processo. Indicadores de 

resultados e possíveis fatores de confundimento serão analisados.    
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2.3.2 Localização 

Um total de 373 unidades de saúde de 24 países já participou do estudo prévio da OMS - 

WHO Global Survey Project. Além destes países, Afeganistão e Paquistão serão 

incluídos à Rede existente de coleta de dados. Espera-se que o estudo atual seja 

implementado em 400 unidades de 26 países diferentes. Para o Brasil já foram 

anteriormente selecionados os estados de São Paulo e Pernambuco e o Distrito Federal, 

com sete instituições hospitalares com mais de 1000 partos/ano em cada local. 

2.3.3 Mecanismo de Seleção de unidades de saúde  

O estudo multipaíses em saúde materna e neonatal irá utilizar a rede de unidades já 

formada e testada no projeto prévio da OMS (WHO Global Survey Project). Estas 

unidades foram escolhidas através de um método de seleção em etapas [5]. Segundo este 

método, a primeira etapa foi a escolha de países, a qual foi estratificada segundo as 

regiões da OMS e níveis abaixo de cinco para mortalidade materna e neonatal. Quatorze 

sub-regiões foram utilizadas para moldar a primeira etapa de seleção. A partir de cada 

sub-região, quatro países foram escolhidos ao acaso para inclusão no estudo. Este 

processo resultou na definição de 12 sub-regiões, com quatro países cada e duas sub-

regiões com três países cada. Um total de 54 países foram pré-selecionados, no entanto, 

por questões operacionais e limitações de orçamento, o projeto WHO Global Survey foi 

implementado em 24 países da África, Ásia, América Latina e também no Canadá. A 

segunda etapa de seleção consistiu na escolha aleatória, nos 24 países, de duas 

províncias/estados (com probabilidade proporcional ao tamanho populacional), além da 

capital. A terceira etapa de seleção (abaixo do nível de província/estado) foi utilizada 

para locais muito extensos. Para grandes cidades (p.ex: Cidade do México e Beijing) foi 

proposta uma quarta etapa de seleção. Após a escolha das áreas geográficas, sete 

unidades de saúde, com o mínimo de 1.000 partos por ano, foram aleatoriamente 

selecionadas em cada uma delas. Em locais com menos do que sete unidades com tais 

características, todas as unidades da área foram incluídas. Por fim, o projeto WHO Global 

Survey foi capaz de demonstrar a aplicabilidade deste processo de seleção, o qual se 

mostrou representativo de unidades e sistemas de saúde disponíveis nos diversos países 

(incluindo instituições privadas, públicas, filantrópicas, etc.). 

Partindo da experiência prévia, o estudo multipaíses será implementado 

concomitantemente nas diversas regiões do mundo. A rede já existente de 373 unidades 

de saúde sofrerá pequenos ajustes, segundo a avaliação de sua colaboração, motivação e 

desempenho. Dois países que haviam sido inicialmente indicados, Afeganistão e 

Paquistão, serão incluídos e a seleção de suas unidades de saúde seguirá os critérios 

acima descritos. Com este esquema de seleção, espera-se constituir uma rede com 26 

países, com observação sobre 400 unidades de saúde e cerca de 320.000 partos (Figura 1 

e 2). 
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2.3.4 Coleta de dados  

O estudo proposto irá coletar dados em dois níveis, o individual e o por conglomerado. 

Considerando o nível individual, a população do estudo terá seus prontuários médicos 

revisados. As informações de interesse serão transferidas inicialmente para um 

formulário individual (Anexo 1). Já a coleta de dados a nível coletivo, será por meio de 

pesquisa específica entre os profissionais responsáveis pelas unidades de saúde 

participantes. 
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Figura 1: O perfil do estudo, esquema de seleção e população de estudo   
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2.3.5 População de estudo e a utilização do conceito de near miss materno  

Todas as mulheres admitidas para parto e também aquelas que apresentarem condições 

ameaçadoras da vida (Tabela 1) nas unidades de saúde previamente selecionadas, durante 

o período avaliado, irão compor a população de estudo, independente da idade 

gestacional ou via de parto (Figura 1). 

Dependendo do seu estado de saúde e sobrevivência, as mulheres que apresentarem 

condições ameaçadoras da vida serão consideradas como casos de near miss materno. O 

conceito principal na definição de um caso de near miss está firmado na semelhança entre 

as mulheres que sobrevivem a uma condição extrema e aquelas que morrem. Casos muito 

graves são bastante semelhantes a mortes maternas, no entanto, evoluem com as 

complicações e seqüelas do evento. Os critérios de near miss da OMS foram 

desenvolvidos para refletir a gravidade dos casos e atingir um equilíbrio entre o desgaste 

da coleta de dados e a obtenção de informações relevantes. A definição baseia-se na 

identificação de disfunção orgânica, um passo imediatamente anterior à morte. Como 

demonstrado na Tabela 1, a definição inclui marcadores laboratoriais e também clínicos e 

de manejo de disfunção orgânica. Uma mulher que sobreviva a qualquer condição 

ameaçadora da vida indicada na Tabela 1 durante a gestação, parto e puerpério é 

considerada como um caso de near miss [18]. 

O conjunto de critérios definidores de near miss materno, foi pré-testado e validado, 

comprovando a capacidade de obtenção de dados consistentes [18, 25]. No entanto, a 

coleta adequada de dados requer atenção especial para os detalhes nos casos de gravidade 

clínica. Neste contexto, despertar o conhecimento a respeito do conceito de near miss 

materno e implementar um processo de vigilância representam passos iniciais no 

processo de melhora da saúde materna. 
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Figura 2: Rede Multipaíses da OMS para estudo da saúde materna e Perinatal  
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2.3.6.1 Coleta de dados em nível Individual  

I - Informações pessoais das mulheres  

 Estado marital 

 Idade 

 Educação 

 História reprodutiva (incluindo cesárea prévia)  

 

II – Término da gestação e complicações   

 Término da gestação anterior à admissão hospitalar 

 Estimativa mais confiável de idade gestacional (em semanas completas) ao 

nascimento  

 Apresentação fetal ao nascimento  

 Via de parto  

 Complicações maternas (hemorragia, hipertensão, infecção, aborto, complicações 

não obstétricas)  

 

III – Intervenções & indicadores de processo  

A)  Saúde materna  

 Uso de anticonvulsivantes de administração parenteral para eclâmpsia  

 Uso de uterotônico profilático e terapêutico   

 Cesárea  

 Realização de curetagem uterina pós-aborto 

 Uso de antibióticos de administração parenteral   

 Uso de tocolíticos  

 Transfusão sanguínea  

 Admissão em Unidade de Terapia Intensiva   

 Utilização contínua de drogas vasoativas  

 Intubação e ventilação não relacionadas à anestesia  

 Diálise para falência renal aguda e ressuscitação cardiopulmonar  
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B) Saúde neonatal 

 Utilização de corticosteróides para maturidade pulmonar  

 Utilização de tratamento tocolítico  

 Qualquer intubação/ventilação, incluindo CPAP nasal 

 Administração de surfactante   

 Ressuscitação  

 Uso de drogas vasoativas  

 Uso de anticonvulsivantes   

 Uso de fototerapia  

 Utilização de derivados sanguíneos  

 Uso de corticóide para tratamento de hipoglicemia refratária  

 Uso de antibiótico com administração parenteral   

 Qualquer cirurgia  

 Unidade de Terapia Intensiva neonatal/ admissão neonatal especializada  

 

IV – Resultado Materno e Perinatal  

 Condição materna na alta hospitalar (viva, morta, near miss)   

 Condição materna de near miss   

 Peso ao nascimento  

  Apgar ao nascimento 

 Condição neonatal na alta  

 

2.3.6.2 Coleta de dados no nível de conglomerado  

 Localização e tipo de instalação   

 Estrutura e capacidade hospitalar  

 Acesso materno e neonatal a terapia intensiva  

 Exeqüibilidade de identificação de casos e de near miss   

 

2.3.7 Procedimento para coleta de dados  

Considerando o nível individual, a pessoa responsável pela coleta de dados deverá 

realizar visitas diárias às enfermarias de ginecologia/obstetrícia, centro obstétrico e 
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unidade de terapia intensiva, para identificar mulheres com condições ameaçadoras da 

vida. Imediatamente após a alta médica, todos os prontuários médicos de mulheres que 

deram a luz e/ou sobreviveram à condição ameaçadora da vida serão revisados. Os casos 

de morte materna também serão avaliados. Os dados serão coletados em formulários 

simples e concisos (duas páginas), especialmente desenvolvidos para o estudo (Anexo1). 

A equipe médica da unidade poderá ser consultada para esclarecimento de dúvidas 

durante a coleta de dados ou para preenchimento de informações faltantes. Nenhuma 

informação será obtida diretamente através dos pacientes e não haverá entrevistas. 

Considerando as unidades envolvidas, será investigada a presença e disponibilidade de 

intervenções preventivas e terapêuticas para cuidado com complicações maternas e parto 

pré-termo. No nível de conglomerado, os dados serão obtidos através de profissionais 

responsáveis em cada unidade de saúde participante, através de pesquisa específica. 

2.3.8 Inserção de dados e gerenciamento  

Os dados serão inicialmente coletados em formulários de papel. Em seguida, inseridos 

em um sistema eletrônico online. A unidade de coordenação da OMS e os centros de 

pesquisa ainda decidirão se a inserção de dados online será realizada em cada unidade ou 

em nível mais central, a depender dos recursos disponíveis. Neste estudo será utilizado 

um software para entrada de dados chamado OpenClinica®, o qual tem sido bastante 

usado em ensaios multicêntricos, inclusive pela OMS - Departamento de Pesquisa em 

Saúde Reprodutiva. Será desenvolvido um sistema próprio para entrada e fiscalização 

(avaliação de consistência) de dados, a partir da plataforma fornecida pela OpenClinica®. 

Este sistema será criado e coordenado pela Unidade de coordenação da OMS. Haverá 

monitoramento da qualidade dos dados em nível regional. Todos estes procedimentos já 

foram testados em ensaios multicêntricos prévios, incluindo o Global Survey.  

 

2.3.9 Procedimentos para controle de qualidade  

 A maioria das Unidades envolvidas já participou do estudo prévio (projeto Global 

Survey) e, portanto, possui experiência neste tipo de pesquisa. O treinamento irá 

focar nos centros que são novos, inseridos para o estudo atual. 

 O sistema online para inserção de dados pretende minimizar os erros e facilitar o 

monitoramento sobre os dados e a rápida resolução de dúvidas a respeito de 

informações faltantes. 

 Será desenvolvido um manual de operações para reduzir a necessidade de 

interpretação dos dados durante sua coleta. Este manual irá conter uma descrição 

resumida sobre o estudo, enfatizando a importância de dados completos e precisos, 

com padronização para a coleta das informações. 
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 As ferramentas para coleta de dados serão revisadas por outros pesquisadores e 

pré-testadas em ambiente selecionado. Os revisores irão compartilhar sua 

experiência individual com a coleta de dados e o tempo necessário para tal 

procedimento. Segundo os resultados finais do pré-teste, os instrumentos do 

estudo foram revistos. 

 Serão realizados workshops para treinamento nos diversos países e unidades de 

saúde, segundo as necessidades de cada local. 

 Será monitorado o número total de partos e de mulheres internadas em cada 

unidade de saúde e estes números comparados com os dados coletados e inseridos 

no sistema online. 

 Serão realizadas avaliações de consistência, inclusive com checagem aleatória de 

determinados casos, para avaliar a forma e adequação na coleta e inserção dos 

dados. 

 Haverá em cada unidade, um livro para documentar problemas surgidos ao longo 

do estudo. Questões técnicas deverão ser solucionadas através da consulta a 

coordenadores regionais e de cada país, sob supervisão da unidade coordenadora 

da OMS. 

 Dados incompletos no prontuário médico deverão ser identificados e solicitada 

ajuda da equipe médica para seu adequado preenchimento. 

2.3.10 Procedimentos para acompanhamento/seguimento  

Não haverá acompanhamento individual para as mulheres ou recém-nascidos após a alta 

médica. Os dados serão coletados apenas a partir dos prontuários médicos, no que diz 

respeito ao período de internação hospitalar.   

2.4 Cronograma 

O cronograma para implementação do estudo multipaíses em saúde materna e perinatal 

está descrito na Tabela 3.  
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Tabela 3: Cronograma 

Atividades/Etapas do Estudo 2009 2010 
Etapa preparatória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Seleção de coordenadores regionais e membros 

do Steering Committee 

X                        

Reunião do Steering Committee 

Presença esperada: membros do comitê 

Objetivo: revisar o protocolo e discutir a 
implementação do estudo   

Local: Genebra 

  X                      

Desenvolvimento do protocolo X X X X                     

Desenvolvimento de ferramentas para coleta 

de dados   

X X X X                     

Avaliação de hospitais, com aleatorização e 

seleção de unidades no Afeganistão e 

Paquistão  

   X X                    

Avaliação epidemiológica especializada       X X X                  

Aprovação do comitê de Ética- OMS         X X X               

Seleção final dos coordenadores de cada país      X                    

Desenvolvimento do manual de operações      X                    

Estudo piloto e teste para uso do formulário de 

coleta de dados  

    X                    

Seleção final de coordenadores locais       X                   

Reunião regional das Américas  

Presença esperada: Coordenadores nacionais e 

regionais   

Objetivo: treinamento dos coordenadores 

nacionais  

Local: Rosario, Argentina 

      X                  

Reunião regional da África 
Presença esperada: Coordenadores nacionais e 

regionais   

Objetivo: treinamento dos coordenadores 

nacionais  Local: Nairobi, Quênia 

       X                 
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Atividades/Etapas do Estudo 2009 2010 2011 

Etapa preparatória – continuação 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Reunião regional da Ásia  

Presença esperada: Coordenadores nacionais e 

regionais   

Objetivo: treinamento dos coordenadores 

nacionais  

Local: Hua Hin, Tailândia  

  X                     

Tradução dos formulários e material do estudo  X X X X                    

Aprovação em comitê de ética local (nacional)    X X X X                  

Treinamento de campo e para inserção de 

dados (unidades de saúde e coordenadores)  

  X X X X                  

Etapa de coleta de dados                        

Início da coleta de dados         X X X X X X           

Data esperada para término da coleta de dados 

em todas as regiões    

         X X X X X          

Etapa de análise de dados                        

Procedimento de avaliação de consistência e 

verificação de dados    

              X X X       

Base de dados pronta para análise. Remoção 

segura, nas unidades de saúde, dos dados 

eletronicamente inseridos. 

                 X      

Reunião para análise de dados 

Presença esperada: Steering Committee e 

comitê de análise de dados 

Objetivo: revisar a implementação do estudo, 

discutir problemas com banco de dados e 

planejar análise destes dados.  

                 X      

Análise de dados                  X X X X   

Relatório                     X X X 

Reunião final do Steering Committee  

Objetivo: revisar os principais achados/ 

resultados do estudo, discutir propostas para 

análise secundária de dados e finalizar plano 

para publicação e disseminação dos resultados.   

                     X  



 

 23 

2.5.  ANÁLISE DE DADOS 

2.5.1 Plano de Análise 

Duas análises principais estão propostas, uma relacionada com a saúde materna, com 

utilização do conceito de near miss e outra, relacionada à saúde neonatal. Os resultados 

devem ser apresentados conforme a coleta em cada unidade de saúde. Para avaliação 

geral, serão utilizadas técnicas de estratificação de dados, visando obter informações 

sobre incidência de morbidade materna, neonatal e near miss em nível regional, nacional 

e mundial. Será avaliada a associação entre implementação de intervenções e resultado 

materno e perinatal. Para acessar a qualidade de atendimento, será considerada a 

proporção entre complicações maternas, near miss e morte materna. Todas as análises 

deverão contemplar possíveis variáveis de confundimento, com uso de modelagem de 

múltiplos níveis. Será apresentada regressão logística múltipla ajustada por conglomerado. 

Abaixo uma breve descrição da abordagem analítica por objetivo principal. 

Considerando o Objetivo 1:   

 Será determinado o índice de near miss materno (calculado com intervalo de 

confiança de 95%). Serão avaliadas as proporções de complicações maternas, 

near miss e mortes maternas.   

Considerando o Objetivo 2:   

 Serão calculadas freqüências descritivas do uso de intervenções (ex. utilização de 

uterotônico profilático e terapêutico, uso de anticonvulsivante parenteral para 

eclâmpsia, admissão em unidade de terapia intensiva, etc.). A relação entre a 

implementação das intervenções e resultados maternos e perinatais também será 

avaliada, por meio de cálculo de odds ratio, com intervalo de confiança de 95%.  

 Um conjunto de indicadores de processo será desenvolvido segundo o algoritmo 

pré-definido (Anexo A). Basicamente será avaliada a proporção de mulheres que 

recebeu uma intervenção específica e aquelas que deveriam ter recebido (por 

exemplo, o número total de mulheres com eclâmpsia que usou sulfato de 

magnésio em comparação com o número total de mulheres com eclâmpsia). Esta 

avaliação poderá demonstrar falhas no processo de implementação de práticas 

médicas. Serão considerados dados regionais e globais. Estes dados deverão ser 

relacionados com o melhor efeito estimado para cada intervenção selecionada e o 

a carga evitável estimada. 

Considerando o Objetivo 3: 

 Para explorar este objetivo serão utilizados indicadores de near miss neonatal, 

semelhantes àqueles já estabelecidos para avaliação materna. Serão consideradas 

avaliações individuais e por conglomerado, analisando, por exemplo, a relação 

entre disponibilidade de intervenções e resultado neonatal. 
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2.6. COORDENAÇÃO DO PROJETO  

A coordenação central do projeto será realizada pela unidade de coordenação da 

OMS/RHR, em Genebra. Haverá coordenadores regionais para África, Américas e Ásia 

(englobando também a coordenação do Afeganistão e Paquistão). Cada unidade de saúde 

selecionada terá um coordenador local e uma pessoa responsável pela coleta diária de 

dados a partir dos prontuários médicos. Cada país terá o seu coordenador, o qual será 

responsável por gerenciar a coleta de dados em todas as unidades de saúde selecionadas 

naquele país. Para garantir treinamento adequado, serão realizadas reuniões regionais e 

visitas programadas. Cada coordenador nacional deverá promover o treinamento com os 

coordenadores dos hospitais e com os responsáveis pela coleta de dados, para garantir a 

fidelidade no desenvolvimento do protocolo proposto. Será desenvolvido um mecanismo 

para a resolução de problemas envolvendo a coleta dos dados, coordenadores de cada 

unidade, coordenadores nacionais e coordenadores regionais/globais. 

2.7 COMITÊS DO ESTUDO 

2.7.1 Steering Committee 

 Os coordenadores regionais: Drs Guillermo Carroli, Zahida Qureshi e Pisake 

Lumbiganon. 

 Consultores externos: Drs Anthony Armson, Caroline Crowther, Carol Hogue, 

Gunilla Lindmark, Suneeta Mittal, Robert Pattinson and Mary Ellen Stanton. 

 Secretariado OMS: João Paulo Souza, A. Metin Gülmezoglu, Mario Merialdi, 

Lale Say, e Eduardo Bergel 

2.7.2 Comitê para coordenação do projeto 

 Eduardo Bergel (coordenador RHR/SIS), Nguyen Thi My Huong (coordenador 

geral), e os três coordenadores por região (Américas, África e Ásia). 

2.7.2 Outros comitês 

 O Painel de Especialistas em Pesquisa Epidemiológica do Programa de 

Reprodução Humana da OMS (HRP) irá revisar o conteúdo técnico e orçamento. 

 O comitê de Ética da OMS irá fornecer avaliação ética do projeto de pesquisa 

proposto.  

 Os formulários para coleta de dados foram avaliados por um comitê especial do 

Programa de Reprodução Humana da OMS (HRP). 
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2.8. PRINCIPAIS DIFICULDADES PREVISTAS  

2.8.1 Logística para implementação da coleta de dados   

Este estudo baseia-se na experiência prévia do Projeto Global Survey, o qual criou e 

testou uma rede mundial de centros colaboradores para coleta de dados. O sucesso do 

Global Survey demonstrou que a existência de pesquisas em larga escala, com centros 

colaboradores diversos, é complexa, porém factível.  

O projeto multipaíses para pesquisa em saúde materna e neonatal será conduzido em 

escala mundial concomitantemente. Esta abordagem é possível pela capacitação da OMS 

com estudos semelhantes e propõe o desenvolvimento de cerca de 400 centros de 

pesquisa no mundo. Este será mais um passo na criação de uma grande rede para coleta 

de dados e monitoramento da saúde materna e perinatal. 

Seleção da equipe de trabalho:  

 Coordenação OMS: seleção dos coordenadores regionais e nacionais; 

 Coordenadores regionais e nacionais: seleção dos coordenadores de cada hospital; 

 Coordenadores do hospital: seleção de responsáveis pela coleta de dados no 

hospital e inserção de dados no sistema online;  

 Escritórios da OMS e representantes de Ministérios da Saúde poderão auxiliar na 

seleção da equipe de trabalho. 

 

2.8.2 Implementação do conceito de Near Miss Materno  

O conceito de Near Miss materno é relativamente novo, com critérios de identificação de 

casos fundamentados em marcadores de disfunção orgânica. Estes marcadores não fazem 

parte da rotina e conhecimento prévio em Saúde Materna e por isso, pode haver 

dificuldade para adequada coleta de dados. Para garantir a efetividade e sucesso deste 

estudo, é preciso alertar e motivar os profissionais de saúde envolvidos, em cada unidade 

selecionada, com papel fundamental dos coordenadores dos hospitais. 

2.8.3 Coleta de dados sobre aborto 

Além da avaliação de todas as mulheres internadas para parto, o estudo propõe a 

avaliação de casos de aborto com complicações graves. Isto representa um desafio para a 

coleta de dados, já que em muitas instituições o atendimento aos casos de aborto não é 

realizado no mesmo ambiente/estrutura que oferece os cuidados de maternidade. No 

entanto, espera-se que o fato de considerar apenas os casos de aborto complicado 

(resultando em near miss ou morte materna) possa reduzir a dificuldade na identificação 

destes eventos. 
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2.8.4 Validação Externa  

Este estudo está fundamentado na formação de uma rede de unidades de saúde, na sua 

maioria compostas por hospitais de médio e grande porte, referência para sua região. Isto 

pode gerar uma variável de confundimento, por superestimar a incidência de 

complicações clínicas relacionadas à gestação e parto pré-termo. Caso seja necessário, 

serão desenvolvidas ferramentas para ajuste e correção de possíveis erros, considerando 

informações populacionais, de estudos demográficos e populacionais confiáveis. Os 

resultados deverão ser especialmente relevantes para países com sistema de saúde de 

cobertura restrita. A utilização de dados no nível de conglomerado deverá colaborar para 

a avaliação de fatores individuais.  

2.8.5 Validação Interna 

O número total de partos em cada unidade de saúde será utilizado para conferir a 

cobertura da coleta de dados. Prontuários serão selecionados ao acaso, para fiscalizar e 

avaliar a adequada obtenção dos dados.  

2.8.6 Adequação de resultados 

Considerando os desafios envolvidos na coleta de dados de um estudo tão amplo, 

multipaíses e em diversas unidades de saúde, foi definida a realização apenas de 

avaliação de morbidade materna e perinatal de curto prazo, somente hospitalar. Isso 

garante adequada avaliação através de prontuários médicos e menores custos, enquanto 

seguimentos de longo prazo envolvem gastos altos e dificuldades operacionais, como por 

exemplo, a realização de consultas médicas pós-parto (levando em conta o grande 

número de sujeitos). 

2.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este é um estudo observacional, no qual os dados serão coletados em unidades de saúde, 

através da análise de prontuários médicos, após a alta hospitalar de cada mulher, sem 

qualquer identificação dos sujeitos. Nenhuma informação será obtida diretamente dos 

pacientes e não haverá entrevistas. A equipe médica de cada unidade poderá ser 

questionada para esclarecimento de dúvidas a respeito de dados anotados ou faltantes no 

prontuário. Os dados de identificação de sujeitos de pesquisa, como nome, código 

hospitalar, data de nascimento, data de internação e parto, serão mantidos em sigilo, em 

um livro de registro dentro de cada instituição, sob responsabilidade do investigador 

encarregado pela coleta - para possível verificação e consulta em caso de inconsistência 

ou falta de dados. A equipe envolvida no estudo irá garantir a confidencialidade de livros 

de registro, fichas de coleta e computadores envolvidos no projeto, nenhum destes artigos 

deverá deixar a unidade hospitalar, além de armazenamento em locais seguros, com 

travas e cadeados. Os computadores deverão ter senhas de acesso e mecanismos de 

segurança para inserção e verificação de dados. Não haverá necessidade de obtenção de 

consentimento livre e esclarecido individual, dos participantes do estudo (pacientes). 
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Essa estratégia já foi utilizada anteriormente pela Organização Mundial da Saúde em seu 

WHO Global Survey em 2005, além de em outros estudos similares em andamento no 

país, demonstrando ser factível e a única maneira de se conseguir dados fiéis de 

morbidade e mortalidade materna. Para isso solicita-se ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da instituição e ao CONEP a dispensa de solicitação de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O presente protocolo de estudo internacional já foi aprovado eticamente pelo 

comitê correspondente da Organização Mundial da Saúde (Anexo 2). 

 

Os pesquisadores responsáveis pela coleta de dados serão selecionados dentro da equipe 

médica de cada unidade, caso seja necessário contratar pessoas de fora do hospital, para 

coleta e manuseio de prontuários médicos, será preenchido termo de responsabilidade e 

confidencialidade, com aprovação pela direção da unidade e do estudo. Caso necessário, 

considerando um estudo baseado em conglomerado, será obtida autorização em nível 

institucional, pela autoridade responsável (chefe de departamento ou diretor clínico), para 

realização do projeto. Será obtida autorização ética segundo as regulamentações 

determinadas pela OMS e comitês nacionais/locais. 

Uma estratégia semelhante foi desenvolvida pelo estudo Global Survey da OMS [5], com 

apoio do grupo responsável pela revisão ética dos estudos da OMS no momento de 

revisão do projeto. 
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2.10 ORÇAMENTO 

O orçamento necessário para implementação do projeto deverá ser calculado pelos 

coordenadores de cada país envolvido. O orçamento final será obtido pela coordenação 

central do projeto, baseado nos números de cada região, somados aos custos das reuniões, 

gerência, treinamentos e demais gastos pertinentes. O orçamento está sendo calculado e 

ainda precisa de aprovação para apresentação do projeto. Uma avaliação preliminar 

estima custos ao redor de US$ 1.500.000. Este estudo terá o apoio conjunto do 

Departamento de Pesquisa em Saúde Reprodutiva/OMS e USAID. 

Para o estudo no Brasil, o seguinte orçamento foi assegurado pela OMS: 

 

ESTUDO MULTIPAÍSES EM SAÚDE MATERNA E NEONATAL DA OMS - HRP A65661 

País: Brasil 

 Orçamento US$ No US$ 

No Atividade/Item orçamentário Unitário  Freqüência (meses) Total 

1 Comunicação e impressão       

  Telefone, correio, correio expresso:      300,00 

  Impressão formulários, manual, protocolo     300,00 

  Total      600,00 

2 Pessoal e centros        

  Coordenador nacional 700,00 1 X 6  4.200,00 

  Coordenador estadual (3) 400,00 3 X 3  3.600,00 

  Coordenador hospitalar (21) 200,00 21 X 3  12.600,00 

  Pessoal coleta de dados (21) 400,00 21 X 3  25.200,00 

  Pessoal entrada de dados (3) 400,00 3 X 3  3.600,00 

  Total      49.200,00 

3 Viagens e reuniões       

  Treinamento (sala, equipamento, almoço)     2.100,00 

  Diárias 150,00 26 3.900,00 

  Transporte local      1.000,00 

  Passagens aéreas  400,00 8 3.200,00 

  Total      10.200,00 

  TOTAL GERAL      60.000,00 
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ESTUDO MULTIPAÍSES EM SAÚDE MATERNA E NEONATAL DA OMS 

HRP A65661 

País: Brasil 

Atividade Justificativa de orçamento 

Comunicação e impressão  

Telefone, correio, 

correio expresso 

Os formulários preenchidos em cada hospital devem ser enviados por correio das 

cidades fora da capital cada semana  

Impressão de 

formulários, 

manual, protocolo 

Cerca de 22.000 formulários (2 páginas cada) mais cerca de 120 protocolos + 

manual de operações precisam ser impressos para a coleta de dados e treinamento. 

Pessoal e centros 

Coordenador 

nacional 

1 coordenador nacional deve iniciar o trabalho 2 meses antes do período de coleta 

de dados (3 meses) mais um mês após, para tarefas gerais relacionadas à tradução 

do protocolo, identificação dos coordenadores estaduais e hospitalares, pessoal para 

coleta e entrada de dados, aprovação ética, supervisão do estudo, correção dos 

dados, etc.  

Coordenador 

estadual (3) 

1 coordenador para cada estado (3) é necessário por um período de 3 meses, para 

tarefas gerais incluindo a identificação e treinamento dos coordenadores 

hospitalares e pessoal para coleta de dados, entrada de dados, aprovação ética local, 

supervisão do andamento do estudo nos hospitais do estado, etc. 

Coordenador 

hospitalar (21) 

1 coordenador para cada hospital (21) é necessário por um período de 3 meses de 

coleta de dados para tarefas gerais como criar as condições locais para a coleta de 

dados, envio dos formulários preenchidos para o coordenador estadual, solução de 

dúvidas do coletor de dados, etc. 

Pessoal coleta de 

dados (21) 

1 coletor de dados para cada hospital é necessário para a vigilância de todos os 

partos e casos identificados como de morbidade materna grave. 

Pessoal entrada de 

dados (3) 

1 pessoa especialmente treinada para a entrada de dados em OpenClinica será 

necessária para cada estado (3) trabalhando em tempo integral durante 3 meses.  

Viagens e reuniões 

Treinamento (sala, 

equipamento, 

almoço) 

Estão planejadas 3 reuniões de um dia para treinamento antes do início do estudo, 

uma em cada estado com 2 pessoas do centro coordenador nacional, mais 2 pessoas 

de cada hospital (coordenador + coletor de dados) mais o coordenador estadual. 

Isto inclui aluguel de sala, datashow, almoço e coffee breaks. 

Diárias 4 hospitais estão longe da capital do estado e necessitam diárias (4 X 2 pessoas X 2 

dias =16) + 2 pessoas do centro coordenador para as reuniões de treinamento (2 X 

2 reuniões X 2 dias = 8) + 2 pessoas do centro coordenador para treinamento no 

mesmo estado (2 X 1 dia=2). Total: 26. 

Transporte local Para as reuniões de treinamento é necessário transporte local do hospital ao local 

onde será a reunião. 

Passagens aéreas Serão também necessárias para o treinamento 2 passagens aéreas Campinas-Recife-

Campinas, 2 Petrolina-Recife-Petrolina, e 2 Campinas-Brasília-Campinas, e para  

monitorização 1 Campinas-Recife-Campinas e 1 Campinas-Brasília-Campinas. 
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2.11 RESULTADOS ESPERADOS E DIVULGAÇÃO PROPOSTA  

Os dados obtidos serão utilizados para estimar mortalidade e morbidade materna e 

neonatal, avaliar serviços de saúde, monitorar intervenções clínicas, averiguar qualidade 

do atendimento médico e identificar realização de intervenções médicas efetivas. O 

estudo proposto também pretende fornecer informações relevantes para melhora de 

programas de saúde materna e perinatal, com fortalecimento da capacidade de pesquisa 

nas instituições envolvidas e estímulo ao desenvolvimento das melhores e mais efetivas 

práticas clínicas.  

A implementação de um sistema de vigilância para near miss é o primeiro passo para 

utilização do conceito de near miss materno como ferramenta para melhoria da saúde 

materna. Este processo baseia-se na rigorosa vigilância de condições ameaçadoras da 

vida e também na possibilidade de identificação de problemas e demoras no atendimento. 

Os resultados obtidos deverão ser publicados através de artigos científicos submetidos a 

aprovação em revistas de alto impacto. Também serão elaborados resumos e manuais 

com conceitos e utilização de near miss. Serão programadas reuniões regionais para 

apresentação dos resultados, com colaboração de escritórios locais da OMS. Em âmbito 

central (coordenação geral) e regional (coordenadores de cada país) serão propostas 

análises secundárias dos dados. 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Formulário Individual de coleta de dados 
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Anexo 2. Aprovação ética na instituição coordenadora no exterior 
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Anexo 3. Algoritmos para indicadores de processo     

Caixa A: Algoritmos para indicadores de processo   –  Parto pré-termo 

     

  Parto pré-termo 

(22-34sem.) 

  

      

      

       

 Realizar corticóide  Não realizar corticóide  

         

 Todas as mulheres que 

receberem corticóide 

são consideradas 

elegíveis   

 Critério de elegibilidade:  

 Mulheres com intervalo entre 

internação hospitalar e parto < 3h (com 

exceção de parto eletivo) são 

consideradas não elegíveis   

 Todas as outras mulheres, incluindo 
aquelas com parto eletivo, são 

consideradas elegíveis  

 

     

     

     

     

       

 Padrão alcançado: 

Mulheres elegíveis 

receberam corticóide  

(A) 

 Padrão não 

alcançado: 
Mulheres elegíveis não 

receberam corticóide  

 (B) 

 

       

 
Índice de utilização de corticóide = 

A   

 A+B   

       
Algoritmo baseado em: Wilson B, Thornton JG, Hewison J, Lilford RJ, Watt I, Braunholtz D, Robinson M. 

The Leeds University Maternity Audit Project. Int J Qual Health Care. 2002;14(3):175-81 

 

 



 

 38 

Caixa B: Algoritmos para indicadores de processo - Eclâmpsia 

     

  Eclâmpsia   

      

      

       

 MgSO4 administrado   MgSO4 não 

administrado 

  

         

 Critério de 

elegibilidade:  
Todas as mulheres com 

eclâmpsia deveriam receber 

MgSo4 e são consideradas 

elegíveis 

 Critério de 

elegibilidade:  
Todas as mulheres com 

eclâmpsia deveriam 

receber MgSo4 e são 

consideradas elegíveis 

 

       

 Padrão alcançado: 

Mulheres elegíveis 

receberam MgSO4 

(A) 

 Padrão não 

alcançado: 
Mulheres elegíveis não 

receberam MgSO4 

 (B) 

 

       

 
Índice de utilização de MgSO4  = 

A   

 A+B   
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Caixa C: Algoritmos para indicadores de processo   – prevenção de HPP 

     

  Qualquer parto   

      

      

       

 Administração de 

uterotônico profilático 

  Não realizada 

administração de 

uterotônico profilático 

  

         

 Critério de 

elegibilidade:  
Todas as mulheres deveriam 

receber uterotônico 

profilático durante o parto e 

deveriam ser consideradas 

elegíveis   

 Critério de 

elegibilidade:  
Todas as mulheres 

deveriam receber 

uterotônico profilático 

durante o parto e deveriam 
ser consideradas elegíveis 

 

       

 Padrão alcançado: 

Mulheres elegíveis 

receberam uterotônico 

profilático  

(A) 

 Padrão não 

alcançado: 
Mulheres elegíveis não 

receberam uterotônico 

profilático  

 (B) 

 

       

 Índice de utilização de uterotônico 

profilático = 

A   

 A+B   

       
 

 

 

 

 


