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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo avaliar o desempenho do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) na identificação dos casos 
de near miss materno ocorridos, em um hospital terciário da cidade do Rio de 
Janeiro, no ano de 2008. A identificação dos casos se deu pela avaliação dos 
prontuários médicos das mulheres que apresentaram condições 
potencialmente ameaçadoras à vida, selecionados a partir da revisão dos 
sumários de alta hospitalar, sendo este processo considerado o padrão-ouro. A 
segunda etapa do estudo consistiu no escrutínio das informações contidas no 
SIH-SUS, através da busca nominal dos casos de near miss materno 
identificados pela revisão dos prontuários e da seleção das AIHs cujos campos 
“Diagnóstico Principal”, “Diagnóstico Secundário” e/ou “Procedimento 
Realizado” apresentassem codificações compatíveis com este agravo, 
realizando-se então a avaliação das propriedades diagnósticas do SIH-SUS. 
Após avaliação de 1.170 sumários de internação hospitalar, foram 
selecionados 228 casos para a revisão dos prontuários.  Após revisão das 
informações contidas nos registros médicos, foram identificados 165 casos de 
morbidade materna grave, dentre as quais 8 evoluíram com óbito materno, 130 
cursaram com situações de morbidade grave não caracterizadas como near 
miss materno e 27 efetivamente apresentaram-se como casos de near miss 
materno. Na avaliação inicial do desempenho do SIH-SUS, através da busca 
nominal das mulheres identificadas com near miss, constatou-se que apenas 
16 (59,2%) casos estavam no banco de dados. Acerca da ausência dos outros 
11 casos (40.7%) restantes no sistema, foi possível detectar que ao menos 4 
(36,3%) deles decorreram pelo não faturamento AIH por haver excedido o 
limite percentual de cesarianas do hospital. Analisando as propriedades 
diagnósticas do SIH-SUS, obteve-se sensibilidade de 18,5% (IC95% = 6,3-
38,1), valor preditivo positivo de 7,14% (IC95% = 2,36-13,9), especificidade de 
94,3 (IC95% = 92,8-95,6) e área sob a curva ROC de 0,56 (IC95% = 0,48-
0,63). Considerando os resultados obtidos, em princípio, o SIH-SUS não 
parece ser boa ferramenta para vigilância do near miss materno. 
 

Palavras-chave: mortalidade materna, sistemas de informação hospitalar, 
registros médicos, vigilância epidemiológica, complicações na gravidez. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the performance of the Hospital Information 
System (SIH) of Brazilian National Health Service in identifying cases of 
maternal near miss in a tertiary hospital in the city of Rio de Janeiro, during the 
year of 2008.  The identification of such cases was done through evaluation of 
the medical records of patients who presented with potential life-threatening 
conditions.  The cases were selected after revision of the discharge summaries 
of those patients; this process is considered gold-standard.  The second phase 
of the study consisted in the scrutiny of the information in the SIH-SUS, through 
a nominal search of the maternal near miss cases identified from the revision of 
medical records and selection of the Hospital Admittance Forms (AIH) which the 
fields “primary diagnosis”, “secondary diagnosis” and/or “performed procedure” 
presented data compatible with such grievance, thus evaluating the diagnostic 
properties of the SIH.  After evaluation of 1.170 hospital chart summaries, 228 
cases were selected for a full chart revision.  After revision of the information in 
the medical charts 165 cases of severe maternal morbidity were identified, 
among which 8 resulted in maternal death, 130 were cases of severe maternal 
morbidity not classified as near miss, and 27 were effectively considered 
maternal near miss cases.  In the initial evaluation of the SIH performance 
through the nominal search of women identified as near miss, it was detected 
that only 16 (59. 2%) cases were in the database.  Regarding the absence of 
the other 11 (40.7%) remaining cases, it was detected that at least 4 (36.3%) of 
them resulted from the non-billing of the procedures because the hospital’s 
cesarean-section percentage limit had been exceeded.  An analysis of the 
diagnostic properties of the SIH showed a 18,5% sensibility (95%CI = 6.3 – 
38.1), 7.14% positive predictive value (95%IC = 2.36-15.9), 94.3% specificity 
(95%CI = 92.8 – 95.6) and area under the ROC curve of 0.56 (95%CI = 0.48 – 
0.63).  At a first look, considering the results obtained, the SIH does not seem to 
be a good tool for surveillance of maternal near miss. 
 

 

 

Key words: maternal mortality, hospital information systems, medical records, 
epidemiologic surveillance, pregnancy complications. 
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APRESENTAÇÃO  

Near miss, ou quase perda em sua tradução literal, é termo oriundo do 

controle de tráfego aéreo que indicaria situação em que a colisão de aeronaves 

em voo esteve próxima de ocorrer 1,2. Este termo foi introduzido no estudo da 

morbidade materna por Stones et al. 3 para descrever casos em que mulheres 

apresentaram complicações potencialmente fatais durante gravidez, parto e 

puerpério.  

A literatura médica apresenta algumas variações na definição do near 

miss materno. Segundo Filippi et al. 4 , o termo near miss é definido como “uma 

grave complicação obstétrica que impõe imediata intervenção médica a fim de 

impedir a morte materna”. Prual et al. 5 descreveram o near miss materno como 

“qualquer gestante ou puérpera que recentemente deu à luz, tendo necessitado 

de atendimento imediato e que sobreviveu pelo acaso ou cuidados recebidos 

no hospital”. Já Mantel et al. 6 definem este evento como “uma gestante com 

doença grave, que teria falecido, caso não tivesse tido sorte e/ou bom 

tratamento ao seu lado”. A conclusão que se apreende das definições acima 

expostas é que para caracterização de evento near miss é necessário não 

somente a presença de doença ou complicação no ciclo grávido-puerperal 

levando à morbidade materna grave, mas também que houve alguma forma de 

tratamento ou cuidado especial para que não houvesse evolução para morte.  

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu near 

miss materno como “uma mulher que quase morre, porém sobrevive a 

complicação ocorrida na gravidez, parto ou até 42 dias após o fim da 

gestação”, alinhando-a com a definição de morte materna 7. 



10 

 

 

 

O interesse pelo estudo do near miss materno decorre do declínio das 

taxas de mortalidade materna, especialmente nos países desenvolvidos, 

sugerindo que este indicador seja mais relevante para a avaliação do cuidado 

obstétrico que a própria morte materna 3.  

Neste contexto, a monitoração dos casos de near miss oferece a 

possibilidade de analisar a qualidade da assistência obstétrica, o que poderia 

ser realizado através de bases administrativas de dados de saúde. No Canadá, 

por exemplo, tem sido feito uso dos registros de internação e alta compilados 

pelo Canadian Institute for Health Information para estimar a prevalência da 

morbidade materna grave 8. 

No Brasil, o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SIH-SUS) é a base administrativa de dados que armazena as 

informações das internações hospitalares ocorridas no sistema público de 

saúde. Dessa forma, configura-se em potencial ferramenta para monitoramento 

das situações de morbidade hospitalar no país, inclusive o near miss materno.  

O primeiro capítulo desta dissertação inclui a introdução ao tema ora 

abordado, composto pela justificativa do trabalho e do referencial teórico. É 

demonstrada a relevância do estudo do near miss materno em nosso país, em 

consonância com os esforços governamentais de reduzir a mortalidade 

materna conforme acordado nas Metas de Desenvolvimento do Milênio. 

Ressalta-se também o papel que as bases de dados administrativas, como o 

SIH-SUS, podem desempenhar na vigilância epidemiológica deste agravo. 

No segundo capítulo são apresentados o objetivo geral e os específicos, 

que orientam a proposta de avaliar o potencial do SIH-SUS na vigilância do 

near miss materno. 
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O terceiro capítulo é constituído pelo artigo, formatado conforme as 

normas de publicação do periódico “Cadernos de Saúde Pública”. No artigo são 

apresentados os métodos utilizados na pesquisa e os resultados encontrados, 

seguidos pela discussão à luz da literatura. 

Por fim, no quarto capítulo são apresentadas as considerações finais e 

principais conclusões desta dissertação. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa 

A despeito da melhoria das condições sociais e econômicas observadas 

no Brasil nas duas últimas décadas, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) 

ainda é elevada em nosso país. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 

2006, ocorreram 77,2 decessos maternos para 100.000 nascidos vivos no 

território nacional 9, números muito acima dos encontrados em países 

desenvolvidos, nos quais a RMM oscila entre 8 e 17 óbitos por 100.000 

nascidos vivos 10. 

Apesar da morte materna não constar entre as dez primeiras causas de 

óbito nas mulheres em idade reprodutiva 11, a gravidade do problema é 

evidenciada por ser a gravidez um evento fisiológico da vida da mulher, por 

isso não podendo ser considerado doença. Deve-se ressaltar também o 

impacto de sua ocorrência no núcleo familiar.  

A preocupação do governo brasileiro com a morte materna está 

expressa no plano de ação 2004-2007 da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher, que objetivava reduzir em 15% a RMM nas capitais 

brasileiras e implantar comitês de morte materna em 100% dos estados e em 

municípios com população superior a 50.000 habitantes 12.    

Entretanto, deve-se levar em conta que, apesar do Brasil ainda 

apresentar elevados números de óbitos maternos, a magnitude deste evento é 

pequena. Basta anotar que, no município do Rio de Janeiro, foram notificados 

60 decessos maternos no ano de 2007 13. Se partirmos para análise dos óbitos 

maternos por instituição de saúde, certamente sua ocorrência seria uma 

raridade na maioria delas.  
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Pode-se presumir que, em países desenvolvidos, em face da 

baixíssima incidência do evento, a dificuldade em mensurar adequadamente a 

mortalidade materna e entender as razões que levaram a este desfecho é 

ainda maior. Dessa forma, para se obter amostra grande o suficiente para 

identificar tendências na qualidade da assistência à saúde materna ou das 

doenças que culminam na morte materna, seriam necessários vários anos 14.  

Esses fatores levaram ao interesse de estudar os níveis e as causas da 

morbidade materna grave 15, cuja frequência é várias vezes superior a da morte 

materna. A revisão dos casos de near miss materno pode fornecer informações 

úteis acerca das trajetórias que culminaram na morbidade grave ou no óbito, 

gerando ações e soluções pelas equipes dos estabelecimentos de saúde 15,16. 

Dessa forma, a auditoria do near miss vem sendo tratada como uma forma de 

melhorar a qualidade da assistência prestada em países em desenvolvimento 

16.               

Neste contexto, o estudo do near miss materno alinha-se aos esforços 

governamentais em atingir as metas de redução da morte materna. O evento 

near miss está próximo da morte materna, tem maior incidência que a mesma e 

permite que a própria paciente seja a fonte de informações sobre o agravo. Por 

estes motivos, torna-se uma excelente proxi da morte materna, sendo, 

possivelmente, um evento de importância para a ampliação dos conhecimentos 

acerca dos fatores de risco para o óbito materno 17.  Investimentos na revisão 

dos casos de near miss poderiam melhorar a qualidade das informações 

acerca das complicações obstétricas. Ainda, permite apreender a percepção 

das mulheres quanto à qualidade da assistência prestada 15, estando em 
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acordo com o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal, que prevê entre suas prioridades a vigilância do óbito materno 18.    

Diferentes propostas são apontadas na literatura para a monitoração dos 

casos de near miss. Alguns investigadores utilizam-se de bases de dados 

administrativas, outros recorrem diretamente à ficha ou prontuário da 

paciente19. Idealmente, esse processo de monitoração deve ser realizado 

rotineiramente através de comitês institucionais para avaliação de eventos 

adversos graves e, em locais onde esta estratégia não é factível, 

complementado por auditorias periódicas 7. No entanto, esta estratégia exige 

um sistema de vigilância altamente desenvolvido, a fim de identificar 

prospectivamente os casos e determinar a conduta apropriada derivada de 

protocolos padronizados 20. Contudo, poucos países possuem sistemas bem 

estruturados de tecnologia de informação em saúde, os quais permitiriam 

avaliar em tempo real a adequação do cuidado assistencial 21. Dessa forma, a 

estratégia que parece mais simples e de baixo custo é a utilização de bases de 

dados administrativas 22,23,24. 

No Brasil, os dados de alguns sistemas de informação em saúde estão 

disponíveis na Internet. Entre eles, apontamos o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS). Este último é uma base 

de dados administrativa que armazena as informações das internações 

hospitalares ocorridas no sistema público de saúde, a qual cobre 

aproximadamente 70-80% das internações hospitalares, sendo a única fonte de 

informações sobre a morbidade hospitalar no país 25,26
.  
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O SIH-SUS já foi explorado como fonte de informação para estimar a 

magnitude do near miss materno nas capitais brasileiras por Sousa et al. 23. Na 

conclusão, os autores avaliam como promissora a perspectiva de utilização de 

bases de dados administrativas nacionais na vigilância do near miss materno, 

mas reconhecem as limitações desse método.  

Diversos autores 26,27 já apontaram a limitação do uso do SIH-SUS 

como fonte de informação: variação da qualidade dos dados, reduzida 

disponibilidade de informação clínica e precário preenchimento do campo 

diagnóstico secundário, entre outras. Dessa forma, idealmente o emprego do 

SIH-SUS em ações de vigilância e monitoramento de doenças em nível 

populacional deve ser previamente escrutinado para cada agravo 26.        

Em face do exposto, a presente investigação objetiva avaliar o 

desempenho do SIH-SUS na identificação dos casos de near miss materno, 

tendo em vista a potencial utilização dessa base de dados no seu 

monitoramento. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

1.2. Referencial Teórico 
 

A cada ano, mais de 500.000 mulheres morrem em decorrência de 

complicações tratáveis ou preveníveis da gravidez e do parto. Quase todas 

estas mortes (99%) ocorrem em países em desenvolvimento 28. Uma das 

metas do milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 2000 é melhorar a saúde materna, estatuindo-se como alvo a redução de 

três quartos da razão de mortalidade materna (RMM) entre 1990 e 2015. 

A mortalidade materna é considerada bom indicador para avaliar as 

condições de saúde de uma população. Razões de mortalidade materna 

(RMM) elevadas são indicativas de precárias condições socioeconômicas, 

baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a 

violência está presente e, sobretudo, dificuldades de acesso a serviços de 

saúde de boa qualidade 11.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a morte materna como 

“a morte da mulher quando grávida ou até 42 dias após o parto, 

independentemente de sua duração ou do local de implantação, por qualquer 

causa relacionada ou agravada pela gestação ou por seu manejo, excluindo-se 

as causas acidentais ou incidentais” 29.  

Esta definição permite a identificação dos óbitos maternos em função de 

sua etiologia, distinguindo-se aquelas de causa direta e indireta. Morte materna 

direta é aquela resultante de complicações obstétricas do estado gravídico 

(gravidez, parto e puerpério), de intervenções, omissões, tratamento 

inapropriado, ou de cadeia de eventos decorrente dessas condições. Entre os 

exemplos de morte materna direta citamos hemorragia, pré-eclâmpsia, 

complicações anestésicas ou da operação cesariana. Morte materna indireta é 
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a resultante de doenças pré-existentes ou de doenças que se desenvolvem 

durante a gravidez, que não podem ser atribuídas às causas diretas, mas 

agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação 29.         

A mortalidade materna tem sido considerada alvo prioritário para a 

saúde global e desenvolvimento social desde a Conferência sobre Maternidade 

Segura realizada em Nairóbi no ano de 1987 10  e, especialmente, após sua 

inclusão nas Metas de Desenvolvimento do Milênio pela ONU, documento 

assinado por todos os seus países membros em 2000 30. A 5ª meta do milênio 

propõe a redução de 75% das mortes maternas entre 1990 e 2015 29. 

No intuito de alcançar este objetivo, é necessário que a morte materna 

seja monitorada e que sua estimativa possa ser internacionalmente 

comparável29. Recorre-se, assim, a determinadas medidas para essa 

finalidade, sendo a principal delas a RMM, definida como o número de óbitos 

maternos em determinado período de tempo por 100.000 nascidos vivos 

durante o mesmo período 29.     

 Dessa forma, todos os países do mundo deveriam estar comprometidos 

em reduzir a RMM em 5,5% por ano a fim de atingir a meta do milênio 10. 

Estimativa da OMS para o ano de 2005 calculou que ocorreram 535.900 

decessos maternos naquele ano, o que corresponde à RMM de 402 óbitos por 

100.000 nascidos vivos. Esses números representam queda de 5,4% entre 

1990 e 2005, ou seja, redução de apenas 0,4% por ano, revelando a 

necessidade de melhorar a assistência à gravidez e ao parto, especialmente 

nos países em desenvolvimento10. 

O mesmo estudo revela iniquidades na distribuição das mortes 

maternas. A maioria dos óbitos ocorre na África subsaariana e na Ásia, que 
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concentram 50% e 45% do total de mortes maternas, respectivamente. A 

diferença da RMM é extremamente grande entre as regiões do planeta, 

variando de 9 por 100.000 nascidos vivos em países desenvolvidos e 905 por 

100.000 nascidos vivos na África subsaariana. A América Latina apresenta 

números intermediários, com RMM de 132 por 100.000 nascidos vivos 10.  

O Brasil, como signatário das Metas de Desenvolvimento do Milênio, tem 

implementado ações visando aprimorar a vigilância da morte materna, em 

especial através da implantação dos Comitês de Mortalidade Materna a partir 

de 1987. Essa política foi reafirmada em 2004 com o “Pacto Nacional pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal”. Em 2005, todos os 27 estados 

da federação encontravam-se com comitês estaduais de morte materna 

implantados 31, tendo ocorrido um incremento do número desses comitês de 

495 em 2001 para 951 em 2005 32.  

Ainda assim, a subinformação e o sub-registro dificultam o 

monitoramento do nível e da tendência da mortalidade materna. No intuito de 

melhorar o registro da morte materna, o Ministério da Saúde tornou-a evento 

de notificação compulsória, o que ocorreu através da Portaria n° 653 de 28 de 

maio de 2003 31. 

A melhoria dos registros acabou ocasionando elevação da RMM em 

1997 e 1998, depois de momento de estabilidade entre 1987 e 1996 11. Após 

período de queda constante entre 1999 e 2001, em que vários processos 

municipais e estaduais foram deflagrados para enfrentamento da mortalidade 

materna 12, observa-se novo aumento da RMM a partir de 2002 (Tabela 1). 

Ademais, é possível que o incremento verificado no ano de 2004 esteja 
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relacionado à obrigatoriedade de notificação dos óbitos maternos ocorrida no 

ano anterior. 

Tabela 1 – Razão de Mortalidade Materna no Brasil entre 2001-

2006. 

Ano Mortes 
maternas 

Nascidos Vivos RMM* RMM** 

2001 1.577 3.115.474 50,61 70,9 
2002 1.655 3.059.402 54,09 75,9 
2003 1.584 3.038.2 51 52,13 73,0 
2004 1.641 3.026.548 54,22 76,1 
2005 1.620 3.035.096 53,37 74,7 
2006 1.623 2.944.928 55,11 77,2 

* RMM calculada a partir dos dados coletados do SIM e do SINASC sem aplicação de fator 
de correção 

** Dados oficiais do Ministério da Saúde obtidos no IDB-Brasil-2008 
9
, em que foi utilizado 

fator de correção de 1,4 para cálculo da RMM 

 

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, a RMM foi de 77,2 por 

100.000 nascidos vivos em 2006 9, número quase quatro vezes superior ao 

limite de 20 mortes por 100.000 nascidos vivos estabelecido pela OMS.    

A despeito do Brasil não ter avançado na redução da mortalidade 

materna nos últimos anos, o óbito materno como evento isolado nos serviços 

de saúde tem se tornado cada vez mais raro. A oportunidade de sua utilização 

como evento marcador para avaliação das práticas assistenciais por sua 

excepcionalidade muitas vezes não leva à revisão e eventual adequação das 

práticas assistenciais. Souza et al. 2 afirmam que no Brasil no ano de 2001 se a 

distribuição dos óbitos maternos fosse homogênea ocorreriam cerca de 0,3 

óbito materno por hospital que atende parto.  

Em virtude da baixa incidência da morte materna, em especial nos 

países desenvolvidos, o estudo das situações que podem levar ao óbito 

materno tem sido utilizado com frequência cada vez maior como forma de 

avaliação da qualidade da assistência. Estas situações de morbidade materna 
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grave que acontecem em consequência de alguma complicação no ciclo 

grávido-puerperal podem levar à morte quando não são assistidas de maneira 

adequada e têm magnitude muitas vezes superior a da morte materna.  

Em realidade, as mortes maternas constituem apenas a ponta de um 

iceberg de morbidade grave relacionada à gestação, parto e puerpério. Estima-

se que dez milhões de mulheres apresentem complicações graves da gestação 

a cada ano e que sua incidência não seja muito diferente nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Por outro lado, o modo como as 

complicações são percebidas e tratadas podem ser responsáveis pelas 

enormes diferenças nas razões de morte materna 33,34. 

As complicações da gravidez podem ser analisadas dentro de um 

contínuo entre a saúde e a morte. Neste contínuo, a gestação pode ser não 

complicada, complicada (morbidade), gravemente complicada (morbidade 

grave) e com risco de vida 35. As mulheres que apresentam risco de vida, 

quando falecem configuram caso de morte materna, e quando sobrevivem 

representam o near miss materno 7. As Figura 1 e 2 ilustram esse espectro 

entre saúde e morte na gravidez. 

Dessa forma, uma mulher só pode ser caracterizada com near miss 

retrospectivamente, pois é necessário que ela sobreviva à complicação grave. 

Contudo, é considerado clinicamente útil haver a possibilidade de identificar 

prospectivamente as mulheres com risco de vida. Estes casos, geralmente, 

emergem de determinadas condições potencialmente ameaçadoras da vida 

(Tabela 2), que podem ser utilizadas na vigilância dos casos de morbidade 

grave7.     
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Figura 1 – Contínuo entre os extremos de saúde e morte na 

gravidez 35.  

        

 

Figura 2 – O espectro da morbidade materna 7.  
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Tabela 2 – Condições potencialmente ameaçadoras da vida  

Hemorrágicas Hipertensivas 

Descolamento prematuro da placenta Pré-eclâmpsia grave 
Placenta acreta/increta/percreta Eclampsia 
Gravidez ectópica Hipertensão grave 
Hemorragia pós-parto Encefalopatia hipertensiva 

Rotura uterina Síndrome HELLP 

Outras desordens sistêmicas Indicadores de manejo grave  

Endometrite Transfusão de sangue 
Edema pulmonar Acesso venoso central 
Insuficiência respiratória Histerectomia 
Convulsões Internação em UTI 
Sepse Hospitalização prolongada (> 7 dias) 
Choque Intubação não relacionada à anestesia 
Trombocitopenia < 100.000 plaquetas Retorno à sala de cirurgia 
Crise tireotóxica Intervenção cirúrgica 
Fonte: Say L, Souza JP, Pattinson RC; WHO working group on Maternal Mortality and Morbidity 
classifications. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009; 23:287-96. 

 

Em 2009, a OMS alinhou a definição do near miss materno com a da morte 

materna e estabeleceu os critérios para sua identificação 7. Esses critérios 

estão divididos entre parâmetros clínicos, laboratoriais e de manejo, conforme 

apresentado na Tabela 3.  

A determinação dos critérios do near miss materno permite que 

instituições e países possam comparar seus dados, o que antes era dificultado 

pelas diferentes propostas existentes para caracterizar esse evento.    

Os casos de morbidade materna grave já vêm sendo utilizados, da 

mesma forma que a morte materna, como marcadores para a avaliação da 

qualidade da assistência obstétrica. Geller et al. 36 afirmam que para melhorar 

as taxas de mortalidade é preciso entender a morbidade materna e de que 

forma ela pode levar ao óbito. 

Pattinson e Hall 37 apontam inúmeras razões para a incorporação do 

near miss nos sistemas de vigilância, entre as quais: conclusões mais robustas 

frente ao maior número de casos; informações mais rápidas sobre os 
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resultados da assistência materna; permitir comparações com os casos de 

morte materna; as mulheres podem ser entrevistadas fornecendo informações 

valiosas sobre fatores de risco e falhas na assistência. 

Tabela 3 – Critérios da OMS para near miss materno 

Clínicos Laboratoriais Manejo 

Perda de consciência > 12 
horas 

Saturação de O2  < 90% 
por > 60 min  

Uso contínuo de drogas 
vasoativas 

Perda de consciência E 
ausência de pulso  

PaO2 /FiO2 < 200 mmHg Histerectomia após 
infecção ou hemorragia 

Icterícia na presença de 
pré-eclâmpsia 

Bilirrubina > 6,0 mg/dl Transfusão ≥ 5 unidades 
de hemácias 

Convulsões 
reentrantes/paralisia total 

Trombocitopenia aguda   
(< 50.000) 

Diálise por insuficiência 
renal aguda 

Oligúria não responsiva a 
fluídos e diuréticos 

Perda de consciência E 
presença de glicose e 
cetoácidos na urina 

Intubação e ventilação por 
≥ 60 min não relacionada à 
anestesia 

Frequência respiratória >40 
ou <6/min 

Lactato > 5 Ressuscitação 
cardiopulmonar 

Cianose aguda pH < 7,1  

Gasping Creatinina ≥ 3,5 mg/dl  
Choque   
Distúrbio da coagulação   
Acidente vascular cerebral   
Fonte: Say L, Souza JP, Pattinson RC; WHO working group on Maternal Mortality and Morbidity 
classifications. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009; 23:287-96. 

     

Say et al. 7 enumeram as vantagens da avaliação rotineira do near miss 

materno: 

 analisar não somente os óbitos, mas também os cuidados com 

mulheres gravemente doentes, permitindo monitorar a qualidade 

da assistência obstétrica de emergência; 

 permite entrevistar as mulheres sobreviventes, identificando 

falhas no sistema de saúde; 

 pode-se realizar comparações dos indicadores de near miss e 

morte materna entre países e instituições.  
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Dessa forma, tem sido sugerida a incorporação do near miss materno 

aos inquéritos confidenciais de vigilância 37.  No Reino Unido, o Confidential 

Enquiries into Maternal Deaths and Child Health (CEMACH) já enfatizou a 

importância de rever os casos de morbidade materna grave, o que ainda não 

foi possível por falta de recursos 38. Ainda assim, vários esforços vêm sendo 

empregados com esse objetivo naquele país, como a implementação do 

Sistema de Vigilância Obstétrica do Reino Unido (UKOSS) e do sistema de 

vigilância de morbidade materna grave da Escócia, este último atuando desde 

2003 38. Entretanto, o custo elevado dessa estratégia torna interessante a 

utilização de bases de dados administrativas de internação hospitalar na 

vigilância do near miss materno 20,22,23,24. 

Bases administrativas de dados já têm sido utilizadas para identificação 

dos casos de morbidade materna grave por alguns países como Canadá, 

Estados Unidos e Honduras 20. No Brasil, Sousa et al. 23 estimaram a 

ocorrência do near miss materno nas capitais brasileiras no ano de 2002, 

utilizando as informações do SIH-SUS.  

O SIH-SUS cobre cerca de 70-80% das internações hospitalares do 

país25,26 e vem sendo utilizado em Saúde Pública para diversas análises, tais 

como descrever a morbidade hospitalar e a assistência médica prestada, como 

fonte complementar de vigilância epidemiológica e de validação de outros 

sistemas de informação 39.  

Quanto à assistência obstétrica, o SIH é particularmente interessante, 

considerando que no Brasil os partos ocorrem quase que exclusivamente em 

hospitais e cerca de 70% destes são realizados em unidades de saúde pública 

ou conveniadas ao SUS 40. Esta base administrativa de dados, a despeito de 
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ter sido concebida para fins administrativos, apresenta informações de 

diagnósticos e procedimentos das internações, que podem ser utilizadas para 

obter dados de morbidade 20, configurando-se em ferramenta potencial para 

monitoramento do near miss materno em território nacional. 

Todo o funcionamento do SIH-SUS é baseado na Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH), preenchida cada vez que é caracterizada uma 

internação, mesmo em casos de transferências, e que é utilizada para 

cobrança dos serviços prestados pela remuneração do procedimento realizado 

25,39.  

Entretanto, a confiabilidade dos registros de saúde no Brasil é 

questionável, assim como na maioria dos países em desenvolvimento 20. No 

caso do SIH-SUS, a codificação das AIHs por profissionais administrativos não 

treinados parece ser uma das causas pelos problemas relativos à qualidade da 

informação desse sistema26.  

As informações acerca das internações obstétricas ainda apresentam 

considerável taxa de sub-registro da AIH, o que parece estar relacionado ao 

cumprimento das portarias que limitam o pagamento do número de cesarianas. 

No Rio de Janeiro, Bittencourt et al. 40 encontraram 11,9% de sub-registro entre 

1999 e 2001, o que possivelmente afetaria o desempenho do sistema de 

informações na avaliação de diversos agravos.  

No entanto, caso as informações sejam corretas e adequadamente 

inseridas no sistema, o SIH-SUS pode vir a ser importante ferramenta para 

vigilância do near miss materno.  
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2. OBJETIVOS, HIPÓTESES E ASPECTOS ÉTICOS 
 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar o desempenho no SIH-SUS na identificação dos casos de near 

miss materno em um hospital universitário, referência para alto risco materno, 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Quantificar os casos de near miss materno, através da revisão do 

prontuário médico de mulheres que apresentaram condições 

potencialmente ameaçadoras da vida, na unidade de estudo no ano de 

2008.   

2. Quantificar os casos de near miss materno no SIH-SUS relativos ao ano 

de 2008 e à unidade de estudo.  

3. Fornecer subsídios para aprimorar a utilização do SIH-SUS na vigilância 

do near miss materno e da morbidade materna grave. 

 

2.3. Hipóteses 

 O SIH-SUS apresenta-se como potencial ferramenta para vigilância do 

near miss materno e da morbidade materna grave no Brasil.  

 O desempenho do SIH-SUS deve ser limitado por uma série de fatores, 

relacionados às características deste sistema, formatado 

fundamentalmente para ações gerenciais (ressarcimento financeiro da 

assistência prestada) e não para vigilância epidemiológica.     . 

 

2.4. Considerações éticas 



27 

 

 

 

 No intuito de cumprir as exigências éticas implicadas neste estudo, 

seguiu-se o modelo proposto pela Resolução n°196/1996, emitida pelo 

Ministério da Saúde, tendo sido respeitadas as normas vigentes para a 

pesquisa em seres humanos. A referida investigação foi aprovada pelo comitê 

de ética em pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ), 

sob o registro n° 2751/2010 (Anexo 1), e do Instituto Fernandes Figueira (IFF/ 

Fiocruz), sob registro n° 0001/11 (Anexo 2). 
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Capítulo 3 – ARTIGO 
 

Organizado e formatado conforme as normas exigidas pelo 
periódico: 

 
Cadernos de Saúde Pública 

 
(Anexo 3) 
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Resumo 

Este estudo tem por objetivo avaliar o desempenho do Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) na identificação dos casos de near 

miss materno ocorridos, em um hospital terciário da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 

2008. A identificação dos casos se deu pela avaliação dos prontuários médicos das 

mulheres que apresentaram condições potencialmente ameaçadoras à vida, sendo este 

processo considerado o padrão-ouro. A segunda etapa do estudo consistiu no escrutínio 

das informações contidas no SIH-SUS, através da busca nominal dos casos de near miss 

materno identificados pela revisão dos prontuários e da seleção das AIHs cujos campos 

“Diagnóstico Principal”, “Diagnóstico Secundário” e/ou “Procedimento Realizado” 

apresentassem codificações compatíveis com este agravo, sendo então realizada a 

avaliação das propriedades diagnósticas do SIH-SUS. Após avaliação de 1.170 sumários 

de internação hospitalar, foram selecionados 228 casos para a revisão dos prontuários, 

sendo identificados 27 eventos de near miss materno. Na avaliação inicial do 

desempenho do SIH-SUS, através da busca nominal das mulheres identificadas com 

near miss, constatou-se que apenas 16 (59,2%) casos estavam no banco de dados. 

Analisando as propriedades diagnósticas do SIH-SUS, obteve-se sensibilidade de 18,5% 

(IC95% = 6,3-38,1), valor preditivo positivo de 7,14% (IC95% = 2,36-15,9), 

especificidade de 94,3% (IC95% = 92,8-95,6) e área sob a curva ROC de 0,56 (IC95% 

= 0,48-0,63). Considerando os resultados obtidos, em princípio, o SIH-SUS não parece 

ser boa ferramenta para vigilância do near miss materno, em especial pelo fato de mais 

de 40% dos casos não ter sido encontrada na base de dados. A implementação de 

aprimoramentos no fluxo de informações do SIH-SUS poderiam contribuir para 

melhorar a performance dessa base de dados na vigilância da morbidade materna. 

 

Palavras-chave: mortalidade materna, sistemas de informação hospitalar, registros 

médicos, vigilância epidemiológica, complicações na gravidez. 
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the performance of the Hospital Information System 

(SIH) of Brazilian National Health Service in identifying cases of maternal near miss in 

a tertiary hospital in the city of Rio de Janeiro, during the year of 2008.  The 

identification of such cases was done through evaluation of the medical records of 

patients who presented with potential life-threatening conditions.  The cases were 

selected after revision of the discharge summaries of those patients; this process is 

considered gold-standard.  The second phase of the study consisted in the scrutiny of the 

information in the SIH-SUS, through a nominal search of the maternal near miss cases 

identified from the revision of medical records and selection of the Hospital Admittance 

Forms (AIH) which the fields “primary diagnosis”, “secondary diagnosis” and/or 

“performed procedure” presented data compatible with such grievance, thus evaluating 

the diagnostic properties of the SIH.  After evaluation of 1.170 hospital chart 

summaries, 228 cases were selected for a full chart revision, and 27 maternal near miss 

cases were identified.  In the initial evaluation of the SIH performance through the 

nominal search of women identified as near miss, it was detected that only 16 (59. 2%) 

cases were in the database.  An analysis of the diagnostic properties of the SIH showed 

an 18.5% sensibility (95%CI = 6.3 – 38.1), 7,14% positive predictive value (IC95% = 

2,36-15,9), 94.3% specificity (95%CI = 92.8 – 95.6) and area under the ROC curve of 

0.56 (95%CI = 0.48 – 0.63).  At a first look, considering the results obtained, the SIH 

does not seem to be a good tool for surveillance of maternal near miss, since over 40% 

of cases have not been found in the database.  Implementing improvements in the 

information chain of the SIH could contribute to better this database performance 

regarding maternal morbidity surveillance. 

 

Key words: maternal mortality, hospital information systems, medical records, 

epidemiologic surveillance, pregnancy complications. 
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Introdução 

A cada ano, mais de 500.000 mulheres morrem em decorrência de complicações 

tratáveis ou preveníveis da gravidez e do parto. Quase todas estas mortes (99%) 

ocorrem em países em desenvolvimento 
1
. Uma das metas do milênio estabelecidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000 é melhorar a saúde materna, 

estatuindo-se como alvo a redução de três quartos da razão de mortalidade materna 

entre 1990 e 2015. 

O Brasil, como signatário das Metas de Desenvolvimento do Milênio, tem 

implementado ações visando aprimorar a vigilância da morte materna, estabelecidas no 

“Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal” 
2
. Como resultado 

dessas ações o número de Comitês de Mortalidade Materna aumentou de 495 em 2001 

para 951 em 2005 e estão implantados em todos os estados da federação 
3
.  

Contudo, a morte materna representa apenas uma pequena parcela do total de 

desfechos maternos adversos 
4
. As complicações da gravidez podem ser analisadas 

dentro de um espectro que varia entre a saúde e a morte. Neste contínuo, a gestação 

pode transcorrer sem quaisquer complicações; apresentar intercorrências clínicas ou 

cirúrgicas; cursar com morbidade grave; risco de vida ou mesmo evoluir ao óbito 
5
.  

Neste contexto, surgiu na década de 1990 o conceito de near miss materno para 

caracterizar os casos em que mulheres apresentaram complicações potencialmente fatais 

durante gravidez, parto e puerpério, porém escaparam da morte por sorte ou por terem 

recebido cuidado apropriado e em tempo hábil 
4,6,7

. O declínio das taxas de mortalidade 

materna, especialmente nos países desenvolvidos, tornou atraente o estudo do near miss 

materno, levando-se em conta sua incidência várias vezes superior, o que permitiria 

tecer conclusões mais robustas sobre a assistência materna. Além disso, a revisão dos 

casos de near miss materno pode fornecer informações úteis acerca das trajetórias que 
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culminaram na morbidade grave ou no óbito, facilitando o planejamento e a 

implementação de ações que possibilitem a prevenção e tratamento precoce das 

intercorrências maternas durante o ciclo grávido-puerperal 
8,9

. Dessa forma, a auditoria 

dos casos de near miss materno vem sendo proposta como uma forma de melhorar a 

qualidade da assistência prestada no ciclo gravido-puerperal em países em 

desenvolvimento 
9
. 

Entretanto, um dos grandes entraves para o estudo do near miss materno tem sido 

sua definição operacional. Enquanto alguns pesquisadores com enfoque nessa condição 

já se utilizaram de critérios diagnósticos relacionados às intercorrências mais 

comumente associadas ao óbito materno, tais como eclampsia, hemorragia e sepse grave 

10
, outros fizeram uso de critérios relacionados à complexidade do manejo empregado, 

tais como admissão em unidade de terapia intensiva (UTI), transfusão sanguínea e 

intervenção cirúrgica 
11

. Ainda, Mantel et al. 
12

 propuseram que um caso de near miss 

materno implicava a presença de disfunção em um ou mais órgãos, e que essa disfunção 

seria melhor caracterizada pela utilização de um conjunto de critérios clínicos, 

laboratoriais e ou procedimentos médicos empregados.  

Enfim, em 2009 a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu o near miss 

materno como “uma mulher que quase morre, porém sobrevive a complicação ocorrida 

na gravidez, parto ou até 42 dias após o fim da gestação”, alinhando esta definição com 

a de morte materna 
13

. A OMS também elaborou uma lista de 25 critérios clínicos, 

laboratoriais e de manejo para identificar os casos de near miss, a fim de uniformizar 

seu diagnóstico 
13

. 

Diferentes estratégias são apontadas na literatura para a vigilância dos casos de 

near miss. Alguns investigadores utilizam-se de bases de dados administrativas, outros 

recorrem diretamente à revisão de fichas ou do prontuário da paciente 
14

. Idealmente, 
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esse processo de monitoração deve ser realizado rotineiramente através de comitês 

institucionais para avaliação de eventos adversos graves e, em locais onde esta 

estratégia não for factível, complementado por auditorias periódicas 
13

. No entanto, esta 

estratégia exige um sistema de vigilância altamente desenvolvido, a fim de identificar os 

casos em “tempo real” e determinar a conduta apropriada derivada de protocolos 

padronizados 
15

. Poucos países e instituições possuem sistemas bem estruturados de 

tecnologia de informação em saúde, que permitiriam avaliar em tempo real a adequação 

do cuidado assistencial 
16

. No Reino Unido, o Confidential Enquiries into Maternal 

Deaths and Child Health (CEMACH) já enfatizou a importância de rever os casos de 

morbidade materna grave, o que ainda não foi possível por falta de recursos 
17

. Ainda 

assim, vários esforços vêm sendo empregados nesse objetivo naquele país, como a 

implementação do Sistema de Vigilância Obstétrica do Reino Unido (UKOSS) e do 

sistema de vigilância de morbidade materna grave da Escócia, este último atuando 

desde 2003 
18

. Entretanto, o custo elevado dessa estratégia torna interessante a 

possibilidade de utilização de bases de dados administrativas de internação hospitalar na 

vigilância do near miss materno 
15,19,20,21

. 

No Brasil, o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SIH-SUS) é uma base de dados administrativa que armazena as informações das 

internações hospitalares ocorridas no sistema público de saúde, que cobre 

aproximadamente 70-80% das internações hospitalares, sendo a única fonte de 

informações sobre a morbidade hospitalar no país 
22,23

. Seu funcionamento baseia-se na 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), preenchida cada vez que é caracterizada 

uma internação, mesmo em casos de transferências, e que é utilizada para cobrança dos 

serviços prestados pela remuneração do procedimento realizado 
22,24

. Quanto à 

assistência obstétrica, o SIH é particularmente interessante, considerando que no Brasil 
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os partos ocorrem quase que exclusivamente em hospitais e cerca de 70% destes são 

realizados em unidades de saúde públicas ou conveniadas ao SUS 
25

.  Dessa forma, 

configura-se em ferramenta potencial para monitoramento das situações de near miss 

materno em território nacional. 

Estimativa da magnitude de near miss materno no Brasil utilizando o SIH-SUS já 

foi realizada por Sousa et al. 
20

. Entretanto, diversos autores 
23,26

 já apontaram a 

limitação do uso do SIH-SUS como fonte de informação: variação da qualidade dos 

dados, reduzida disponibilidade de informação clinica e precário preenchimento do 

campo diagnóstico secundário, entre outras. Dessa forma, o emprego do SIH-SUS em 

ações de vigilância e monitoramento de doenças em nível populacional deve ser 

escrutinado anteriormente à sua adoção em ações de rotina 
23

.  

O presente trabalho propõe uma avaliação preliminar do desempenho do SIH-SUS 

na identificação dos casos de near miss materno em uma unidade de nível terciário da 

cidade do Rio de Janeiro, no intuito de saber se essa base de dados pode de fato ser 

utilizada na vigilância epidemiológica desse agravo. 

 

Metodologia 

 O presente estudo se baseia na comparação das informações obtidas a partir da 

revisão das internações ocorridas no Núcleo Perinatal do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE/UERJ), uma unidade referência para alto risco materno e perinatal do 

Estado do Rio de Janeiro, e daquelas disponibilizadas na base de dados do SIH-SUS.  

 Inicialmente, foi realizada uma revisão dos sumários de alta referentes às 

internações ocorridas no Núcleo Perinatal do HUPE/UERJ durante o ano de 2008. Esses 

sumários apresentam informações clínicas sobre a internação, tais como os diagnósticos 

firmados e os procedimentos médicos realizados, e ficam arquivadas no próprio Núcleo 
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Perinatal, servindo como fontes de dados para pesquisa. Nesta etapa, foram 

selecionados todos os casos, cujos sumários de alta apresentavam condições 

potencialmente ameaçadoras à vida conforme definição da OMS 
13

, para que tivessem 

então o prontuário revisado.  

 Com base nas informações obtidas no prontuário médico, os casos de near miss 

materno foram identificados de acordo os critérios estabelecidos pela OMS 
13

 (Tabela 1) 

e as situações de morbidade materna grave não near miss foram caracterizadas segundo 

os critérios clínicos estabelecidos por Waterstone et al 
10

. Conforme apresentado 

anteriormente, esse é o procedimento foi considerado “padrão-ouro” para o diagnóstico 

do near miss materno. Características sociodemográficas, antecedentes obstétricos e 

informações acerca da internação e do parto também foram compiladas.  

 A segunda etapa do estudo consistiu no escrutínio das informações contidas na 

base de dados do SIH-SUS nos anos de 2008 e 2009, as quais foram disponibilizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro após solicitação dos 

pesquisadores envolvidos no estudo. Considerando o objetivo da pesquisa, algumas 

restrições foram empregadas: 1) manutenção na base de dados apenas das internações 

cujas datas de admissão hospitalar tenham ocorrido entre 01/01/2008 e 31/12/2008; 2) 

restrição às internações ocorridas no HUPE/UERJ através do número do hospital no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES n°2269783); 3) exclusão das 

solicitações de cobrança (AIH) rejeitadas; 4) restrição às internações cuja especialidade 

era obstetrícia ou cujo diagnóstico principal e/ou secundário fosse do capítulo “O” da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde - Décima Revisão (CID-10); 5) exclusão dos óbitos. Dessa forma, o banco de 

dados processado a partir do original do SIH-SUS conteria apenas os casos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID
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internação ao longo do ciclo grávido-puerperal ocorridos no HUPE/UERJ, com data de 

admissão no ano de 2008 e que não tenham o óbito materno como desfecho. 

A avaliação do desempenho do SIH-SUS para a identificação dos casos de near 

miss materno ocorridos no ano de 2008 no HUPE/UERJ compreendeu estratégias 

complementares, implementadas de forma independente. Inicialmente, o nome das 

pacientes e a data da internação foram utilizados para uma busca individual na base do 

SIH-SUS dos casos de near miss materno identificados pela revisão dos prontuários. 

Essa etapa teve como propósito uma análise predominantemente qualitativa das razões 

que justificassem eventuais ausências, no SIH-SUS, de evento(s) de near miss materno. 

Concomitantemente, essa base foi escrutinada e selecionadas as AIHs cujos campos 

“Diagnóstico Principal”, “Diagnóstico Secundário” e/ou “Procedimento Realizado” 

apresentassem codificações compatíveis com um evento de near miss materno. Para 

esse propósito, foi elaborada uma lista de códigos de doenças, conforme o CID-10, e 

também uma lista de procedimentos, que fossem análogos aos critérios definidores de 

near miss materno da OMS 
13

. Ambas as listas estão detalhadas na Tabela 1. Essa 

estratégia foi empregada de forma similar àquela utilizada pelo trabalho de Sousa et 

al.
20

, que por ter sido realizado antes do consenso da OMS, se valeu de critérios 

distintos para definição do near miss materno. A última etapa da análise compreendeu a 

avaliação das propriedades diagnósticas do SIH-SUS para o diagnóstico do near miss 

materno, assumindo como referência (padrão-ouro) o processo de revisão dos 

prontuários e o emprego dos critérios propostos pela OMS 
13

. 

Os questionários referentes aos casos de near miss materno identificados na 

revisão dos prontuários do HUPE/UERJ foram codificados e digitados empregando-se o 

programa Epi-Info 
27

. O processamento dos dados e as análises estatísticas foram todos 

conduzidos no programa Stata 10 (StataCorp, 2007). Todas as estimativas, incluindo a 
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sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo 

(VPN) e acurácia do SIH-SUS no contexto proposto, foram obtidas assumindo um 

intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUPE/UERJ 

(registro n° 2751/2010) e do Instituto Fernandes Figueira (registro n° 0001/11).           

 

Resultados 

 Foram avaliados 1.170 sumários de internação hospitalar referentes ao ano de 

2008 no Núcleo Perinatal do HUPE/UERJ, sendo então selecionados para a revisão dos 

prontuários médicos 228 casos que apresentavam condições potencialmente 

ameaçadoras à vida. Desses, 221 tiveram os prontuários escrutinados e em sete casos 

não foi possível encontrar o prontuário. Após revisão das informações contidas nos 

registros médicos, foram identificados 165 casos de morbidade materna grave, dentre as 

quais 8 evoluíram com óbito materno, 130 cursaram com situações de morbidade grave 

não caracterizadas como near miss materno e 27 efetivamente apresentaram-se como 

casos de near miss materno. As demais 56 internações avaliadas não apresentaram 

eventos de morbidade materna grave conforme Waterstone et al. 
10

 e tampouco de near 

miss materno. A Figura 1 sintetiza essas informações. Tendo em vista que o 

HUPE/UERJ registrou 812 nascidos vivos no ano de 2008, a razão de near miss 

materno foi de 33,2 por 1.000 nascidos vivos 
13

.  

Considerando apenas os casos de near miss materno, a média da idade materna foi 

de 26 anos (mediana = 26 anos) e da idade gestacional na internação foi de 30 semanas. 

Apenas duas (7,4%) mulheres apresentavam gestação gemelar e todas as demais 

exibiam gravidez única (92,5%). Acerca da paridade, 10 (37%) eram nulíparas, 11 

(40,7%) primíparas e 6 (22,2%) secundíparas por ocasião da admissão; 7 (25,9%) 
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apresentavam história de aborto e 10 (37%) tinham cesárea prévia.  Apenas um quarto 

(25,9%) das mulheres era casada ou vivia em condição de união estável, pouco mais da 

metade (51,8%) delas apresentava menos de 11 anos de estudo, enquanto 37% (n=10) 

tinham realizado ao menos 4 consultas de pré-natal. 

 Dentre os 27 casos de near miss materno, 10 (37%) mulheres foram transferidas 

para o HUPE/UERJ em decorrência de alguma condição de gravidade e apenas uma 

(3,7%) foi admitida no puerpério. Quanto ao local de internação, 14 (51,8%) pacientes 

permaneceram inicialmente na enfermaria, 10 (37%) foram admitidas diretamente na 

unidade intermediária (UI) da maternidade e 3 (11,1%) no pré-parto ou centro cirúrgico. 

Sete (25,9%) mulheres ainda se encontravam gestantes na alta hospitalar e, dentre as 19 

mulheres em que o parto ocorreu durante a internação, 11 (57,8%) foram submetidas à 

cesariana e 8 (42,1%) tiveram parto vaginal. O tempo de internação médio foi de 14,4 

dias.  

 Houve predominância dos quadros de hemorragia (n=11; 40,7%) e dos 

distúrbios hipertensivos da gestação (n=8; 29,6%) como os principais determinantes da 

ocorrência do near miss materno nessa casuística. Em relação aos critérios diagnósticos 

empregados, plaquetopenia aguda (40,7%), choque (37%) e creatinina ≥ 3,5 mg/ml 

(18,5%) foram aqueles mais comumente encontrados (Tabela 2).    

  Na avaliação inicial do desempenho do SIH-SUS, através da busca nominal das 

mulheres identificadas com near miss, constatou-se que apenas 16 (59.2%) casos 

estavam no banco de dados. Acerca da ausência dos outros 11 casos (40.7%) restantes 

no sistema, foi possível detectar que ao menos 4 (36.3%) deles decorreram pelo não 

faturamento AIH por haver excedido o limite percentual de cesarianas do hospital.  

Ao analisar as informações dos campos “Diagnóstico Principal”, “Diagnóstico 

Secundário” e “Procedimento Realizado”, verificou-se que o único diagnóstico que se 
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repete em 3 ocasiões é “parto cefálico espontâneo” (CID-10 - O80.0), enquanto que o 

mesmo ocorre com o procedimento “parto normal em gestação de alto risco”. Em 

apenas 7 (43,7%) das 16 internações constava o diagnóstico secundário. A Tabela 3 

expõe os diagnósticos e procedimentos encontrados no SIH-SUS referentes aos casos de 

near miss materno. 

Por fim, foram avaliadas as propriedades diagnósticas do SIH-SUS utilizando a 

lista pré-elaborada de códigos e procedimentos relacionados ao near miss materno 

(Tabela 1) e testando-a no banco processado do SIH-SUS. Considerando 1.162 

internações (após exclusão dos 8 óbitos) ocorridas no período conforme os sumários de 

alta escrutinados, dos 27 casos de near miss materno identificados na revisão de 

prontuários, apenas 5 foram encontrados no SIH-SUS (verdadeiro-positivos) utilizando 

essa estratégia, resultando em  sensibilidade de apenas 18,5% (IC95% = 6,3-38,1). Por 

outro lado, a metodologia aplicada obteve 65 falso-positivos no universo de 666 AIHs 

presentes no banco de dados processado, levando ao valor preditivo positivo de 7,14% 

(IC95% = 2,36-15,9); a especificidade foi de 94,3 (IC95% = 92,8-95,6) e área sob a 

curva ROC de 0,56 (IC95% = 0,48-0,63). Os resultados do teste diagnóstico estão 

expressos na Tabela 4.          

 

Discussão 

 Considerando os resultados obtidos, em princípio, o SIH-SUS não parece ser boa 

ferramenta para vigilância do near miss materno. Logo em uma primeira análise, 

verificou-se que 40,7% dos casos de near miss materno não foi encontrado na base de 

dados, o que afetou sobremaneira o desempenho do sistema.  

 Uma das razões que pode estar relacionada à ausência desses casos no SIH-SUS 

é o limite percentual máximo de cesarianas a ser reembolsado pelo Sistema Único de 
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Saúde (SUS). A partir de 1998, o Ministério da Saúde publicou várias portarias, 

voltadas para a redução das taxas de cesarianas praticadas na rede conveniada ao SUS, 

que determinavam a rejeição das AIH de partos cesáreos, caso fosse excedido o limite 

previsto 
28,29,30

. Através da portaria n° 466 de 14 de junho de 2000 
31

, o Ministério da 

Saúde passava aos estados da federação a competência em definir o percentual máximo 

de cesarianas por hospital, conforme a complexidade do mesmo, desde que o estado 

cumprisse a meta estabelecida pelo Ministério e aderisse ao “Pacto para Redução das 

Taxas de Cesariana”. Como o Rio de Janeiro não aderiu ao referido pacto, vigora no 

estado o limite de 27% de partos cesáreos 
32

.   

 No presente estudo, foi possível identificar que ao menos 4 (36.3%) das 11 

internações de near miss não incluídas no SIH-SUS decorreram do cumprimento do 

limite de cesarianas estabelecido, já que esta informação estava registrada no 

prontuário. Nos demais casos, a internação constava como faturada, à exceção de uma, 

na qual não havia nenhuma notificação de cobrança. Entretanto, nota-se que, em 5 

dessas internações, o parto foi por cesariana, o que pode estar relacionado à ausência 

delas na base de dados pelos motivos já aludidos, seja pela não apresentação ou rejeição 

da AIH.   

Avaliando a qualidade da informação sobre o parto no SIH-SUS no município 

do Rio de Janeiro entre 1999 e 2001, Bittencourt et al. 
25

 encontraram sub-registro de 

11,9% de 6.835 mulheres internadas em maternidades conveniadas ao SUS. Dessas 

internações não registradas no sistema, observou-se que a principal razão foi a não 

emissão da AIH e que havia elevado percentual de cesáreas (77,2%) entre as AIH não 

emitidas, o que, segundo a conclusão dos autores, pode estar relacionado ao 

cumprimento das portarias que limitam o número de cesarianas. 
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Estes dados parecem corroborar a hipótese de que as portarias que estipulam o 

percentual máximo de cesarianas nas unidades de saúde contribuem para o fraco 

desempenho do SIH-SUS na identificação dos casos de near miss materno, em especial, 

pelo fato de que estas mulheres estão mais sujeitas ao parto cirúrgico. 

Outra questão relevante que pode afetar a sensibilidade do sistema de 

informações é a confiabilidade dos campos diagnósticos e de procedimento realizado. 

Mathias e Soboll 
33

, avaliando a confiabilidade dos diagnósticos da AIH no município 

de Maringá, encontraram alta concordância (kappa = 0,98) para o grupo de gravidez, 

parto e puerpério. Bittencourt et al. 
25

 também evidenciaram concordância quase 

perfeita (97,3%) quanto ao tipo de parto realizado.  

Contudo, no presente estudo, notou-se a utilização de alguns diagnósticos 

inapropriados no SIH-SUS, considerando as informações dos prontuários. Por exemplo, 

houve uma internação de hemorragia pós-parto seguida de histerectomia puerperal 

faturada como “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do útero”. Em 

outro caso de gestação com mais de 20 semanas, interrompida por fígado gorduroso 

agudo/síndrome HELLP, o diagnóstico principal foi “aborto por razões médicas e legais 

– incompleto, sem complicações”. Possivelmente, nestas situações, houve uma 

necessidade de adequação do diagnóstico principal ao procedimento realizado 

(“laparatomia exploradora” e “curetagem pós-abortamento/puerperal”, respectivamente) 

em conformidade com a Portaria SAS n° 579 de 20 de dezembro de 2001 
34

, que 

determina a rejeição da AIH em que não haja esta compatibilidade. Estes exemplos 

refletem a lógica inerente do SIH-SUS, voltada sobretudo ao reembolso da assistência 

hospitalar 
20,23,24

, e não à vigilância epidemiológica.  

Igualmente relevante foi a pouca utilização do campo de diagnóstico secundário 

(n=7; 43,7%) e a omissão do diagnóstico de hemorragia pós-parto. A despeito de 5 
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(31,2%) dos 16 casos de near miss materno presentes na base de dados serem relativos à 

esta complicação, não houve registro da mesma em nenhum deles. Em duas dessas 

internações, o diagnóstico principal foi “parto espontâneo cefálico” e em outra foi 

“outros tipos de parto único espontâneo”. Este fato não parece decorrer unicamente do 

fluxo de informações na unidade de estudo, mas também da ausência deste diagnóstico 

no sumário de alta, frequentemente preenchido de forma incompleta.  

Outro obstáculo na utilização do SIH-SUS para rastrear os casos de near miss 

materno se refere à dificuldade de correlacionar os critérios da OMS com os 

diagnósticos listados no CID-10 e os procedimentos utilizados pelo SUS. Este dado 

também ajuda a explicar o baixo valor preditivo positivo (7,14%) encontrado. No 

entanto, a metodologia empregada no presente estudo foi similar àquela praticada pelo 

Ministério da Saúde do Canadá 
35

, que tem se valido das bases de dados administrativas 

para estimar a magnitude da morbidade materna grave naquele país. Este recurso 

também foi realizado por Sousa et al. 
20

, que estimaram a ocorrência do near miss 

materno nas capitais dos estados brasileiros, e chama atenção a diferença da magnitude 

do evento encontrada nas duas avaliações: 4,38 por 1.000 partos no Canadá 
36

 e, no 

Brasil, 44,3 por 1.000 nascidos vivos 
20

. A disparidade dos resultados pode ser 

parcialmente explicada pela diferença na definição dos casos e do denominador 

utilizado 
20

, o que enfatiza a necessidade de aprimorar e uniformizar essa estratégia.   

Os resultados aqui apresentados referem-se a um hospital universitário, 

referência para alto risco materno no estado do Rio de Janeiro. A escolha desta unidade 

se deveu, não somente pela expectativa de maior incidência de near miss materno, mas 

também por ser esperada melhor qualidade das informações contidas no prontuário, uma 

vez que se trata de um hospital de ensino e pesquisa. Dessa forma, os achados dessa 

investigação parecem representar adequadamente as dificuldades da vigilância do near 
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miss materno pelo SIH-SUS, pois grande parte delas se referem às características do 

sistema, desde a geração da AIH até a cobrança do procedimento realizado. 

Deve-se ressaltar que as dificuldades de vigilância do near miss materno com 

base administrativa de dados não são exclusivas do sistema brasileiro. No Canadá, Allen 

et al. 
21

 também apontam inúmeros entraves à detecção adequada dos casos de 

morbidade grave, tais como diferenças locais na coleta de dados, registro parcial das 

informações nas bases administrativas e inadequação dos critérios de definição do near 

miss.  

Alguns aprimoramentos no fluxo de informações do SIH-SUS poderiam 

contribuir para melhorar a performance dessa base de dados. Muitos dos problemas 

encontrados se referem à codificação da AIH, em geral realizada por profissionais 

administrativos não treinados 
23,26

. A codificação no momento da alta por especialista 

treinado, utilizando sempre que possível o campo do diagnóstico secundário, poderia 

minimizar essa adversidade. A inclusão no sistema de mais de um procedimento 

também poderia ser interessante, pois permitiria a notificação de intervenções amiúde 

praticadas nas mulheres com near miss, tais como transfusões, ventilação mecânica, 

entre outras. Por fim, seria de grande importância que fosse alterada a forma como é 

executada a limitação do percentual de cesarianas por estabelecimento de saúde. 

Atualmente, a rejeição do sistema ocorre na entrada dos dados, impedindo o registro das 

AIHs em que o procedimento é cesariana, uma vez superado o máximo percentual 

estabelecido. Caso fosse permitido, nessa situação, o registro da AIH no sistema, 

mesmo que posteriormente não faturada, os dados permaneceriam disponíveis no SIH, 

contribuindo para a redução do sub-registro.           

 Em síntese, o desempenho ruim do SIH-SUS nesta avaliação preliminar não 

significa que esta base de dados não possa ser utilizada em ações de vigilância da 
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morbidade materna. A utilização de um grupo de diagnósticos, relacionados a eventos 

de gravidade obstétrica que guardem correspondência com o CID-10, tal como ocorre 

no Canadá, pode ser opção interessante para a vigilância epidemiológica da saúde 

materna, permitindo a implantação de ações de saúde voltadas para redução tanto do 

near miss como do óbito materno.        
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Tabela 1. Caracterização dos diagnósticos e procedimentos, correlacionados aos 

critérios de near miss materno da OMS, utilizados na identificação dos casos no 

SIH-SUS.  
 

Critérios da OMS Caracterização geral dos 

diagnósticos [códigos do CID-10] 

Caracterização geral dos 

procedimentos [SUS] 
1. Insuficiência cárdio-

respiratória 
  

  1.1 Cianose 

  1.2 Gasping 

  1.3 FR > 40 ou < 6 irpm 

  1.4 Saturação de oxigênio 

< 90%  

  1.5 PaO2/FiO2 < 200 

mmHg 

  1.6 pH < 7.1 

  1.7 lactato > 5 

  1.8 Intubação e ventilação 

por mais 

  de 60 minutos 

  1.9 Ressuscitação 

cardiopulmonar 

- Edema pulmonar [J81] 

- Embolia pulmonar; aborto 

complicado por embolia [I26; I26.0; 

I26.9; O03.2; O03.7; O04.2; O04.7; 

O05.2; O05.7; O06.2; O06.7; O07.2; 

O07.7; O08.2; O88; O88.0; O88.1; 

O88.2; O88.3]  

- Insuficiência respiratória [J80; J96; 

J96.0; J96.9; R09.2] 

- Insuficiência cardíaca [I11.0; I13.0; 

I13.2; I50; I50.0; I50.1; I50.9; R57.0] 

- Cardiomiopatia [I42.0; I42.1; I42.8; 

I42.9; I43.8; O90.3]  

- Parada cardíaca [I46; I46.0; I46.9; 

O75.4] 

- Complicações cardíacas e 

pulmonares da anestesia durante a 

gravidez, parto e puerpério [O29; 

O29.0; O29.1; O29.3; O29.5; O29.6; 

O29.8; O29.9; O74; O74.0; O74.1; 

O74.2; O74.4; O74.6; O74.7; O74.8; 

O74.9; O89; O89.0; O89.1; O89.3; 

O89.5; O89.6; O89.8; O89.9; T88.3; 

T88.4; T88.5] 

- Tireotoxicose;  distúrbio metabólico 

consequente a aborto e a gravidez 

ectópica e molar [E05; E05.0; E05.1; 

E05.2; E05.3; E05.4; E05.5; E05.8; 

E05.9; E06.0; E06.2; O08.5]   

 

- tratamento de edema agudo de 

pulmão [0303060131] 

- tratamento de embolia pulmonar 

[0303060140] 

- tratamento de insuficiência 

cardíaca [0303060212] 

- tratamento de crise hipertensiva 

[0303060107] 

- tratamento de arritmias 

[03030600026] 

- tratamento do choque 

cardiogênico [0303060069] 

- tratamento de hipertensão 

secundária [0303060182] 

- tratamento de outras doenças do 

aparelho respiratório 

[0303140135]  

- tratamento de parada cardíaca 

com ressuscitação bem sucedida 

[0303060255] 

 

 

 

 

 

 

 

2. Insuficiência vascular   

  2.1 Choque 

  2.2 Perda de consciência 

e ausência  

  de pulso 

  2.3 Uso contínuo de 

droga  

  vasoativa 

  2.4 transfusão de ≥ 5 

concentrados  

  de hemácias 

  2.5 histerectomia por 

infecção ou 

  Hemorragia 

- Choque hipovolêmico; depleção de 

volume [D62; E86; O75.1; R57.1.; 

O03.1; O03.6; O04.1; O04.6; O05.1; 

O05.6; O06.1; O06.6; O07.1; O07.6; 

O08.1; 044.1; O45; O45.8; O45.9; 

O46; O46.8; O46.9; O67; O67.8; 

O67.9; O69.4; O71.0; O71.1; O72; 

O72.0; O72.1; O72.2; O90.0]  

- Outras formas de choque [R57; 

R57.8; R57.9; T79.4; T81.1; T88.2; 

T88.6]  

- Infecção; Sepse; Aborto complicado 

por infecção do trato genital; 

Peritonite; Salpingite [A02.1; A22.7; 

A26.7; A32.7; A40; A40.0; A40.1;   

A40.2; A40.3; A40.8; A40.9; A41; 

A41.0; A41.1; A41.2; A41.3; A41.4;   

- tratamento de choque 

hipovolêmico [0303060077] 

- tratamento de complicações 

relacionadas predominantemente 

ao puerpério [0303100010] 

- tratamento de outras doenças 

bacterianas [0303010037] 

- tratamento de doenças 

inflamatórias dos órgãos pélvicos 

femininos [0303150033] 

- tratamento cirúrgico de 

peritonite [0407040250] 

- tratamento de doenças do 

peritônio [0303070080] 

- laparotomia exploradora 

[0407040161] 

- histerorrafia [0409060160] 
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A41.5; A41.8; A41.9; A42.7; A54.8; 

B37.7; K35.0; K35.9; K65.0; K65.8; 

K65.9; M86.9; N70.0; N70.9; N71.0; 

N73.3; N73.5; O03.0; O03.5; O04.0; 

O04.5; O05.0; O05.5; O06.0; O06.5; 

O07.0; O07.5; O08.0; O08.2; O08.3; 

O41.1; O75.3; O85; O86; O86.0; 

O86.8; O88.3; R10; T80.2] 

 

- tratamento cirúrgico da inversão 

uterina aguda [0411010085] 

- tratamento com cirurgias 

múltiplas [045010012] 

- drenagem de hematoma / 

abscesso pré-peritoneal 

[0407040030] 

- drenagem de abscesso pélvico 

[0407040013] 

- drenagem de abscesso 

[0401010031] 

- incisão e drenagem de abscesso 

[0401010104] 

- tratamento do choque 

anafilático [0303060050] 

- histerectomia total 

[0409060135] 

- histerectomia subtotal 

[0409060127] 

- histerectomia com anexectomia 

[0409060119] 

- histerectomia puerperal 

[0411020030] 

3. Insuficiência renal   

  3.1 oligúria não 

responsiva a fluidos  

  e diuréticos 

  3.2 creatinina ≥ 300 

µmol/l ou ≥ 3,5  

  mg/dl 

  3.3 Diálise por IRA 

- Anúria e oligúria [R34] 

- Insuficiência renal pós-parto e após 

aborto e a gravidez ectópica e molar 

[O08.4; O90.4] 

- Insuficiência renal aguda [E72.2; 

I12.0; I13.1; I13.2; N17; N17.0; 

N17.1; N17.2; N17.8; N17.9; N18.0] 

- tratamento de insuficiência renal 

aguda [0305020048] 

- hemodiálise [0305010042, 

0305010050, 0305010069, 

0305010077, 0305010085, 

0305010093, 0305010107, 

0305010115, 0305010123, 

0305010131] 

 
4. Alterações da 

coagulação 

  

  4.1. Distúrbio da 

coagulação 

4.2 Plaquetopenia < 

50.000 

- Coagulação intravascular 

disseminada; defeito de coagulação 

[D65; D68; D68.9; D69.4; D69.5; 

D69.6; D82.0; O45.0; O46.0; O67.0; 

O72.3] 
 

- tratamento de defeitos da 

coagulação [0303020067] 

- transfusão de concentrados de 

plaquetas [0306020076] 

- transfusão de criopreciptado 

[0306020084]  

- transfusão de plaquetas por 

aférese [0306020092] 

- transfusão de plasma fresco 

[0306020106] 

- transfusão de plasma isento de 

crioprecipitado [0306020114] 
 

5. Insuficiência hepatica   

5.1 Icterícia na presença de 

pré- 

eclampsia 

5.2 bilirrubina > 100 

µmol/l ou > 6 

mg/dl 

 

- Insuficiência hepática [K72; K72.0; 

K72.9] 

- Transtornos do fígado e hepatites 

virais complicando a gravidez [O26.6; 

O98.4] 

- icterícia não especificada [R17] 

- tratamento de doenças do fígado 

(0303070072) 

- tratamento de hepatites virais 

(0303010118) 

 

6. Disfunção metabólica   
  6.1. Perda da consciência 

e presença  

- Diabetes mellitus como coma ou 

cetoacidose [E10.0; E10.1; E11.0; 
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  de cetoácidos na urina 

 

E11.1; E12.0; E12.1; E13.0; E13.1; 

E14.0; E14.1] 

7. Disfunção cerebral   

  7.1 Perda de consciência 

≥ 12 h 

- sonolência, estupor e coma [R40] 

- coma não especificado [R402] 

- coma hipoglicêmico, não diabético 

[E15] 
 

- diária em unidade de terapia 

intensiva adulto [0802010083, 

0802010091, 0802010105]  

  7.2 AVC  - hemorragia intracerebral; acidente 

cerebrovascular; trombose venosa 

cerebral na gravidez [G93.6; I60; 

I60.0; I60.1; I60.2; I60.3; I60.4;  

  I60.5; I60.6; I60.7; I60.9; I61; I61.0; 

I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5;  

  I61.6; I61.8; I61.9; I64; I69.1; 

O22.5] 

- tratamento conservador da 

hemorragia cerebral 

[0303040076] 

 

  7.3 Convulsão não 

controlada /  

  paralisia total 

- eclampsia [O15, O15.0, O15.1, 

O15.2, O15.9] 

- epilepsia [G40.0, G40.1, G40.2, 

G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, 

G40.8, G40.9]   

- complicações do sistema nervoso 

central relacionadas à anestesia na 

gravidez, parto e puerpério [O29.2; 

O74.3; O89.2] 

- tratamento da eclampsia 

[0303100028] 

- tratamento de crises epilépticas 

não controladas [0303040165] 
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Tabela 2. Frequência dos critérios de near miss materno pela OMS entre 

os casos identificados no HUPE/UERJ durante o ano de 2008. *  

Critérios n % 

Plaquetopenia aguda (< 50.000 plaquetas)  11 40.7 

Choque  10 37.0 

Creatinina ≥ 3.5 mg/dl 5 18.5 

Perda da consciência > 12h, PaO2/FiO2 < 200 mmHg, frequência 

respiratória > 40 ou < 6 irpm, uso contínuo de drogas vasoativas 
3 11.1 

Saturação de oxigênio < 90%, convulsões reentrantes ou paralisia 

total, bilirrubina > 6 mg/dl, histerectomia por hemorragia ou infecção, 

transfusão de ≥ 5 concentrados de hemácias, intubação e ventilação ≥ 

60 minutos 

2 7.4 

pH < 7.1, distúrbio de coagulação, Icterícia na presença de pré-

eclâmpsia, oligúria não responsiva à fluídos e diuréticos, diálise por 

insuficiência renal aguda 
1 3.7 

 
*
 Os critérios ausentes desta Tabela não foram identificados em nenhum dos casos de near miss materno. São 

eles: cianose aguda, gasping, perda da consciência e ausência de pulso, lactato > 5, perda da consciência e 

presença de glicose e cetoácidos na urina, ressuscitação cardiopulmonar.  
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Tabela 3. Diagnósticos principal e secundário e procedimento realizado 

apresentados no SIH-SUS, referentes aos casos de near miss materno identificados 

no HUPE/UERJ em 2008.    

 

 
Diagnóstico (n) Procedimento 

(n) Principal Secundário* 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde - Décima Revisão 

(CID-10) 

   

A31.9 “Infecção micobacteriana não especificada” − 1 − 

A40.8 “Outras septicemias estreptocócicas” 1 − − 

A41.9 “Septicemia não especificada” 1 − − 

A90 “Dengue [dengue clássica]” 1 − − 

A91 “Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue” 1 − − 

D39.0 “Neoplasia de comportamento incerto ou 

desconhecido do útero” 
1 − − 

D69.6 “Púrpura trombocitopênica não especificada” − 1 − 

D73.9 “Doença não especificada do baço” 1 − − 

D75.8 “Outras doenças especificadas do sangue e dos órgãos 

hematopoiéticos” 
1 _ − 

N18.8 “Doença renal em estádio final” 1 − − 

O04.4 “Aborto por razões médicas e legais – incompleto, sem 

complicações” 
1 − − 

O10.9 “Hipertensão pré-existente não especificada, 

complicando a gravidez, o parto e o puerpério” 
− 1 − 

O15.9 “Eclampsia, não especificada quanto ao período” 1 − − 

O23.0 “Infecções do rim na gravidez”  1 − 

O73.1 “Retenção de partes da placenta ou das membranas, 

sem hemorragia” 
1 − − 

    O80.0 “Parto cefálico espontâneo” 3 − − 

O80.8 “Outros tipos de parto único espontâneo” 1 − − 

O82.1 “Parto por cesariana de emergência” − 1 − 

O98.5 “Outras doenças virais complicando a gravidez” − 1 − 

O99.0 “Anemia complicando a gravidez, o parto e o 

puerpério” 
1 − − 

O99.1 “Outras doenças do sangue e dos órgãos...”  − 1 − 

Procedimentos realizados    

0303010010 “Tratamento de dengue clássica” − − 1 

0303010029 “ Tratamento de dengue hemorrágica” − − 1 

0303010037 “Tratamento de outras doenças bacterianas” − − 2 

0303020083 “Tratamento de outras doenças do sangue e dos 

órgãos hematopoiéticos” 
− − 1 

0303100044 “Tratamento de intercorrências clínicas na 

gravidez” 
− − 2 

0305020056  “Tratamento de insuficiência renal crônica” − − 1 

0310010039 “Parto normal” − − 1 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID
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0310010047 “Parto normal em gestação de alto risco” − − 3 

0407030123 “Esplenectomia” − − 1 

0407040161 “Laparotomia exploradora” − − 1 

0411020013 “Curetagem pós-abortamento/puerperal”  − − 2 

* O diagnóstico secundário foi registrado em apenas 7 casos. 
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Tabela 4. Desempenho do Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) 

na identificação dos casos de near miss materno ocorridos no 

HUPE/UERJ em 2008. 

  IC 95% 

Sensibilidade (%) 18.5 6.3-38.1 

Especificidade (%) 94.3 92.8-95.6 

Acurácia 
a
 .56 .48-.63 

Valor preditivo positivo (%)
 7.14 2.36-15.9 

   Valor preditivo negativo (%) 98 97-98.7 

Razão de verossimilhança (+) 3.23 1.42-7.38 

Razão de verossimilhança (−) .86 .72-1.04 
a
 Conforme a área sob a curva ROC (Receiver Operator Characteristics)  
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Figura 1. Sumário das etapas realizadas no estudo até a identificação dos casos de 

near miss materno ocorridos no HUPE/UERJ em 2008.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

O Brasil ainda apresenta razão de mortalidade materna superior àquela 

recomendada pela OMS, sendo este um importante indicador das condições 

socioeconômicas e da assistência à saúde de um país. Nos últimos anos, tem-

se incentivado incorporar o near miss materno às estratégias de vigilância do 

óbito materno, o que resultaria em conclusões mais robustas acerca da 

qualidade do cuidado materno. Até recentemente, um obstáculo ao emprego do 

near miss com esse intuito era a diversidade de propostas utilizadas para sua 

caracterização. No entanto, em 2009, a OMS estabeleceu os critérios para 

definição dos casos de near miss materno, abrindo espaço para o uso rotineiro 

desse indicador, tanto pelas instituições, como pelos gestores de saúde.  

As bases de dados administrativas, como o SIH-SUS, têm sido utilizadas 

para estimar a magnitude da morbidade materna grave e do near miss 

materno, além de permitir identificar as principais condições que levam a esses 

agravos. Esta estratégia é bastante interessante pelo seu baixo custo e relativa 

presteza com que as informações são disponibilizadas. No entanto, o 

desempenho do SIH-SUS para a vigilância do near miss materno ainda não 

havia sido escrutinada, tendo sido este o objetivo desta pesquisa. 

Os resultados encontrados apontam que, em princípio, o SIH-SUS não 

parece ser recomendável para a identificação dos casos de near miss materno. 

Avaliando as propriedades diagnósticas da base administrativa de dados, 

observou-se que tanto a sensibilidade como o VPP apresentaram percentuais 

baixos.  

A principal razão para o fraco desempenho do SIH-SUS pode ser 

atribuída à ausência na base de dados de mais de 40% dos casos de near 
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miss materno ocorridos na unidade estudada, o que pode estar relacionado às 

portarias ministeriais 41,42,43,44,45 que limitam o percentual de cesarianas por 

hospital. Adicionalmente, também verificou-se a utilização de codificações  

inapropriadas dos diagnósticos e pouca utilização do campo “diagnóstico 

secundário”, contribuindo para o resultado auferido. Entretanto, o baixíssimo 

VPP anotado está correlacionado com as dificuldades de correlacionar os 

critérios de near miss materno estabelecidos e os diagnósticos do CID-10 e 

procedimentos disponíveis para cobrança no SUS.  

A introdução de aprimoramentos no fluxo de informações do SIH-SUS, 

tais como a melhoria no processo de codificação e mudança da forma que é 

executada a limitação do percentual de cesarianas, poderia melhor o 

desempenho do sistema. Contudo, não resolveria a dificuldade de correlação 

entre os diagnósticos e procedimentos com os critérios de near miss, pois 

estes são baseados em condições clínicas, laboratoriais e de manejo que 

denotam falência orgânica, ou seja, são extremos do contínuo da morbidade 

materna. 

Dessa forma, a despeito da necessidade de outros estudos confirmarem 

os resultados ora apresentados, a proposta de identificação dos casos de near 

miss materno pelo SIH-SUS parece ser pouco auspiciosa. No entanto, uma vez 

aperfeiçoado o fluxo de informações do sistema, a vigilância de eventos de 

morbidade materna grave, tal como ocorre no Canadá, é factível, sendo opção 

interessante para a vigilância epidemiológica da saúde materna.  
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ANEXO 1 
 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
do Hospital Universitário Pedro Ernesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



69 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto Fernandes Figueira 
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ANEXO 3 
 

Normas do Periódico: Cadernos de Saúde Pública 
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APÊNDICE 1 
 

Formulário de coleta de dados
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Projeto de Pesquisa 

“Estratégias para a caracterização do Near Miss materno” 

 

Número de Identificação na Pesquisa     |___|___|___|___|___|  

Número do prontuário materno no HUPE-UERJ     |___|___|___|___|___|___|___|___|  

Instruções para preenchimento: 

Em todo questionário preencher “8” (ou similares “88” ...) para “não-informado” e “9” (ou similares “99” ...) para 

“não se aplica”.  

Caso haja excesso de lacunas para o preenchimento de determinada informação, completar da esquerda para a 

direita, logo os campos “vazios” ficarão à esquerda. 

I. Identificação do questionário 

Revisor do prontuário (nome e código) 1. ____________________________________       |___|___| 

Data da revisão 2. |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Digitador (nome e código)  3. ____________________________________       |___|___| 

Data da digitação 4. |___|___|/|___|___|/|___|___| 

II. Informações maternas 

Nome da paciente 5. ___________________________________________________ 

Data de nascimento 6. |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Idade da paciente 7. |___|___| anos 

Escolaridade 

1. Analfabeta 

2. Fundamental incompleto 

3. Fundamental 

4. Médio incompleto 

5. Médio 

6. Superior (completo ou não) 

8. |___| 

Estado civil 

1. Casada (ou união estável) 

2. Solteira 

3. Separada/divorciada 

4. Viúva 

9. |___| 

Número de gestações prévias (incluindo a gestação índice) 10. |___| 

Número de partos anteriores (incluindo a gestação índice, se for o caso) 11. |___| 

- Número de partos vaginais anteriores 12. |___| 

- Número de cesarianas anteriores 13. |___| 
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Número de abortamentos prévios (incluindo a gestação índice, se for o caso) 14. |___| 

- Número de abortamentos espontâneos 15. |___| 

- Número de abortamentos provocados 16. |___| 

N° de filhos vivos atualmente (não incluindo o atual) 17. |___| 

N° de natimortos prévios (não incluir aqui a gestação índice) 18. |___| 

N° de neomortos prévios (não incluir aqui a gestação índice) 19. |___| 

Antecedentes pessoais de risco 

Se NÃO, pule para o próximo bloco 
0.  Não 1.  Sim 20. |___| 

Doença cardíaca 0.  Não 1.  Sim 21. |___| 

Hipertensão arterial em tratamento continuado 0.  Não 1.  Sim 22. |___| 

Anemia grave ou Hemoglobinopatia 0.  Não 1.  Sim 23. |___| 

Asma 0.  Não 1.  Sim 24. |___| 

Lupus ou Esclerodermia 0.  Não 1.  Sim 25. |___| 

Hipertireoidismo 0.  Não 1.  Sim 26. |___| 

Diabetes pré-gestacional 0.  Não 1.  Sim 27. |___| 

Doença renal crônica 0.  Não 1.  Sim 28. |___| 

Convulsões/Epilepsia 0.  Não 1.  Sim 29. |___| 

AVC 0.  Não 1.  Sim 30. |___| 

Doença hepática crônica 0.  Não 1.  Sim 31. |___| 

Doença psiquiátrica 0.  Não 1.  Sim 32. |___| 

Neoplasias 0.  Não 1.  Sim 33. |___| 

Campo livre sobre as informações maternas 

Utilizar caso alguma consideração importante não seja contemplada pelas 

questões anteriores 

34. __________________________

__________________________ 

III. Informações da internação  

Data da internação  35. |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Local de internação no momento da        

admissão hospitalar 

1.  Enfermaria 

2.   Pré-parto/Centro cirúrgico 

3.   UTI 

4.   UI (Maternidade) 

36. |___| 

Condição da paciente quando da 

admissão hospitalar 

1.   Gestante 

2.   Gestante em trabalho de parto (ou 

pródromos) 

3.   Gestante em abortamento 

4.   Puérpera 

37. |___| 

Idade gestacional na internação (DUM)  38. |___|___| semanas completas 

Idade gestacional na internação (USG)  39. |___|___| semanas completas 

Números de consultas pré-natais realizadas  40. |___|___| 

Tipo de gestação 
1.  Única 

2.  Gemelar  
41. |___| 
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Na internação, a paciente vinha transferida de outra 

unidade de saúde 
0.  Não          1.  Sim 42. |___| 

Ocorreu o óbito materno no HUPE? 

Se NÃO, pule a próxima questão 
0.  Não          1.  Sim 43. |___| 

Causa do óbito materno 

Especificar para posterior codificação 

____________________

____________________ 
44. |___| 

Data da alta hospitalar  

(ou óbito materno, ou transferência) 

 

 
45. |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Tempo de internação no HUPE  46. |___|___|___| dias 

Característica da alta hospitalar 

1.  Alta médica 

2.  Alta à revelia 

3.  Transferência  

47. |___| 

Condição da mulher na alta hospitalar 
1.  Gestante 

2.  Puérpera 
48. |___| 

Campo livre sobre as informações da internação 

Utilizar caso alguma consideração importante não seja contemplada pelas 

questões anteriores 

49. __________________________

__________________________ 

IV. Informações da assistência médica na internação 

Diagnóstico do abortamento 

Se a internação NÃO diz respeito a um 

abortamento , pule a próxima questão 

1.  Aborto incompleto ou retido 

2.  Aborto infectado 

3.  Mola hidatiforme 

3.   Prenhez ectópica 

50. |___| 

Procedimento realizado na assistência ao 

abortamento 

0.   Nenhum 

1.   Curetagem 

2.   Aspiração 

3.   Indução com prostaglandina 

4.   Indução com ocitocina 

5.   Método de Krause 

6.   Laparotomia 

7.   Mais de um dos anteriores 

51. |___| 

Data do parto 

Se a internação NÃO diz respeito a um parto, vá para o próximo bloco  
52. |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Tipo de parto 1.  Vaginal          2.   Cesáreo 53. |___| 

Condições de nascimento do RN 

Se óbito fetal, vá ao próximo bloco 

1.  Vivo 

2.  Natimorto anteparto 

3.  Natimorto intraparto 

54. |___| 

APGAR de 1º minuto  55. |___|___|  

APGAR de 5º minuto  56. |___|___|  

Idade gestacional no nascimento  57. |___|___| semanas completas 

Peso ao nascimento  58. |___|___|___|___| gramas 

Desfecho neonatal 

1.  Alta 

2.  Óbito até 24 hs de vida 

3.  Óbito entre 24hs e 7 dias 

4.  Óbito entre 7 e 28 dias 

59. |___| 
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5.  Óbito com mais de 28 dias 

6.  Internado na UTI/BI 

Campo livre sobre a assistência médica na internação 

Utilizar caso alguma questão importante não seja contemplada anteriormente 

60. __________________________

__________________________ 

V. Critérios para definição do Near Miss segundo Waterstone et al. (2001) 

Há registro no prontuário, em algum momento da internação, de algum desses achados? 

Pré-eclâmpsia grave 0.  Não        1. Sim 61. |___| 

Eclâmpsia 0.  Não        1. Sim 62. |___| 

Síndrome HELLP 0.  Não        1. Sim 63. |___| 

Hemorragia grave 0.  Não        1. Sim 64. |___| 

Sepse grave 0.  Não        1. Sim 65. |___| 

Rotura uterina 0.  Não        1. Sim 66. |___| 

Campo livre sobre os critérios de Waterstone 

Utilizar em caso de dúvida(s) 
67. _______________________________________________ 

VI. Critérios para definição do Near Miss segundo a OMS 

Há registro no prontuário, em algum momento da internação, de que alguma dessas alterações clínicas? 

Cianose aguda 0.  Não        1. Sim 68. |___| 

Respiração agônica (gasping) 0.  Não        1. Sim 69. |___| 

Frequência respiratória > 40 ou < 6 ipm 0.  Não        1. Sim 70. |___| 

Choque 0.  Não        1. Sim 71. |___| 

Oligúria não-responsiva à hidratação e medicamentos 0.  Não        1. Sim 72. |___| 

Distúrbio de coagulação 0.  Não        1. Sim 73. |___| 

Icterícia na presença de pré-eclâmpsia 0.  Não        1. Sim 74. |___| 

Convulsões reentrantes / Paralisia total 0.  Não        1. Sim 75. |___| 

AVC 0.  Não        1. Sim 76. |___| 

Perda de consciência por mais de 12 horas 0.  Não        1. Sim 77. |___| 

Perda da consciência associada à ausência de pulso 0.  Não        1. Sim 78. |___| 

Há registro no prontuário, em algum momento da internação, de alguma dessas alterações laboratoriais? 

Saturação de O2 < 90% 0.  Não        1. Sim 79. |___| 

Pao2/FiO2 < 200 mmHg 0.  Não        1. Sim 80. |___| 

Creatinina >= 3,5 mg/dl 0.  Não        1. Sim 81. |___| 

Bilirrubina > 6 mg/dl 0.  Não        1. Sim 82. |___| 

pH < 7,1 0.  Não        1. Sim 83. |___| 

Lactato > 5 0.  Não        1. Sim 84. |___| 

Trombocitopenia aguda (plaquetas < 50.000) 0.  Não        1. Sim 85. |___| 

Perda de consciência associada à presença de glicose e cetoácidos na urina 0.  Não        1. Sim 86. |___| 

Há registro no prontuário, em algum momento da internação, de algum dos seguintes tratamentos?  

Uso contínuo de drogas vasoativas (dopamina, dobutamina, adrenalina) 0.  Não        1. Sim 87. |___| 
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Histerectomia pós-infecção ou pós-hemorragia 0.  Não        1. Sim 88. |___| 

Transfusão >= 5 unidades de hemácias 0.  Não        1. Sim 89. |___| 

Diálise por insuficiência renal aguda 0.  Não        1. Sim 90. |___| 

Intubação e ventilação mecânica ≥ 60 minutos, não relacionadas à anestesia 0.  Não        1. Sim 91. |___| 

Ressuscitação cardiopulmonar 0.  Não        1. Sim 92. |___| 

Campo livre sobre os critérios da OMS 

Utilizar em caso de dúvida(s) 
93. _______________________________________________ 

VII. Critérios para definição do Near Miss segundo Reichenheim et al. (2009) 

Há registro no prontuário, em algum momento da internação, de algum desses achados? 

Eclampsia 0.  Não        1. Sim 94. |___| 

Hipertensão grave 0.  Não        1. Sim 95. |___| 

Edema pulmonar 0.  Não        1. Sim 96. |___| 

Parada cardíaca 0.  Não        1. Sim 97. |___| 

Hemorragia obstétrica 0.  Não        1. Sim 98. |___| 

Rotura uterina 0.  Não        1. Sim 99. |___| 

Admissão em UI 0.  Não        1. Sim 100. |___| 

Admissão em UTI 0.  Não        1. Sim 101. |___| 

Histerectomia de emergência 0.  Não        1. Sim 102. |___| 

Transfusão sanguínea 0.  Não        1. Sim 103. |___| 

Acidentes anestésicos 0.  Não        1. Sim 104. |___| 

Uréia > 15mmol/L ou Creatinina > 400 µmol/L 0.  Não        1. Sim 105. |___| 

Oligúria (< 400ml/24hs) 0.  Não        1. Sim 106. |___| 

Coma por mais de 12 horas 0.  Não        1. Sim 107. |___| 

Campo livre sobre os critérios de Reichenheim 

Utilizar em caso de dúvida(s) 
108. _______________________________________________ 

VIII. Informações diagnósticas oriundas do Serviço de Obstetrícia 

Código da internação  109. |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

Diagnóstico principal  
110.  _____________________________________________________________ 

111. |___||___||___||___| 

Diagnóstico 2
ário

 (1)  
112.  _____________________________________________________________ 

113. |___||___||___||___| 

Diagnóstico 2
ário

 (2)  
114.  _____________________________________________________________ 

115. |___||___||___||___| 

Procedimento realizado  
116.  _____________________________________________________________ 

117. |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

Internação faturada? 
0.  Não        

1. Sim 
118. |___| 
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IX. Informações diagnósticas oriundas do “Arquivo Médico” 

Número da AIH 119. |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 

Diagnóstico principal 120. |___||___||___||___| 

Diagnóstico secundário (1) 121. |___||___||___||___| 

Diagnóstico secundário (2) 122. |___||___||___||___| 

Procedimento realizado 123. |___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___| 
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APÊNDICE 2 
 

Tabela – Características maternas e informações sobre a 
internação e o parto das mulheres diagnosticadas com near 

miss materno no HUPE/UERJ no ano de 2008  
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Tabela. Características maternas e informações sobre a internação e o parto 

das mulheres diagnosticadas com near miss materno no HUPE/UERJ no ano 

de 2008.   

Características maternas    

Idade (anos)
a,
 26 (16-37) 

Paridade   

   Nulípara    10 (37.0%) 

   Primípara  11 (40.7%) 

   Secundípara 6 (22.2%) 

Aborto prévio 7 (25.9%) 

Cesárea prévia 11 (40.7%) 

Pré-natal (n° de consultas)
 b
 4.8 (0-8) 

Internação   

Idade gestacional (semanas) 
c 30 (7-40) 

Condição de alta   

   Gestante
 7 (25.9%) 

    Puérpera 20 (74.0%) 

Tempo de internação (dias) 
a 14.4 (3-50) 

Parto   

Tipo de gestação   

    Única 25 (92.5%) 

    Gemelar 2 (7.4%) 

Tipo de parto
 d
   

    Vaginal 8 (42.1%) 

     Cesárea 11 (57.8%) 

Desfecho perinatal 
e
   

         Alta  12 (57.1%) 

      Óbito perinatal 4 (19.0%) 

      Internado em UTI neonatal 5 (23.8%) 
a 
Valores expressos pela média. 

b
 Valor expresso pela  média, excluindo 10  casos em que a informação não estava disponível. 

 c
 Idade gestacional media na admissão, excluindo um caso que a internação ocorreu no puerpério.  

 d
 Excluídos um caso de admissão no puerpério e sete casos de alta com gestante 

 e
 Considerando o total de 21 nascimentos ocorridos. 



86 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


