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PROJETO DE LEI N' Uq? rl}1g

DrsPoE soBRE A CR\AçÃO DO PROãRAMA

SENTINELA DA VIDA (MORBIDADE MATERNA

GRAVE), NO ÂMB|TO DO ESTADO DO AMAZONAS

E DA OUTRÁS PROVIDÊNC'AS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.1o. Fica criado, no Estado do Amazonas, o "Programa Sentinela da Vida"
(Morbidade Materna Grave), no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, sob a
responsabilidade da Fundação dê Vigilância em Saúde - FVS.

S 10. O Programa descrito no "capt)t", funcionará como uma estratégia de
vigilância, a fim de identificar os casos de morbidade materna grave.

S 2o. A morbidade rnaterna grave será monitorada e identificada, a partir de
critérios clínicos e realizaçâo de estudos transversais que possibilitem o
diagnostico.

$ 3o. Os instrumentos de coleta de dados serão baseados nos critérios de Mantel,
Waterstone e OMS e/ou outros que venham a ser elaborados.

S 40. A análise será descritiva, comparando-se os diferentes critérios de
morbidade materna, elencados no $ 30.

Art. 20. O Programa "Sentinela da Vida", tem por objetivos:

| - notificar casos de morbidade materna grave;

ll- formar bancos de dados (estatísticos), sobre morbidade materna grave;
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lll - reduzir os casos de morbidade materna grave, evitáveis.

Art. 30. As Unidades de Saúde Hospitalares Públicas e/ou Privadas, do Estado do
Amazonas, que atendam mulheres no período gravídico-puerperal devem,
obrigatoriamente, cadastrar-se no "Programa Sentinela da Vida".

Art. 4o. As informaçÕes que formarão o banco de dados (estatísticos), sobre
morbidade materna grave, será de responsabilidade das Unidades Notificadoras.

$ 10. Para efeito desta Lei, considera-se Unidade Notificadora, as Unidades de
Saúde Hospitalares Públicas e/ou Privadas, devidamente, cadastradas no
"Programa Sentinela da Vida".

S 2o. As Unidades Notificadoras, deverão, obrigatoriamente, notificar todos os
casos classificados como de Morbidade Materna Grave, ao orgão estatal,
responsável pela vigilância em saúde.

$ 30. As Unidades Notificadoras deverão utilizar o Formulário de Notificação de
Morbidade Materna Grave (Anexo l).

$ 40. As Unidades Notificadoras deverão encaminhar uma via da Ficha de
Notificação de Caso de Morbidade Materna Grave, para a Unidade Básica de
Saúde, à qual a gestante ou parturiente está vinculada.

Art. 50. As mulheres estr,atificadas como de alto risco, nos termos desta Lei, terão
prioridade de atendimento em toda a rede assistencial hospitalar pública e/ou
privada do Estado,

Art. 60. As mulheres diagnosticadas como casos de Morbidade Materna Grave,
pelas Unidades Hospitalares Públicas e/ou Privadas, deverão ser acompanhadas
pela Fundação de vigilância em Saúde- FVS, ate que cessem todas as
determinantes clínicos e/ou outros, relacionados à ocorrência do evento.

Art. 70. Compete ao Poder Executivo do Estado, por intermédio da Fundação de
Vigilância em Saúde- FVS, regulamentar a aplicação desta Lei.
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Art. 80. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias proprias, suplementadas se necessário,

Art. 90. Esta Lei entra em vigor, 90 (noventa) dias, apos a data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS, 06 DE AGOSTO DE 2019.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara ro Reis
Deputad

2a Vice Presid
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Dados Institucionais

1) Instituição:

2) Município:

3) Regional de Saúde

4) Coordenador do Núcleo de Segurança
do Paciente:

Dados da Paciente
5) Nome:

6) Data de Nascimento

7) Data da lnternação

8) Estratificação de risco na entrada no
serviço hospitalar:
Classificação do risco obstétrico na chegada ao
hospital

r 
Habitual

{" 
Intermediário

ANEXO 1

{' 
Arto

r 
Não informado/não foi realizad,a

9) O agravamento do caso se deu:
Identificar em que momento houve o
agravamento das condições clínicas da mulher

' Na gestação - lo trimestre (lu a 13u
semana )
\

' Na gestação - 2" trimestre (l4u a27u
semana )

' Na gestação - 3o trimestre ( A partir da
28u semana )
I" No parto
r*' No puerpério imediato (das duas
primeiras horas pós-parto até o l0'diapós-
parto)
1' No puerpério tardio (do 10' ao 42o dia
pós-parto)

r outro

10) Município de Origem:
Município de residência da paciente

I l) Unidade Básica de Saúde/ESF:

n

l2) Estratificação de Risco no Pré-natal:
Estratificação considerada na última consulta

r 
Habitual

t 
Intermediário

t' Alto
' Não estratificada
f 

lgnorado/sem inftrrmação

l3) Procedência:

r casa
f Tranferência de outro hospital
ï:- 

Transferência de UBS
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f 
Transferência de UPA/ Pronto

Socorro/Pronto Atendimento Hospitalar
í "' Transferência de clínica médica
|* 

Transferência de consórcio
t- outra
;Ì' lgnorado

14) Transporte:
Definir como a paciente chegou ao serviço

í* sAMU

' Transporte Sanitário
f Carro particular
ï'"' Ambulância do Município/Hospital
{" Motocicleta
f-' Ape
r' Ignorado

f- outro

1 5) Condições maternas pré-existentes:
Condições que a gestante apresentou em outras
gestações ou condições crônicas
t--t Anemia Infecção
t po. HIV Cesárear' anterror
r' Pré-eclâmpsia/eclâmpsiaem gestação
anterior
í--' Parto prolongado/obstruído
Y Hipertensão arterial crônica
f' Diabetes mellitus
{"

I abagrsmo

d- Dependência Química
f- Doenças cardíacas
ì' Doenças respiratórias
Í*'' Doenças renais

{* Doenças neurológicas/epilepsia
1' Neoplasias
'r- 

colagenoses
,l*

I rreodeopatlas

' Trombofilias
T* Transtorno ou sofrimento mental/
Depressão pós-parto
:l' Multípara com cesárea prévia
{* Multípara sem cesárea prévia
r 

outras

l6) Observações:
Informações adicionais a respeito de condições
pré-existentes

l7) Disfunções orgânicas :

d^ Cardiovascular
r'

Kesplratorra
l"* Renal
r*' Coagulação/Hematológica
{*' Hepática
Ì' Neurológica

l8) Dados adicionais referentes à
d isfunções orgân icas/Observações :

â

19) Em relação às condições de chegada
ao serviço de saúde:

il Febre>38oC
Í-'' Corrimentovaginalfétido
T"*
' Tempo de Rotura de membranas >18 h

Fundação de Vlgilância em Saúde do Amezonas
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r' Pressão arterial diastólica > 90 mmHg
f* Pressão arterial sistólica > 140 mmHg
1' Sangramento vaginal
{ Cefaléia /distúrbios visuais
f Dor abdominal intensa
f 

Bradicardia fetal

T Sem alterações de gravidade
impoftantes
r' Trabalho de parto prematuro
t* Outra condição de risco

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

2l) Idade gestacional em semanas de
gestação :

1

22) Complicações Graves/Causas
ameaçadoras da vida :

il Rotura uterina
t

' Gestação terminada em aborto
f Gestação ectópica
1u Síndrome hipertensiva relacionada à
gestação/pré-ecl âmpsia/ecl âmp sia - d etalhar
em campo específico
1

' Sepse ou infecção grave - detalhar em
campo específico
I' Hemorragia - detalhar no campo
específico

t-' Tromboembolia
I' Outra doença ou complicação obstétrica

23) Dados adicionais de complicação
obstétrica/Observações :

24) Outras informações:

í
A condição não estava presente durante

hospitalização

' A condição estava presente na chegada
ou dentro de 12 horas da chegada ao
hospital
t*' A condição desenvolveu-se após 12
horas da chegada ao hospital
{"

Informações não disponíveis ou não
aplicáveis

Dados relacionados à assistência
25) Como se deu o início do trabalho de
pafto:

Espontâneo

Induzido

Cesárea eletiva

Cesárea de emergência

Ignorado/não se aplica

Outro

26) Medicação utilizada para Prevenção
de Hemorragia Pós parto :

d- ocitocina
r outra
il' Não utilizadalignorado

27) Intervenções críticas :

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

l* Laparotomia
I' Internação em UTI
t-" Anestesia Geral
f* Hemotransfusão
r outra

r
r
r
{*

r
r
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28) Desfecho do parto/ gestação :

r-' Parto vaginal

í,- cesárea
{' Aborto completo
l-*' Curetagem/AMIU

f,* Outro método de esvaziamento uterino
r' Laparotomia para gravidez ectópica
1 Lupu.otomia para rotura uterina
í"* Laparotomia por infecção
f* 

Histerectomia
l Alta da paciente ainda gestante

f" O parto ocorreu nas primeiras 24 horas
da internação
f O parto ocorreu apos 24 horas de
internação
1' O parto ou abofto ocorreu antes da
chegada ao hospital
f Foi realizada transÍèrência da paciente
para serviço de maior complexidade
r" outro

29) Tipo de Alta :

ï'' Médica
{ A pedido
{ 

Transferência
r 

obito
{- A paciente ainda está internada
d-

Evasão

30) Data da Alta/Obito/Tranferência:
Obs: Se a paciente estiver internada, não é
necessário preencher

Hemorragia pós-parto

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

i*' Não se aplica ao caso
r 

Atonia uterina
1

" Lacerações de trajeto
I' Restos placentários
f- Placenta prévia

' Ruptura uterina
r*u Distúrbios de coagulação
,ì' Descolamento prematuro de placenta
{* outro

32) Condições pré-existentes
relacionadas à hemorragia pós-parto:

I Pré-eclâmpsia

d- Nuliparidade
r' Gestação Múltipla
ï* Multípara
Y História de Hemorragia pós-parto
anterior
f- Cicatrizde cesárea prévia
l* Polihidramnio
I' Ignorado
ï Não seaplica
â* outras
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33) Condições intraparto:

{- Terceiro Período do trabalho de parto
prolongado (> 30 minutos)
f Parada de progressão do trabalho de
pafto
t-

Eplsrotomla

f Parto vaginal assistido
l*" Indução do trabalho de parto
f Não se aplica

34) Foi realizado manejo ativo do terceiro
período do trabalho de parto?

r*" 
sim

f 
Não

{-" 
Não se aplica

f' 
lgnorado

35) Tratamento da hemorragia pós-parto

r ocitocina
' Ergotamrna

i Mirop.ostrol
T* Acidotranexâmico
{" Sutura de Linch
1-* Remoção de produtos retidos
{^ Tamponamento com balão
{- Ligadura arterial(uterina/hipogástrica)
{- Histerectomia

T: Preenchimento (packing) abdominal
f Laparotomia
f'' Uso de hemocomponentes
r*' Outra medicação

36) Hemocomponentes utilizados na
assistência à hemorragia:

Concentrado de Hemáceas

Plasma fresco

Plaquetas

Outro

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

Síndromes Hipertensivas na Gestação
38) Doença hipertensiva diagnosticada no
caso:
Marcar a doença diagnosticada

I' Pre-eclâmpsia
r* l,clampsla
{* Hiperlensão arterial crônica
r*' Hiperlensão crônica com pré-eclâmpsia
sobreposta

' Hipertensãogestacional
{' Hipertensão pós parto
{^
' lgnorada
f Não se aplica
I' Outra doença hipertensiva

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

í.* Primiparidade
f História familiar de Pré eclâmpsia
I' Pré-eclâmpsia em gestação pregressa
l*' Hipertensão arterial ou doença renal
preexistente
l- obesidade
f Diabetes mellitus
{* Trombofilia

.s-
rv5

ì
I

1--

r
T-
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il
r
f*

r
ï*

ï

Lúpus eritematoso sistêmico

Idade materna >40 anos

Gravidez múltipla

Ferlilização in vitro

Fatores de risco ignorados

Não se aplica

40) Tratamento para Pré-eclâmpsia
/Eclâmpsia/S índrome HELLP :

1' Sulfato de magnésio
f'- 

Hidralazina
f Outro anticonvulsivante
t

' Outro anti-hipertensivo

4l) Dados adicionais relacionados à
síndrome hipertensiva na
gestação/Observações :

Prevenção e/ou tratamento de infecções
42) Sítio de infecção:
ldentificaros sítios de infecções
apresentadas pela paciente

I' Infecção urinária
{* vaginose
I' Infecção de sítio cirúrgico
f* Endometrite
á

' Infecção genital
{^' Mastite
{^' lnfecçãorespiratória
{'* sepse

f"" outra

43) Utilização de Antibiótico:

'"- 
Profilático

f-
I erapeutlco

í* Não utilizado

44) Dados adicionais em relação à
infecção/Observações :

Dados do Recém-nascido
Informações a respeito das condições de

nascimento do RN

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

' Apgar < 7 no 5" minuto
{* Apgar > 7 no 5o minuto
r'' Natimorto

' Obito nas primeiras24h
ï- Obito depois de 24haté 7 dias de vida
j

' Gemelar
r-' lgnorado

46) Foi realizada maturação pulmonar
fetal :

r 
sim

{-" 
Não

r
Não se aplica

Ignorado

47) O RN teve indicação deTerapia
intensiva:

ì' Sim, e foi tranferido imediatamente após
o nascimento
u Sim, e aguardou vaga em UTI neonatal
ï*
' Não
r' Não se aplica
t'-^

' Ignorado
f- Gemelar (para adicionar dados do
Gemelar 2)

Fundação de Vigilâncla em Saúde do Amazonas
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Resultados da Identificação/investigação do
caso de morbidade materna grave
48) Fatores que influenciaram no
desfecho do caso:
Identifique fragilidades que interferiram no caso
notificado

i--' Demora da paciente ou da família em
procurar ajuda
T

' Falha de adesão ao pré-natal
f Falta de conhecimento da paciente ou
da família a respeito dos sinais de risco
f Falta de conhecimento da paciente ou
da família sobre qual é o serviço de
referência

í"* Demora do serviço em indicar a
referência mai s adequada
T"" Falta de acesso ao transporte
f Falta de leitos de terapia intensiva
ï*' Falta de Sulfato de Magnesio
f^ Falta de acesso à assistência
especializada
f Falha no uso de protocolos de
tratamento de infecção urinária na gestação

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

Falha no monitoramento do parto

Falha no monitoramento pós-parto

Alta precoce

Falha na orientação de alta para
paciente e família
ï Risco social alto
r" Falha na indicação do antirnicrobiano
profilático
í-- Falta de busca de infecção pós-alta
ï"'' Evento adverso relacionado à
assistência à saúde

r' Indicação equivocada do tipo de parto
ï*' Falta ou demora no acesso a
hemocomponentes
f*' Outro

49) Medidas adotadas para prevenção de
NOVOS CASOS:

50) Informações adicionais relevantes:
Colaboração na prevenção de novos casos

Responsável pelo Preenchimento

5l) Nome:

52) Telefone

53) Email:

'sffi'F1/q.

r
Ì

,

r
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JUSTIFICATIVA

A morbidade materna grave, também conhecida como "near
n?iss", é um evento de quase morte causado por complicações graves ocorridas
com a mulher durante a gravidez, parto ou puerpério. Utilizado como indicador de
desenvolvimento em diversos países, o monitoramento de "near miss" pode ser
considerado uma ferramenta pa"a a prevenção da morbimortalidade materna,
uma vez que identificar esses casos pode ser uma importante estratégia
alternativa e complementar para reduzir a ocorrência de mortes maternas.

Os debates acerca da saúde durante a gestação como
possibilidades concretas de orientação sobre manejo da atenção à saúde da
mulher e incorporação de diretrizes que preconizam qualidade e segurança à
saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal, com foco no enfrentamento da
mortalidade materna são temas de relevância internacional.

A morte materna advinda de uma gestação normal, não é
um fato isolado. Pode decorrer de uma sequência de eventos que culminam em
estado de disfunção grave e/ou falência orgânica. Neste contexto disfuncional,
emerge o conceito de Near Miss Materno, que é utilizado para designar "uma
mulher que q:uase morreu, mas, no entanto, sobreviveu à complicação que se
instalou durante a gravidez, parto ou até 42 dias apos o fim da gestação".

Considerando que mulheres que sobreviveram às
complicações graves na gravidez, parto e puerpério apresentam semelhanças
com as que morreram nessas complicações, as tornam fontes primárias de
informação sobre os determinantes clínicos, sociais e assistenciais relacionados à
mortalidade materna.

Estima-se que, para cada obito materno na América latina,
ocorrem '15 casos de Near Miss, o que torna essa condição um grave problema
de saúde pública e um desafio às esferas governamentais na organização de uma
rede de atenção qualificada e resolutiva para minimizar os riscos associados.

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n" 3.950
Parque Dez - CEP: 69.050-030 - Manaus - Amazonas
Telefone: 3183-4455 I 3183-4382

www.aleam.gov.br DEpttfÀ6i1

'ffiTPË



Poder Legislotívo
Assembleia Legislafiva do Estado do Amazonas

êabinete Deputada Dra. iúayara Pinheiro Reis

Determinar a proporção de mulheres que chega a uma
unidade de saúde com disfunção materna grave é viável e fornece informações
sobre a ocorrência de atraso no reconhecimento e intervenção nas condições de
risco, sendo um determinante de crucial importância para o desenvolvimento e
reorientação de políticas públicas locais.

Estudo realizado em 08 maternidades públicas de Manaus
apontou uma taxa de morbidade materna grave de94,2 casos por 1.000 nascidos
vivos, segundo critérios de Waterstonel, considerada alta pelos parâmetros
internacionais.

Esse dado é preocupante visto que a mortalidade materna
no Amazonas vem mantendo-se alta ao longo de 10 anos conforme gráfico
abaixo:

Evolução da Taxa de Mortalidade Materna no Amazonas, 20O8 a ZO1',7
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Os dados alertam para a necessidade de se manter um
sistema de alerta e vigilância que permita, quando ativado, desencadear
intervenções terapêuticas e preventivas para evitar a ocorrência de óbito materno.

Dessa forma, a implantação do Programa "sentinela da
Vida" constitui-se como uma estrategia viável de vigilância e intervenção evitando

1 Waterstone M, Bewley S, Wolfe C. Incidence and predictors of severe obstetric morbidity: case-
controÌ study. B M J. 20 0 1 May ;322(7 29 4) : 1.089 -9 3.
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que vidas sejam perdidas e, consequentemente, contribuindo para a redução
desse indicador no Estado do Amazonas.

E, por ser um tema de saúde pública e, portanto, de
relevância social e que contamos com a aprovação dos Nobres colegas.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS, 1O DE JULHO DE 2019.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara P Reis
Deputada-

2u Vice Presidente
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