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PROJETO DE LEI N° ________/2019 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA 
SENTINELA DA VIDA (MORBIDADE MATERNA 
GRAVE), NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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 de Vigilância em Saúde – FVS. 

§ 1º. O Programa descrito no “caput”, funcionará como uma estratégia de 
vigilância, a fim de identificar os casos de morbidade materna grave. 

 § 2º. A morbidade materna grave será monitorada e identificada, a partir de 
critérios clínicos e realização de estudos transversais que possibilitem o 
diagnóstico. 

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

§ 4º. A análise será descritiva, comparando-se os diferentes critérios de 
morbidade materna, elencados no § 3º. 

Art. 2º. O Programa “Sentinela da Vida”, tem por objetivos: 

I – notificar casos de morbidade materna grave; 

II – formar bancos de dados (estatísticos), sobre morbidade materna grave; 
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III – reduzir os casos de morbidade materna grave, evitáveis. 

Art. 3º. 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. 

§ 1º. Para efeito desta Lei, considera-se Unidade Notificadora, as Unidades de 
Saúde Hospitalares Públicas e/ou Privadas, devidamente, cadastradas no 
“Programa Sentinela da Vida”. 

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

 § 3º. As Unidades Notificadoras deverão utilizar o Formulário de Notificação de 
Morbidade Materna Grave (Anexo I). 

§ 4º. 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. 5º.  As mulheres estratificadas 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. 6º. 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, até que cessem todas as 
determinantes clínicos e/ou outros, relacionados à ocorrência do evento. 

Art. 7º. 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. 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM 
MANAUS, 10 DE JULHO DE 2019. 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 
Deputada- PP 

2ª Vice Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

A morbidade materna grave, também conhecida como “near 
miss”, 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 para 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 quase morreu, mas, no entanto, sobreviveu à complicação que se 
instalou durante a gravidez, parto ou até 42 dias após 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 óbito 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.  
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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 de 94,2 casos por 1.000 nascidos 
vivos, segundo critérios de Waterstone , considerada alta pelos parâmetros 1

internacionais. 

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

  

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 estratégia viável de vigilância e intervenção evitando 

	Waterstone	M,	Bewley	S,	Wolfe	C.	Incidence	and	predictors	of	severe	obstetric	morbidity:	case-control	1

study.	BMJ.	2001	May;322(7294):1089-93.
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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 DO ESTADO DO AMAZONAS, EM 
MANAUS, 10 DE JULHO DE 2019. 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 
Deputada- PP 

2ª Vice Presidente 
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