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Conceito de óbito materno
Anexo 1 C.3 A 10ª Revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10)

Define morte materna como a "morte de uma

mulher durante a gestação ou até 42 dias após o

término da gestação, independentemente da

duração ou da localização da gravidez, devida

a qualquer causa relacionada com ou agravada

pela gravidez ou por medidas em relação a ela,

porém não devida a causas acidentais ou

incidentais"1 .



Infecções Bacterianas durante trabalho 

de parto e Puerpério

 Representam cerca de 1/10 da carga global de mortes 

maternas 

 Representa uma das principais causas de mortalidade materna em 

todo o mundo. 

 Embora tenha ocorrido redução considerável de  mortes por  

infecções no contexto dos países com  alta renda, a situação não 

melhorou em contextos de recursos limitados. 

 A maioria das 75.000 mortes maternas por infecção registradas 

anualmente em todo mundo ocorrem em países de baixa renda.

 Embora a incidência relatada em países de alta renda seja 

relativamente baixa (entre 0,1 e 0,6 por 1000 nascimentos), é, no 

entanto, uma importante causa direta de mortalidade maternafile



Causas da morte materna

Relatório OMS 1990-2013  

 28% das mortes  maternas são associadas a condições médicas 
preexistentes como diabetes, aids, malária e obesidade.

 Esta proporção é similar a das mortes por hemorragias graves durante gravidez ou parto, que 
isoladamente é a principal causa da morte materna no mundo.

Entre mais de 60 mil disfunções maternas em 115 países, as 
causas de morte materna estão distribuídas da seguinte forma:

 hemorragia grave (especialmente durante e depois do parto): 27%

 hipertensão na gestação: 14%

 infecções: 11%
 parto obstruído e outras causas diretas: 9%

 complicações de abortos: 8%

 coágulos sanguíneos (embolias): 3%

Fonte:  Organização das Nações Unidas

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/oms-brasil-reduz-mortalidade-materna-em-43-de-1990-a-2013:

http://www.un.org/


Óbitos Maternos no Brasil

 * Razão de Morte Materna /100.000NV

Meta do milênio não atingida: 35/100.000 NV

Lancet 2016; 388: 1775– 812 

Brasil 1990 2000 2015

Número de óbitos 3081

(2896 to 3299)

2610 

(2459 to 2778)

1972 

(1786 to 2165)

RMM* 84,5

(79,4 to 90,4)

71,0 (66,9 to 75,5) 65,4 

(59,2 to 71,8)
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Notícias do Brasil em 2013

 A altíssima taxa de cesáreas, o excesso de intervenções 
desnecessárias, a falta de treinamento de equipes especializadas e 
a proibição do aborto são alguns dos fatores apontados por 
especialisttas como barreiras para que o risco diminua mais no país.

 Em 2013, 1.567 mil mulheres morreram no Brasil por complicações ao 
dar à luz, durante ou após a gestação ou causadas por sua 
interrupção.

 De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 62 casos a 
cada 100 mil nascimentos.

 A meta estabelecida até o fim deste ano pelos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), da ONU, era chegar a uma taxa 
de 35 mortes por 100 mil nascimentos.

 De 1990 para cá, a taxa caiu quase pela metade, mas a redução 
não será suficiente para que se consiga cumprir a meta.



Recomendo a Leitura desse artigo



Proporção de óbitos maternos em 

2015 segundo a causa e idade

Lancet 2016; 388: 1775–812 idade 

em 2015

Lancet 2016; 388: 1775–812 



Impacto da infecções no 

periparto/puerpério

 Além de morbidade e morte severas... 

 Incapacidades de longo prazo: dor pélvica crônica, 

bloqueio de trompas de falópio e infertilidade 

secundária. 

 Estão também associadas a um número estimado de 

1 milhão de mortes de recém-nascidos por ano.



Como infecção se 

propaga para o feto ?



Modelos conceituais 

Como infecção ou 

inflamação intra-

amniótica pode 

ocorrer durante a 

gestação?

AF,Amniotic fluid

Modified from Romero R, 

Major M:

Infection and Preterm labor, 

Clin.obst Gynecol. 31:553-

584,1988 

Foto: In Remington, 2016



Modelos conceituais 

Como infecção ou 

inflamação intra-

amniótica pode promover 

a rutura de membranas

Trabalho de Parto 

Prematuro

AF,Amniotic fluid

Modified from Romero R, Major M:

Infection and Preterm labor, Clin.obst

Gynecol. 31:553-584,1988 

Foto: In Remington, 2016



Impacto da infecção para o feto 

com repercussões futuras 

Foto: in Remington,  2016
Broncodisplasia

Lesão  Cerebral ou 

Paralisia Cerebral



Infecções Maternas no periparto

Fatores de risco 

 Condições maternas pré-existentes:  desnutrição, diabetes, obesidade, 

anemia grave, vaginose bacteriana e infecções por estreptococos do 

grupo B, são alguns exemplos. 

 Condições espontâneas ou decorrente de cuidados realizados  durante 

o trabalho de parto e nascimento:  ruptura prolongada das membranas, 

exames vaginais múltiplos, remoção manual da placenta e cesariana.

As estratégias para reduzir as infecções maternas periparto e as suas 

complicações a curto e a longo prazo têm sido dirigidas principalmente para 

medidas preventivas onde tais fatores de risco existem.



Prevenção da Morbimortalidade por 

Infecção Materna

 Globalmente, a intervenção mais comum é o uso de antibióticos para profilaxia e

tratamento.

O uso indevido de antibióticos para condições e procedimentos obstétricos

“considerados de riscos de infecção materna”, é comum na prática clínica.

Uso inadequado de antibióticos entre as mulheres dando à luz tem

implicações nos esforços globais para conter a emergência de bactérias

resistentes e, consequentemente, na saúde global.



Prevenção da Morbimortalidade por 

Infecção Materna

Antibiótico não é suficiente 

É necessário a melhoria do cuidado 

 Rever processos de trabalho

 Adesão a práticas seguras

 Disseminar a cultura de segurança



WHO recommendations for 

prevention and treatment of 

maternal peripartum infections

WHO recommendations for prevention and treatment of 

maternal peripartum infections: evidence base – which can 

be accessed online at 

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_ 

perinatal_health/peripartum-infections-guidelines



Lista Sumária de Recomendações da OMS para prevenção e 

tratamento de infecção materna periparto

(infecção puerperal)

Contexto Recomendação Força da recomendação e 

qualidade da evidência

Prevenção das 

infecções 

periparto

1. Não é recomendado o uso de barbear 

perineal / púbico rotineiro antes do parto 

vaginal. 

Recomendação condicional 

baseada em evidência de muito baixa 

qualidade 

2. O exame vaginal digital a intervalos de 

quatro horas é recomendado para a 

avaliação de rotina da primeira fase ativa 

do trabalho em mulheres de baixo risco. 

Recomendação forte

baseada em evidência de muito baixa 

qualidade 

3. A limpeza vaginal rotineira com 

clorexidina durante o trabalho de parto com 

a finalidade de prevenir morbidades 

infecciosas não é recomendada. 

Recomendação forte

baseada em evidência de qualidade 

moderada

4. A limpeza vaginal rotineira com 

clorexidina durante o trabalho de parto em 

mulheres com colonização de 

estreptococos do grupo B (GBS) não é 

recomendada para a prevenção da 

infecção neonatal precoce de GBS. 

Recomendação condicional

baseada em evidência de muito baixa 

qualidade



Lista Sumária de Recomendações da OMS para prevenção e 

tratamento de infecção materna periparto

(infecção puerperal)

Contexto Recomendação Força da recomendação e 

qualidade da evidência

Prevenção das 

infecções 

periparto

(continuação)

5. A administração antibiótica intraparto 

para mulheres com colonização de 

estreptococos do grupo B (GBS) é 

recomendada para a prevenção da 

infecção neonatal precoce de GBS. 

Recomendação condicional 

baseada em evidências de baixa 

qualidade

6. Não é recomendada a profilaxia 

antibiótica de rotina durante o segundo ou 

terceiro trimestre de todas as mulheres 

com o objetivo de reduzir a morbidade 

infecciosa.

Recomendação forte

baseada em evidência de muito baixa 

qualidade

7. A administração rotineira de antibióticos 

não é recomendada para mulheres em 

parto prematuro com membranas 

amnióticas intactas. 

Recomendação forte 

baseada em provas de qualidade 

moderada 

8. A administração de antibióticos é 

recomendada para mulheres com ruptura 

pré-termo de membranas pré-parto. 

Recomendação forte 

baseada em provas de qualidade 

moderada 



Lista Sumária de Recomendações da OMS para prevenção e 

tratamento de infecção materna periparto

(infecção puerperal)

Contexto Recomendação Força da recomendação e 

qualidade da evidência

Prevenção das 

infecções 

periparto

(continuação)

9. A administração de antibióticos de rotina 

não é recomendada para mulheres com 

ruptura prematura de membranas no termo 

(ou próximo). 

Recomendação forte

baseada em evidência de baixa 

qualidade

10. A administração de antibióticos de 

rotina não é recomendada para mulheres 

com líquido amniótico manchado de 

mecônio.

Recomendação condicional 

baseada em evidências de baixa 

qualidade

11. A profilaxia antibiótica de rotina é 

recomendada para mulheres submetidas à 

remoção manual da placenta.

Recomendação forte 

baseada em evidência de muito baixa 

qualidade. 

12. A profilaxia antibiótica de rotina não é 

recomendada para mulheres submetidas a 

parto vaginal operatório.

Recomendação condicional 

baseada em evidências de baixa 

qualidade



Lista Sumária de Recomendações da OMS para prevenção e 

tratamento de infecção materna periparto

(infecção puerperal)

Contexto Recomendação Força da 

recomendação e 

qualidade da evidência

Prevenção das 

infecções 

periparto

13. A antibioticoprofilaxia de rotina é recomendada 

para mulheres com uma lesão perineal de terceiro 

ou quarto graus.

Recomendação forte,

baseada em evidência de muito 

baixa qualidade

14. A profilaxia antibiótica de rotina não é 

recomendada para mulheres com episiotomia.

Recomendação forte,

baseada na visão consensual

15. A profilaxia antibiótica de rotina não é 

recomendada para mulheres com parto vaginal 

não complicado.

Recomendação forte,

baseada em evidência de muito 

baixa qualidade

16. Recomenda-se a limpeza vaginal com 

povidona-iodo imediatamente antes da cesariana.

Recomendação condicional, 

baseada em provas de qualidade 

moderada

17. A escolha de um agente anti-séptico e o seu 

método de aplicação para a preparação da pele 

antes da cesariana devem basear-se 

principalmente na experiência do clínico com esse 

agente antisséptico particular e método de 

aplicação, o seu custo e a disponibilidade local.

Recomendação condicional, 

baseada em evidências de baixa 

qualidade



Lista Sumária de Recomendações da OMS para prevenção e 

tratamento de infecção materna periparto

(infecção puerperal)

Contexto Recomendação Força da recomendação e 

qualidade da evidência

Prevenção das 

infecções 

periparto

(continuação)

18.0 A profilaxia antibiótica de rotina é recomendada 

para mulheres submetidas a cesárea eletiva ou de 

emergência.

Recomendação forte 

baseada em evidência de 

qualidade moderada

18.1 Para a cesariana, antibióticos profiláticos 

devem ser administrados antes da incisão cutânea, 

e não no intra-operatorio após o pinçamento do 

cordão umbilical.

Recomendação forte baseada 

em evidência de qualidade 

moderada

18.2 Para profilaxia antibiótica para cesariana, deve 

ser utilizada uma única dose de cefalosporina de 

primeira geração ou penicilina, em preferência a 

outras classes de antibióticos.

Recomendação condicional 

baseada em evidências de  baixa 

qualidade 

Tratamento de 

infecções 

periparto

19. Um regime simples como ampicilina e 

gentamicina uma vez por dia é recomendado como 

antibióticos de primeira linha para o tratamento da 

corioamnionite.

Recomendação condicional 

baseada em evidências de baixa 

qualidade

20. Uma combinação de clindamicina e gentamicina 

é recomendada como antibióticos de primeira linha 

para o tratamento da endometrite pós-parto.

Recomendação condicional 

baseada em evidências de baixa 

qualidade





Fatores de risco para sepse

Sociodemográficos

 Negros e outras minorias étnicas OR = 1.82

 Problema médico pré-existente OR = 1.40

Gestacionais

 Primíparas OR = 1.60

 Parto prematuro - risco de sepse 2.4–2.7 

 Parto vaginal operatório OR = 2.49

 Gestação múltipla: OR = 5.75 CS

 Cesárea antes do TP OR = 3.83

 Cesárea após início do TP OR = 8.06

Clínicos

 Streptococcus pyogenes OR = 4.84 CS

 Doença febril ou uso de ATB nas duas semanas anteriores OR = 12.07

Acosta CD, et al. PLoS Med. 2014



Sepse na gestação

Infecção, documentada ou suspeita, e 

alguns dos seguintes:

 Febre (>38ºC)

 Hipotermia (temperatura central<36ºC)

 Taquicardia (>100 bpm)

 Taquipneia (>20 mrm)

 Alteração do estado mental

 Edema significativo ou balanço hídrico positivo 

(>20ml/kg em 24 horas)

 Hiperglicemia na ausência de diabetes

Bacterial Sepsis in Pregnancy http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf


Evolução da gravidade

 Tempo de evolução entre parto e sepse:  3 d (1–7 d)

 Os microrganismos mais frequentes: 

 Escherichia coli, 

 Streptococcus agalactiae, 

 Staphylococcus aureus, 

 anaeróbios

 Listeria monocytogenes.

 Streptococcus pyogenes é o patógeno mais ligado a 
morte materna, chegando a 50% dos casos

 50% das mulheres com infecção por Streptococcus 
pyogenes houve <2 h de intervalo entre primeiros sintomas
e sepse grave

 Bacteremia associada a 10–28%  de mortalidade fetal
Acosta CD, et al. PLoS Med. 2014
Knowles SJ et al. BJOG 2015 



Sinais de alerta

Gestação

 Febre ou calafrios

 Diarreia ou vômitos –

podem ser sinais precoces 

de choque tóxico

 Exantema

 Dor abdominal ou pélvica

 Leucorreia

 Tosse produtiva

 Sintomas urinários

Puerpério

Somam-se:

 Aumento do volume 

mamário, vermelhidão

 Infecção da ferida 

operatória

 Demora na involução 

uterina

 Letargia, inapetência

Bacterial Sepsis in Pregnancy http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf


Diagnóstico
Paciente com infecção 

suspeita

qSOFA≥2?

Ainda há 
suspeita 
de sepse?

Monitorar condições clínicas; 
reavaliar para possível sepse, 
se clinicamente indicado

Averiguar evidência de 
disfunção orgânica:
Gasometria arterial com 
lactato, função renal, 
hemograma, bilirrubina

SEPSE

A despeito de ressuscitação 
volêmica adequada: 
1. Vasopressores requeridos 

para manter 
PAM≥65mmHg

E 
2. Lactato > 2mmol/l

CHOQUE

SÉPTICO

SIM

NÃONÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SOFA≥2?

Adaptado de Singer et al.  

JAMA. Feb 2016

UTI



1ª hora

•Hemoculturas

•Antibioticoterapia

•Oxigênio

• Lactato

Até 3 horas

•Hidratação: 
Cristalóide 20ml/kg

•PAM>65mmHg

•Medir diurese

Até 6 horas

•Normalização do 

lactato



CAISM 

em tempos de 

enfrentamento 

da sepse 

Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti

CAISM/UNICAMP



Equipe treinada  no Pronto atendimento e Unidades de Internação

Imagem PA CAISM/UNICAMP



SALVE VIDAS!

Pense sepse!
SEPSE - TODOS

• Hidratação

• FOCO: Culturas,

Hemoculturas 2 amostras

• Exames laboratoriais, 

• Exames de imagem

• Antibioticoterapia

• Intervenção cirúrgica

Em menos de 1 hora



SALVE VIDAS!

Pense sepse!
SEPSE - TODOS

• Medida de lactato arterial

• Coleta de culturas antes do inicio da 

antibioticoterapia

• Inicio da antibioticoterapia

• Administração de 30ml/kg de cristalóide

em caso de hipotensão ou 

hiperlactatemia

Em menos de 3 horas



Pense Sepse 
Colher exames e culturas

Agilizar inicio do antibiótico, primeira dose disponível no 

Pronto Atendimento 

Imagem PA CAISM/UNICAMP



Pense Sepse e Salve vidas

Importante a integração da equipe

Médico, enfermeiro, farmácia, laboratório, CCIH

Imagem PA CAISM/UNICAMP



Pense Sepse e Salve vidas

Importante: Conhecer o que é normal  

Alterações fisiológicas da gestação:
Queda da resistência vascular sistêmica e pulmonar

Aumento do volume sanguineo

Queda de PA até 20 semanas, com posterior aumento até o termo

Aumento da frequência cardíaca

Aumento do débito cardíaco

Hipertrofia cardíaca fisiológica 



Condições Alterações na gestação Valores normais na 

gestação

Cardiovascular

FC Aumenta 15-20bpm 75-95bpm

Débito cardíaco Aumenta 30-50% 6-8l/min

PAM Reduz 10mmHg 2º tri 80mmHg

Resistência

vascular sistêmica

Reduz 10-15% 1200-1500 dynes/s/cm-5

Respiratório

Volume corrente Aumenta 40% 700ml

Volume-minuto Aumenta 40% 10,5l/min

Volume reserva 

expiratória

Reduz 15-20% 550ml

Capacidade 

residual funcional

Reduz 20-25% 1350ml



TRATAMENTO
"Este estudo enfatiza que os profissionais de cuidados primários e 
secundários devem manter-se cientes de que mulheres grávidas ou 
recentemente grávidas com suspeita de infecção necessitam de mais 
atenção do que as mulheres que não estão grávidas".

Acosta et al. BMJ, 2014



• Amoxicilina/clavulan

ato

• Azitromicina ou 

Claritromicina

• Oseltamivir

• Clindamicina e 

gentamicina

• Amoxicilina/clavulan

ato

• Ampicilina, 

gentamicina e 

metronidazol

• Ceftriaxona

(gestação)

• Gentamicina 

(puerpério)

• Ceftriaxona

• Cefazolina

• Clindamicina

• Cefazolina

• Clindamicina



Bacterial Sepsis in Pregnancy http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf

Importante : Reavaliar  o caso, suspender  tratamento se 

descartado infecção ou  adequar o uso de antibiótico com base 

nos resultados de culturas 

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/25.4.12GTG64a.pdf


CAISM/UNICAMP – 2014 Resultados



Valle
Médica Infectologista

CAISM/UNICAMP

Roseli Calil

CCIH CAISM/UNICAMP: calil@unicamp.br



Condições Alterações na gestação Valores normais na 
gestação

Cardiovascular

FC Aumenta 15-20bpm 75-95bpm

Débito cardíaco Aumenta 30-50% 6-8l/min

PAM Reduz 10mmHg 2º tri 80mmHg

Resistência vascular 
sistêmica

Reduz 10-15% 1200-1500 dynes/s/cm-5

Respiratório

Volume corrente Aumenta 40% 700ml

Volume-minuto Aumenta 40% 10,5l/min

Volume reserva 
expiratória

Reduz 15-20% 550ml

Capacidade residual 
funcional

Reduz 20-25% 1350ml



Condições Alterações na gestação Valores normais na 
gestação

Gasometria

pH Não muda 7,4-7,45

pCO2 Reduz 27-32mmHg

pO2 Aumenta 100-108mmHg

HCO3 Reduz 18-21mEq/l

Hematológico

Volume sanguíneo Aumenta 30-50% 4500ml

Volume eritrocitário Aumenta 10-15%

Ht Reduz 32-34%

Leuco Aumenta 5000-15000/mm3

Fatores I, II, V, VII, VIII, 
IX, X, XI

Aumentam

Fibrinogênio Aumenta >400mg/dl



Condições Alterações na gestação Valores normais na 
gestação

TGU

Fluxo renal Aumenta 50-60% 700ml/min

Taxa de filtração 
glomerular

Aumenta 60% 140ml/min

Cr Reduz <0,8mg/dl


