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Dois sistemas de infoma@oforam usados com o objetivo deestimar o sub-registro de 
mortes maternas ocorridas ou provenientes de oito maternMs públicas do Rio defaneiro no ano de 
1988. As taxas encontradas fmam comparadas à taxa corrigida (13,9 por 10 000 nascidos vivos), que 
representava todos os óbitos detectados por ambos os sistemas. 0 sistema de infortna@o baseado em 
sumário de alta apresentou taxa a’e mortalidade de ll,6 por 10 000 nascidos vivos, cotn um sub-re- 
gistro de 16% quando comparada à taxa corrigida. As perch eram devidas a @has no envio do su- 
Mario de alta hospitalar ao centro de processamento e ti transf?hcia de pacientes para hospitais não 
monitorados. 0 sistema baseado em atestados de óbito em que se incluúz rrwrtes maternas ‘@esu- 
míveis” apresentou uma taxa de 6,6 por 10 000 nascidos vivos, com um sub-registro de 52% em 
rela@o à taxa cowigida. 0 sub-registro da taxa oficial, base& em mwtes maternas declaradas em 
atestados de óbito, foi de 60% em rela@o à taxa corrigida. Comparando os dois sistemas do estuh, 
um sub-registro de 62% foi encontrado pelo sistema de atestados de óbito em rela@-o ao sistema a’e 
sumários de alta. Com vistas à diminu@o do sub-registro de mwtes maternas e à amplias-o do con- 
hecimento sobre circunstâncias relacionadas a estas mortes, sugere-se: a) a introdu@o de um sistema 
de infWma@o perinatal em todos os servimos obstétricos e, b) monitoriz@o do resultado final do 
atendimento de pacientes transfwidas das maternidades de origem. 

As taxas de mortalidade materna sao 
muito altas na América Latina em geral, 
mesmo nas regióes com ampla cobertura 
hospitalar ao parto (2 -6). Por ser geralmente 
aceita como morte evitável, especialmente 
para o contingente de mortes maternas dire- 
tas, a mortalidade materna tem sido consi- 
derada tanto um indicador de qualidade 
quanto um evento sentinela da assistência 
obstétrica. Entretanto, o sub-registro para 
óbitos de mulheres em idade fértil, obtido 
através da compara@0 de certificados de óbi- 
tos com prontuários hospitalares e informa- 
@es complementares tais como entrevistas, 
tem se mostrado bastante elevado (7,8). 
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Este estudo teve como objetivo estimar 
o sub-registro de mortes maternas ocorridas 
em maternidades públicas do Rio de Janeiro, 
através da compara@io das listagens de óbi- 
tos produzidas por dois sistemas de infor- 
macáo, parao ano de 1988. Além disto, o pre- 
sente trabalho apresenta e discute um método 
alternativo para conhecer e, eventualmente, 
diminuir o sub-registro destas mortes. 

MATERLAIS E MÉTODOS 

0 universo deste estudo corresponde a 
24 140 intemafóes obstétricas ocorridas em 
sete maternidades públicas do Municfpio do 
Rio de Janeiro no ano de 1988. Corresponde- 
ram a estas intema@es o total de 18 047 nas- 
cidos vivos, cerca de 20,3% dos nascidos vi- 
vos de todo o Município do Rio de Janeiro no 
mesmo ano. Cinco destas maternidades per- 
tenciam à Previdencia Social (antigo Instituto 
Nacional da Previdencia Social - INAMPS), 



duas ao Ministério da Saúde e urna ao Mu- 
nicípio do Rio de Janeiro. 

Todas as maternidades dispunham de 
centro obstétrico, com salas de parto, de ci- 
rurgia, e de recupera@io pós-cirúrgica. Urna 
maternidade era centro de referkia para risco 
materno. Quatro maternidades eram centros 
de referencia para risco neonatal. 

0 registro dos casos de óbito foi feito por 
dois sistemas. Ambos os sistemas integra- 
vam o esquema de registro da Secretaria de 
Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro 
(SES). 

Sistema baseado na história clínica 
perinatal 

Este sistema era composto de informa- 
@es obtidas em sumários de alta hospitalar 
integrantes de um sistema especial de infor- 
macao baseado na história clínica perinatal 
(HCI?). Representava uma adaptacao do mo- 
delo homônimo de Belizan et al. (9), visando 
adequar o modelo ao perfil epidemiológico 
local e as tecnologias obstétricas disponíveis. 
0 objetivo geral deste sistema foi o de aper- 
feicoar a avaliacáo de qualidade do atendi- 
mento obstétrico a nível hospitalar, através de 
informasóes especialmente selecionadas sobre 
os processos e resultados deste atendimento. 
0 sistema foi implantado em oito maternida- 
des públicas do Rio de Janeiro, durante o perí- 
odo de 1986 a 1990, através de um projeto de 
monitoramento e garantia de qualidade em 
servicos perinatais. Os dados obtidos dos su- 
mários de alta hospitalar foram conferidos para 
dados inusitados e armazenados em banco de 
dados para posterior análise. 

Para o presente estudo foi feita a con- 
fer¿?ncia manual das informa@es relativas a 
todos os casos de óbito materno registrados 
pelo sistema HCP, através da revisáo dos su- 
marios de alta. Os dados dos demais sumá- 
rios de alta, referentes aos náo óbitos, foram 
conferidos por amostragem. 

Sistema baseado no atestado 
de óbito 

Este sistema de informa@o constava de 
mortes declaradas através de atestados de 

óbito (AO), utilizadas na apuracáo da taxa 
oficial de mortalidade materna. Foi usada a 
classificacáo de causas de morte da Nona Re- 
visáo do Código Internacional de Doenps (XI), 
incluindo-se mortes maternas diretas e indi- 
retas.3 Além disso, foram incluídas na lista- 
gem para este estudo, as mortes maternas 
presumíveis, que compreendem as mortes 
ocorridas em mulheres em idade fértil, em 
cuja atestado de óbito havia, via de regra, uma 
causa única, geralmente representada por 
urna complicacáo ou urna consequência de 
urna patologia anterior náo declarada. Como 
exemplo, foram incluídos os diagnósticos de 
hemorragia, choque anestésico, embolia pul- 
monar, septicemia, falencia cardio-respira- 
tória, edema pulmonar agudo, todos sem có- 
digo prévio correspondente ao ciclo gravídico- 
puerperal (II). 

Análise 

A análise para ambos os sistemas ba- 
seou-se na verifica@o cruzada das listas dos 
nomes das pacientes fakcidas e registradas por 
cada um dos sistemas. 0 sub-registro era en- 
tao verificado, incluindo-se lista de pacientes 
transferidas das maternidades do estudo. Ve- 
rificou-se também se algum óbito detectado 
pelo sistema AO constava na lista das pacien- 
tes transferidas das maternidades inclrrídas no 
estudo. Foram considerados sub-registro do 
sistema HCP os óbitos náo registrados por 
esse sistema mas detectados pelo sistema AO, 
tanto aqueles que ocorreram nas matemida- 
des inclufdas no estudo quanto os de pacien- 
tes transferidas destas para outras unidades, 
devido a complicacóes na gravidez ou puer- 

3 Mortes mafemas diretas sáo aquelas resultantes de compli- 
cqões obstétricas na gravidez, parto ou puerpério, devi- 
das a intervencóes, omissóes, tratamento incorreto ou de- 
vidas a ama cadeia de eventos resultantes de qualquer das 
causas acima mencionadas. As ínortes matemas indiretas sáo 
resultantes de doencas existentes antes da gravidez ou de 
doencas que se desemvolveram durante a gravidez, não 
devido a causas obstéticas diretas, mas que foram agra- 
vadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez (U). 

4 As morfes maternas presumiveis são mortes ocorridas em 
mulheres entre 15 e 49 anos, sem causa materna infor- 
mada, contendo, geralmente, urna só causa informada, a 
qual quase sempre é urna complica@0 ou consequência 
lógica de outra náo declarada (12). 37 



pério. Os óbitos náo registrados pelo sistema 
AO mas detectados pelo sistema HCP foram 
considerados sub-registro do sistema AO. 

Para o cálculo do percentual de sub-re- 
gistro de ambos os sistemas e da taxa de mor- 
talidade materna corrigida, o total de óbitos 
foi obtido considerando-se todos os casos de 
óbito definidos como verdadeiros positivos. 
Estes óbitos compreendiam aqueles óbitos 
registrados em ambos os sistemas e aqueles 
registrados em um ou outro sistema. Obitos 
matemos presumíveis detectados pelo sis- 
tema AO e náo confirmados como óbitos de 
causa materna (em um total de dois), por re- 
ferirem-se a intemacóes de pacientes sem an- 
tecendentes obstétricos, foram denominados 
falso-positivos e portanto, náo incluídos no 
cálculo do percentual de notifica@o nem nas 
taxas de mortalidade materna. 

As taxas para cada sistema foram entáo 
calculadas e, junto com a taxa oficial de mor- 
talidade materna para o mesmo ano (5,5 óbi- 
tos matemos por 10 000 nascidos vivos), fo- 
ram comparadas à taxa corrigida. Os cálculos 
das taxas de mortalidade materna por sis- 
tema de notificacáo foram obtidos usando-se 
no numerador o total de mortes maternas de- 
tectadas por cada sistema isoladamente. Para 
a taxa de mortalidade corrigida, o numerador 
foi o total de óbitos encontrados por um ou 
outro ou ambos os sistemas. Para todos os 
cálculos, o denominador foi o número de 
nascidos vivos no mesmo período (II), nas 
maternidades estudadas. 
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Vinte e um óbitos foram detectados pelo 

i 

sistema HCP, com urna taxa de mortalidade 
materna de ll,6 por 10 000 nascidos vivos, taxa 

$ esta bastante semelhante ao ano anterior (ta- 
.-!2 
s 

bela 1). Doze óbitos foram detectados pelo 

e 

sistema AO (que incluía mortes maternas de- 
claradas e mortes maternas presumíveis va- 

8 
lidadas), com urna taxa de mortalidade ma- 
tema de 6,6 por 10 000 nascidos vivos. 

% m 0 total de óbitos validados por ambos 
os sistemas foi de 25 mortes, com urna taxa 
de mortalidade materna corrigida (incluídos 

38 todos os óbitos detectados por ambos os sis- 

TABELA 1. Mortalidade materna obtida através 
da revisão de sumários de alta a partir 
do sistema de história cllnica perinatal (HCP) 
em oito maternidades do Rio de Janeiro, 1987 
a 1988 

Ano 
bbitos Nascidos vivos 
(No.) (No.1 

Mortalidade 
materna* 

1987 14 10 818 12,9 
1988 21 18 047 ll,6 

Total 35 28 865 12,l 

Fonte: Projeto de Implanta@o da Histbria Chica PerinatallSES- 
RJ. 

* Taxa por 10 000 nascidos vivos. 

temas) de 13,9 por 10 000 nascidos vivos no 
ano de 1988. Para os óbitos relacionados a 
causas diretas, a taxa de mortalidade ma- 
tema corrigida foi de 8,9 por 10 000 nascidos 
vivos. 

Comparando-se as taxas encontradas 
por cada sistema, incluindo o sistema oficial, 
com a taxa corrigida, o sub-registro encon- 
trado por cada sistema foi de 60% para a taxa 
oficial, 52% para o sistema AO e de 16% para 
o sistema HCP (tabela 2). 

A comparagáo entre o sistema HCP e 
AO é mostrada na tabela 3. 0 sistema AO 
deixou de detectar 62% das mortes registra- 
das pelo sistema HCP, em um total de 13 óbi- 
tos. Foram detectados pelo sistema AO qua- 
tro óbitos validados relacionados pela 
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Ja- 
neiro como oriundos ou transferidos das uni- 
dades estudadas e que náo foram detectados 
pelo sistema HCl? dois casos ocorreram após 
transferencia da maternidade para hospital 
dotado de unidade de terapia intensiva e os 
outros dois náo tiveram sumário de alta en- 
viado ao centro de processamento do sistema 
HCP, devido a náo confec@o do sumário de 
alta em um caso e por reten@0 do sumário 
no serviso de origem, aguardando encerra- 
mento de auditoria interna. Dois casos falso- 
positivos também foram detectados dentre os 
óbitos presumíveis. 

DISCUSSÁO 

As taxas de mortalidade materna em 
oito maternidades do Rio de Janeiro no ano de 



TABELA 2. Sub-registro das taxas de mortalidade materna de maternidades 
públicas obtidas através de dois sistemas, comparados ao total dos óbitos 
maternos validados, Rio de Janeiro, 1988 

Sistema 

Óbitos declarados (AO) 
(oficialmente) 

óbitos declarados e 
presumlveis (AO)* 

Revisão de sumários 
de alta (HCP)II 

Total de óbitos 
validados 
(corrigido) 

óbitos Mortalidade Sub-registro+ 
(No.) materna* (“W 

10 5,5 60 

125 686 52 

21 ll,6 16 

25 13,9 - 

Fonte: Projeto de Implanta@0 da Histbria Cllnica Perinatal e Divisáo de Dados VitaislSES-RJ. 
* Taxa por 10 000 nascidos vivos: foram 18 047 nascidos vivos no ano de 1988. 
+ Comparado ao total de bbltos validados, ou taxa corrigida. 
* Sistema atestado de bbito (AO) baseado em atestados de bbito, incluindo bbitos presumlveis 
5 Al6m dos 10 bbitos declarados (AO), foram arrolados 4 óbitos presumlveis (AO). sendo que, destes 

últimos, 2 foram excluidos por não apresentarem antecedentes obst6tricos. 
11 Sistema da histdria cllnica petinatal (HCP) baseado em sumários de alta hospitalar. 

TABELA 3. Mortes maternas obtidas atravks da revisáo de sumtirios de alta 
a partir do sistema de história clfníca perinatal (HCP) e segundo sistema de 
atestados de óbitos incluindo mortes presumlveis (AO), em oito 
maternidades do Rio de Janeiro, 1988 

óbitos segundo histórias 
clinicas (HCP) 

Náo 
Detectados detectados Total 

Detectados 6 4* 12 
bbitos segundo 
sistema AO+ 

Não 13* 0 13 
detectados 

Total 21 4 25 
* Dois bbitos declarados e dois presumlveis validados. 
+ Excetuados dois bbitos presumiveis não validados. 
* A fracão 13/21 corresponde ao percentual de 62% dos 6bitos maternos detectados por sumários de 

alta que náo foram detectados como tal por atestados de bbito. 

1988 apresentaram-se diferentes de acorde 
com dois sistemas de informa@0 usados. 
Comparado à taxa corrigida, isto é, aquela 
obtida a partir de todos os óbitos validados 
através dos dois sistemas, elevado percen- 
tual de sub-registro foi detectado nestes ser- 
vitos quando se usava a taxa oficial e quando 
se usava a taxa de óbitos confirmados através 
de atestados de óbitos (sistema AO). A taxa 

de mortalidade materna oficial mais que do- 2 
brou após a correcáo pelo sub-registro detec- h 
tado por este estudo. 3 

Os servigos obstétricos estudados náo 
s 

representavam urna amostra aleatória do 
vI 
9 

universo de maternidades do Rio de Janeiro/ 
Baixada Fluminense, constituindo um grupo 
relativamente privilegiado em recursos ma- 
teriais, humanos e gerenciais. Esse fato, 

8 

39 



acrescido do processo de garantia de quali- 
dade pelo qual tais servicos estavam subme- 
tidos na época do estudo, sugere tratar-se de 
urn grupo de servisos de melhor qualidade do 
que as demais maternidades públicas e pri- 
vadas desta localidade, garantindo maior fi- 
dedignidade náo só do registro de óbitos como 
um menor percentual de pacientes transferi- 
dos para outros servicos. Portanto, o resul- 
tado esperado seria um menor percentual de 
subregistro de mortes maternas, assim como 
um menor percentual de sub-registro de mor- 
tes maternas presumíveis, em rela@o as de- 
rmis maternidades públicas ou contratadas. 

No sistema AO, o elevado sub-registro 
encontrado pode ter sido ocasionado por faI- 
has no preenchimento dos atestados de óbito, 
tais como o náo registro da causa básica ou 
do evento gravidez ou parto antecedendo o 
óbito, como já descrito por outros autores (7, 
¿?), inclusive nas unidades cobertas pelo sis- 
tema HCl? Outra possível fonte de sub-regis- 
tro do sistema AO poderia ser ocasionada pela 
imigracao de óbitos decorrente do fato de que 
a listagem de óbitos desse sistema exclui os 
óbitos de pacientes náo residentes no Rio de 
Janeiro e Baixada Fluminense. Entretanto, a 
capta@0 de pacientes de outros municípios 
por parte dos servicos incluídos neste estudo 
revelou-se muito baixa (23). 

0 sub-registro de 60% encontrado na 
estatística oficial de mortalidade materna, 
considerando o sistema AO sem incluir os 
óbitos presumíveis, foi semelhante ao sub- 

23 
registro de 55% encontrado por Laurenti et al. 

a 
(3) em Sáo Paulo e superior ao encontrado por 

4 Souza (8) em Florianópolis. Os primeiros au- 

ti tores investigaram o sub-registro da taxa de 
EI mortalidade materna em urna amostra de do- 

$ 
cumentos de óbito de mulheres em idade fér- 

$ 
til ocorridos no município de Sáo Paulo, em 

.c 1986, utilizando como fonte de dados pron- 

Ei tuários médicos, entrevistas com familiares e 

Yi 
médicos assistentes (3). Souza (8) encontrou 

5 

urna subnotifica@o de 18,2% nos óbitos ma- 
ternos no município de Florianópolis, no pe- 
ríodo de 1975 a 1979, utilizando prontuário 

cq médico (obituário hospitalar) ea definicáo de 
morte materna preconizada pela Federa@0 

40 Internacional de Ginecologia e Obstetrfcia 

(FIGO).5 Em ambos os estudos, a taxa de 
mortalidade materna corrigida foi de aproxi- 
madamente 10 por 10 000 nascidos vivos. 

0 total de óbitos presumíveis detecta- 
dos pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio 
de Janeiro correspondeu a cerca de 40% do 
total de óbitos matemos oficiais relacionados 
aos servisos estudados (4/10), sendo dois ca- 
sos (50%) falso-positivos. Tais percentuais 
devem ser relativizados devido a serem rela- 
cionados a pequenos números. No estudo 
conduzido por Laurenti et al. (12), utilizando 
óbitos matemos de quatro municfpios de Sáo 
Paulo no ano de 1983, o total de mortes pre- 
sumfveis em relacáo ao total de óbitos oficiais 
correspondeu a um percentual superior a 
100%. Náo foi informado neste estudo, o per- 
centual de falso-positivos. A ausencia desta 
informa@o é importante porque, embora o 
percentual de sub-registro pelo método de 
mortes presumfveis, relativamente simples, 
tenha sido compativel com o sub-registro en- 
contrado ao utilizara revisáo de prontuários 
e outras fontes de dados (3), a magnitude da 
intersecáo dos dois conjuntos de óbitos sub- 
registrados detectados por cada um desses 
métodos náo é conhecida, limitando por- 
tanto a validade do método de mortes pre- 
sunúveis. 

0 sub-registro de 16% no sistema HCP 
foi devido à transferência de pacientes para 
servicos terciários ou hospitais dotados de 
unidades de terapia intensiva, náo cobertos 
pelo sistema HCP, onde a gesta@0 corrente 
ou recente náo foi levada em considera@0 na 
declaracáo das causas do óbito. Falhas dos 
servicos estudados no envio de sumários de 
alta para registro e processamento dos dados 
também contribuíram para este sub-registro. 

0 total real de mortes maternas das 
maternidades incluídas neste estudo pode 
ainda estar subestimado, mesmo conside- 

5 Conforme a defini$io da FEO, mortematerna é a morte de 
urna mulher devida a qualquer causa durante a gestacáo 
o parto ou dentro de 42 dias após o término da gestafáo, 
independente da dura@o e local da mesma. Inclui, além 
da morte materna direta e indireta, a morte materna náo 
obstéhica, ou seja, a decorrente de causa acidental ou in- 
cidental náo relacionada com a gravidez e seu manuseio 
(ll). 



rando os dois sistemas, devido a possível 
existencia de óbitos matemos sem registro de 
causas maternas e sem registro de causas 
maternas presumíveis no atestado de óbito, 
especialmente dentre as pacientes transferi- 
das para unidades nao monitor-izadas e nao 
incluídas no estudo. Essa hipótese poderia ser 
testada através da comparacáo da listagem de 
óbitos nao matemos de mulheres em idade 
fértil, excluídos os óbitos presumíveis, coma 
listagem de pacientes transferidas obtida pelo 
sistema HCI? Entretanto, esta investigacao 
nao foi viabilizada neste estudo. 

A taxa de mortalidade materna corri- 
gida e relativa a causas maternas diretas (8,9 
por 10 000 nascidos vivos), foi semelhante à 
taxa da Inglaterra e País de Gales, no inicio do 
decenio de cinqüenta. Na Suécia, a taxa de 
mortalidade por mortes diretas foi de 028 por 
10 000 no perfodo de 1973 a 1979 (14). Nos Es- 
tados Unidos da América, em estudo cola- 
borativo realizado de 1980 a 1985, foi encon- 
trado a cifra de 1,41 por 10 000 nascidos vivos 
incluíndo-se causas diretas eindiretas. Neste 
estudo, o período de observa@o se estendeu 
até um ano após o final da gesta@0 e os da- 
dos utilizados foram obtidos de atestados de 
óbito, relatórios de autópsia, certidáo de nas- 
cimento, relatório de casos e sumários de alta. 
0 percentual encontrado acima da taxa ofi- 
cial foi de 37%. Cerca de 10% desta diferenca 
foi atribuída a morte materna definida se- 
gundo o critério da Organiza$io Mundial da 
Saúde, que inclui mortes até 42 dias após o 
término da gestacão (15). 

A utiLiza@o de informa@es baseadas 
em mortes maternas na avalia@o da quali- 
dade da assistência obstétrica, principal- 
mente como evento sentinela, precisa levar em 
considera@o dois fatores interrelacionados: a 
magnitude do sub-registro de mortes mater- 
nas e a frequência de transferencias de pa- 
cientes para unidades terciarias, que even- 
tualmente náo seráo incluídas no registro de 
mortes maternas. A monitorka@o do resul- 
tado dos casos transferidos, que sáo geral- 
mente graves, pode diminmr o sub-registro 
de mortes maternas. 

Considerando os índices elevados de 
mortes maternas ocorridas em maternidades 
públicas da Regiáo Metropolitana do Rio de 

Janeiro, relativamente privilegiadas do ponto 
de vista de recursos, parece oportuna a dis- 
cussáo sobre formas alternativas de comple- 
mentar o conhecimento sobre este evento ob- 
tido através de atestado de óbito. Ressalta-se, 
entretanto, a limitacáo em nosso meio do im- 
pacto dos inquéritos sobre mortes maternas, 
utilizados para fomecer informa@es sobre o 
processo de assistência obstétrica hospitalar, 
devido náo só ao elevado grau de sub-regis- 
tro nas estatisticas oficiais, mas também as 
possíveis imprecisóes do método de mortes 
presumíveis. Exemplo deste tipo de inqué- 
rito foram aqueles introduzidos na Inglaterra 
e País de Gales no início do decenio de cin- 
qüenta, com a finalidade de diminmr o sub- 
registro de mortes maternas e estabelecer 
melhor as causas de óbito materno, tentando 
identificar problemas na assistência para 
posterior corre@0 (X,17). Estes inquéritos sáo 
confidenciais e realizados pela autoridade 
médica local (District Medical Ojficer), para to- w 
dos os casos de morte materna, com infor- 
macóes fomecidas pelos profissionais envol- 5s 
vidos na assistência ao caso, e posteriormente 
avaliadas por um obstetra sénior, que as co- 

8 

menta e envia à entidade govemamental res- g 
ponsável. Relatórios periódicos sáo entáo s 
publicados e, desta forma, problemas advin- 
dos da má prática ou de deficiencias indivi- 

5 
2 

duais que, dificilmente seriam evidentes nas 
estatísticas oficiais, sáo revelados, possibili- 

3 

tando medidas de interven@o efetivas. Este 
sistema, além do impacto na qualidade de 2 

notiíica@o de óbitos, despertou também uma 8 
maior preocupa@0 com a qualidade e o re- I 
sultado da assistência prestada por parte dos 
profissionais de saúde (17 28). 2 

Mesmo considerando as limitagóes l 

deste estudo, o sub-registro observado em E 
ambos os sistemas, especialmente naquele 8 
referente aos atestados de óbitos, evidenciou x 
a complementariedade dos dois sistemas. A 2 
combina@o do sistema baseado no sumario 

h 

de alta (HCP), incluindo transferencia ou $, 
óbito, de unidades obstétricas, com o sistema w 
de atestados de óbito (AO) pode conuibuir 1120 z 
apenas para diminuir o sub-registro daque- & 
las mortes, mas também para ampliar o con- 
hecimento sobre fatores e circunstâncias evi- 
táveis de mortes maternas. Os sumários de 

4l 



alta podem ainda servir como subsídio a 
eventuais inquéritos e relatórios sobre mor- 
tes maternas, como os existentes em países 
desenvolvidos (25, 18). 
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ABSTRACT 

Underrepo ’ of maternal 
7 deaths in Rio e Janeiro, Brazik 

comparison of two notificatión 
systems 

Two notification systems were compared 
to estimate maternal death underreporting for 
1988 in eight public maternity clinics of Rio de 
Janeiro. The death rates obtained were com- 
pared with the corrected maternal death rate 
(13.9 per 10,000 live births), which represented 
all deaths validated by either system. The sys- 
tem based on hospital discharge records yielded 
a maternal death rate of ll,6 per 10 oo0 live births, 
or 16% underreporting when compared with the 
corrected death rate. Error was due to system 

failure in processing the discharge forms, and 
also to the transfer of patients to nonmonitored 
hospitals. The system based on death certifi- 
cates, including “presumed” maternal deaths, 
presented a rate of 6.6 per 10,OOtl live births, with 
52% underreporting in relation to the corrected 
rate. The official death rate, based on maternal 
deaths as declared in death certificates, un- 
derreported by 60% compared to the corrected 
death rate. When the two systems were com- 
pared with each other, the one based on death 
certificates showed 62% underreporting in re- 
lation to that based on hospital discharge forms. 
In order to minimize underreporting of mater- 
nal deaths and to broaden the knowledge on 
circumstances relating to those deaths, it is sug- 
gested (a) that a perinatal information system be 
introduced in all obstetrk service units, and @) 
to monitor the final outcome of patients trans- 
ferred to tertiary units. 

la vida como enfermedad de transmisión sexual 

La vida es una enfermedad de transmisión sexual que siempre lleva a la muerte. Por ello, vivirla 
plenamente exige unequilibrio entre los riesgos que son razonables y los que no lo son. Como ese equi- 
librioes parte de un juicio subjetivo, el dogmatismo no tiene razón de ser. Es insana esa obsesión actual 
por la salud y la presentación constante y alarmista de cosas nocivas que se hace en los medios de co- 
municación. Muchas de esas cosas son infrecuentes y la probabilidad individual de que nos perjudiquen 
es pequeñlsima, por lo que lo mejor es no prestarles atención. (Skolbekken JA. The risk epidemics in 
medical journals. SocSciMed1995;40(3):291-305.) 


