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COMITE ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL
DE SERGIPE (CEPMMIF)

NOTA TÉCNICA N° 01/2020/CEPMMIF/DVS/SES

Dispõe sobre o fluxo de responsabilidades e prazos de

notificação e investigação dos óbitos maternos declarados

em Sergipe a partir de 16 de novembro de 2020.

CONSIDERANDO a Portaria GM 1119, de 05/06/2008, que regulamenta a vigilância de óbitos maternos,

levando em conta a situação epidemiológica do Estado de Sergipe no tocante ao elevado número absoluto de

óbitos maternos em 2020, bem como os atrasos na investigação dos referidos óbitos;

CONSIDERANDO a meta de redução da Mortalidade Materna até 2030, conforme os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável, dos quais o Brasil é signatário;

CONSIDERANDO óbito materno declarado a morte de uma mulher, ocorrida durante a gestação, ou até 01

(um) ano após seu término, independente 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;

A Secretaria de Estado de Saúde, através da CEPMMIF, com o objetivo de aumentar a oportunidade de

notificação e investigação dos óbitos maternos, DEFINE que:

1. O estabelecimento onde ocorreu o óbito materno declarado deverá, em 48h:

a. Enviar a primeira via da declaração de óbito (DO) ao município de ocorrência do óbito;

b. Informar ao Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde no Estado de Sergipe

(CIEVS-SE), por meio do telefone 08002822822, o qual funciona 24h;
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c. Disponibilizar o prontuário da paciente para que Vigilância Epidemiológica do município de

residência proceda à investigação.

II. De posse da informação, cabe ressaltar que o CIEVS/SE informará a ocorrência do óbito

imediatamente ao CEPMMIF, a quem caberá:

a. Acionar o município de residência do óbito materno para que o mesmo inicie e finalize a

investigação do caso em até 30 dias após o ocorrido, seguindo as fichas de investigação

epidemiológica padronizadas pelo Ministério da Saúde, a saber: M1, M2, M3, M5;

b. Informar a ocorrência ao serviço de saúde que prestou assistência ao parto, caso o

estabelecimento onde ocorreu o óbito não seja o mesmo onde ocorreu parto ou aborto, a fim

de que o mesmo disponibilize em 48h, o prontuário da paciente;

c. Convocar reunião de análise preliminar do óbito materno a ser realizada em até 30 dias após a

ocorrência, envolvendo representantes da Vigilância Epidemiológica do município de

residência da mulher, bem como as direções técnicas dos estabelecimentos hospitalares

envolvidos.

Para ciência e ampla divulgação nos serviços de saúde do Estado de Sergipe.

Dra. Priscilla D. C. Batista
Presidenta do CEPMMIF

Marco Aurélio de Oliveira Góes
Diretor de Vigilância em Saúde


