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Introdução 

O óbito de uma mulher em decorrência de causa associada à maternidade é hoje um 

fato considerado inaceitável, principalmente se levarmos em conta que, com o conheci

mento médico disponível, a grande maioria destas mortes poderia ser evitada. A sua ocor

rência representa o final da linha de uma rede complexa de eventos - que abrangem desde 

determinantes mais gerais, como o nível de concentração de renda e o desenvolvimento de 

políticas sociais, até os mais específicos, como a percepção da mulher de sua própria saúde 

e o acesso aos serviços de assistência médica de qualidade tanto para as grávidas e puérperas 

quanto para aquelas mulheres que desejam o controle de sua fecundidade. 

Em estimativas mais recentes, a Organização Mundial de Saúde (OMS) avalia que 

ocorram aproximadamente 585 mil óbitos maternos por ano no mundo - 99% localiza

dos em países do Terceiro Mundo (Weekly Epidemiological Record, 1996). Considera-se que, no 

passado, o nível da mortalidade materna estava subestimado - sem, contudo, ter havido 

mudanças na distribuição geográfica dos óbitos. Embora as medidas para redução da 

mortalidade materna já sejam conhecidas, pode-se dizer que não houve avanços nos 

últimos anos (Abouzahr, 1996). 

Na comparação de taxas de mortalidade materna entre diferentes países, constata-se 

que, nos países em desenvolvimento, as mulheres no ciclo gravídico-puerperal apre

sentam risco de morrer por causa materna até 2 5 vezes maior do que nos países 

desenvolvidos (Armstrong & Royston, 1989), (Tabela 1). 



Xabela 1— Razão de mortalidade materna — 1991-1993 

Fonte: World Health Statistic Annual, 1 9 9 4 . 
Nota: * WALRAVE, 1 9 9 4 

As diferenças existentes entre níveis de mortalidade materna dos países são reflexo 

das grandes desigualdades nas condições políticas, econômicas e sociais. Estas desigual

dades se reproduzem dentro dos próprios países. Sabe-se que o Brasil apresenta no seu 

interior situações bastantes diferenciadas: enquanto uma parcela pequena da popula

ção usufrui de elevado padrão de vida, existem bolsões de pobreza semelhantes aos dos 

países da África e Ásia. Duchiade (1995) identificou, no artigo "População Brasileira: 

retrato em movimento", a existência de múltiplas realidades que compõem os vários 

brasis. Apresentar este quadro sobre o aspecto específico da mortalidade materna é uma 

contribuição para o conhecimento do nosso país. 

O objetivo deste capítulo é descrever a tendência e as causas específicas da mortali

dade materna no Brasil, em suas regiões e estados, de 1980 a 1993. Este estudo permite 

conhecer, em parte, que etapas do processo reprodutivo feminino podem ser modifica

das, definindo áreas prioritárias nos Programas de Saúde, reduzindo o nível das taxas de 

mortalidade materna e repercutindo positivamente no quadro de saúde da mulher. 

No Plano de Ação para Redução da Mortalidade Materna (1995), o Ministério da 

Saúde (MS) refere que o Brasil é o quin to país de maior Razão de mortalidade 

materna na América Latina, estimada em 134.7 óbitos para 100.000 nascidos-vivos 

para o ano de 1988. O documento afirma que: "98% destas mortes seriam evitadas se 

as mulheres tivessem condições dignas de vida e atenção à saúde, especialmente pre

natal realizado com qualidade, assim como bom serviço de parto e pós-parto" (Brasil. 

Ministério da Saúde, 1995). 

Será adotado o conceito de óbito materno recomendado pela O M S , que considera 

como morte materna (OMS, 1978): 

a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de u m período de 4 2 dias após 

o término da gravidez, independente da duração ou localização da gravidez, devido a 

qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez, porém não devido a causas 

acidentais ou incidentals. 



Esta definição corresponde às causas de óbito descritas no capítulo XI da Classifica

ção Internacional de Doenças (IX Revisão): complicações da gravidez, do parto e do 

puerpério. 

Os principais aspectos a serem analisados são: estimativas do indicador de mortali

dade materna para o Brasil e macrorregiões para o ano de 1992; a evolução da Razão de 

mortalidade materna no Brasil e regiões e estados durante o período de 1979 a 1993; e 

a Razão de mortalidade específica no Brasil para os principais grupos de causas mater

nas no período de 1979 a 1993. 

Metodologia 

A medida mais usual nos estudos sobre o tema é a Razão de mortalidade materna, 

obtida a partir do seguinte cálculo: 

número de óbitos maternos 

Razão de Mortalidade = x 100.000 

Materna* número de nascidos-vivos (n.v.) 

(*para um dado período e região geográfica) 

Como u m indicador de saúde, possibilita avaliar a qualidade da assistência médica 

prestada às mulheres durante a gravidez, o parto e o puerpério. Porém, a sua análise em 

diferentes períodos e lugares permite afirmar que ele ultrapassa os limites de um sim

ples indicador de saúde, tornando-se uma medida das condições socioeconômicas. 

Fonte de dados 

As informações sobre o número de óbitos maternos e de nascidos-vivos são a base 

para construção do indicador Razão de mortalidade materna. 

• Os óbitos 

Os dados referentes ao período 1979 a 1993 foram obtidos junto ao Subsistema 

Nacional de Mortalidade - M S (SIM), que nos permitiu ter acesso às informações 

sobre a causa básica de morte, município de residência e idade. 

• Os nascidos-vivos 

As estimativas do número de nascidos-vivos para o Brasil, regiões geográficas, esta

dos e capitais foram obtidas junto à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em relação ao número de nascidos-vivos, o IBGE fornece publica

ções anualmente sob o título "Estatísticas do Registro Civil" com os dados coletados 

diretamente no registro civil. No entanto, existe uma série de entraves na legislação 



pertinente, como a não-gratuidade do registro, que contribuem para o sub-registro 

existente. Ainda que estas restrições existam, o Registro Civil é a única fonte de 

nascimentos que permite a construção de séries históricas. 

Neste trabalho, foi utilizado o número de nascidos-vivos corrigidos para o registro 

atrasado em até oito anos, fornecido pelo Departamento de População e Indicadores 

Sociais (DEPIS) da IBGE. A partir desta metodologia, foi construída a série de registros 

tardios, entre 1974 e 1994. Para obtenção do número de nascidos-vivos corrigido 

para as regiões metropolitanas foram utilizados os fatores de correção multiplicados 

pelo total de nascidos-vivos e registrados no ano, disponíveis nas estatísticas do 

Registro Civil. Para o cálculo do número de nascidos-vivos corrigido segundo idade 

da mãe, a distribuição etária proporcional dos nascidos e registrados no ano do 

Registro Civil foi aplicada ao total de nascidos-vivos corrigido, assumindo-se não 

haver sub-registro diferenciado por idade materna. 

• Razão de mortalidade materna 

A morte materna é um evento relativamente raro. Por isto, a sua razão fica sujeita a 

grandes oscilações, quando estratificamos em áreas menores ou em causas maternas 

específicas. Optamos, portanto, por calcular a média móvel de cinco anos, somando 

os óbitos matemos de dois anos anteriores com os do ano de interesse e os de dois 

anos posteriores, dividindo pela soma dos seus respectivos nascidos-vivos, para suavi

zar esta instabilidade do indicador (Neter; Wasserman & Whithmore, 1993). 

A taxa de variação anual dos níveis de mortalidade materna foi calculada através de 

regressão linear simples para uma análise inicial da tendência do indicador no 

período estudado para se identificar uma variação média - embora se saiba que esta 

tendência se modifica ao longo do período estudado (Morettin &Toloi, 1987). 

• A qualidade dos dados 

Ε bastante discutida a qualidade das informações relacionadas aos óbitos maternos 

e aos nascidos-vivos. Daí decorre a preocupação de que os resultados possam estar 

distorcidos por algum viés, comprometendo a validade dos resultados do estudo. A 

principal distorção se atribui ao número de óbitos - porém, mesmo que estas razões 

estejam subestimadas, já refletem uma realidade bastante dramática. 

Na análise da mortalidade materna, deve-se considerar que, além deste sub-registro 

de óbitos que atinge todas as causas, existe uma subenumeração específica da causa 

materna, já evidenciada em estudos nacionais e internacionais. 

Tendo conhecimento do sub-registro geral dos óbitos e subenumeração de óbitos 

maternos, optamos por estimar Razão de mortalidade materna esperada no ano de 

1992, para que se pudesse ter uma dimensão da real magnitude do problema. O 

cálculo para esta estimativa seguiu a metodologia proposta por Becker e aplicada por 

Siqueira et al. (1984) para o ano de 1980. A metodologia consiste em, para cada região, 



Quadro 1 — Conversão das causas de morte do XI capítulo do 

Código Internacional de Doenças 

Fonte: CID. 9ª Revisão; 1993, OPS. 
* DPP - Descolamento prematuro de placenta, PP- Placenta prévia. 

Resultados 

• A qualidade do sistema de informação de óbitos 

No trabalho "Mortalidade Materna no Brasil-1980", segundo dados oficiais, a Razão 

de mortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal foi de 70 óbitos para 100.000 n.v. 

No entanto, ao se levar em conta o sub-registro de óbitos, esta Razão aumentaria para 

1.54.3/100.000 (Siqueira, 1984). 

estimar o número de óbitos, caso todos os municípios informassem regularmente. 

Deste total estimado, calcula-se o número de óbitos matemos esperados, considerando 

a proporção destes em relação ao total de causas definidas. 

Além disso, para melhor compreensão do perfil das causas maternas, considerou-se 

importante detalhar, em alguns anos da série estudada, a estrutura destes grupos mais 

gerais: aborto, hemorragias, toxemias, complicações puerperais e outras causas obsté

tricas diretas e indiretas. 



Para o ano de 1992, o SIM refere que ocorreram no Brasil 1.528 óbitos femininos por 

"complicações da gravidez, do parto e do puerpério". Ao considerarmos os diferentes 

níveis de sub-registro de óbitos para as regiões geográficas - estimando u m total de 

mortes como se todos os municípios informassem regularmente e não houvesse cau

sas mal definidas - teríamos u m registro de 2.577 mortes maternas (Tabela 2). 

Tabela 2 — Sub-registro de óbitos (%), número de óbitos maternos 

observados e esperados no Brasil e Regiões —1992 

Fonte: Estatística de Mortalidade, 1992, M S . 

Nota: * Considerando apenas o sub-registro de óbitos e o percentual sobre as causas mal definidas, 
porém sem levarem conta a subenumeração do óbito materno. 

A Razão de mortalidade materna - que inicialmente era de 46 óbitos maternos -

cresceria para 77.5 óbitos matemos para cada 100.000 crianças que nascem vivas. Ao 

compararmos estas taxas estimadas para o ano de 1980 e 1992, observamos uma redu

ção de 50% da mortalidade materna. 

Esta discussão sobre a qualidade do sistema de informação é fundamental para uma 

visão crítica dos dados que serão analisados a seguir. 

A Razão de mortalidade materna duplicaria, atingindo níveis muito elevados (próxi

mos a 174 óbitos matemos por 100.000) se, além do sub-registro, fosse também corrigida 

a subenumeração com os fatores diferenciados de correção sugeridos pelo Ministério 

da Saúde: 2,04 vezes (região Sul); 2,24 vezes (Sudeste); e 3 vezes para demais regiões 

(Brasil, Ministério da Saúde, 1995). C o m base nisto, podemos ter uma aproximação 

maior do risco a que efetivamente se expõem as mulheres nas diferentes regiões. C o m 

estes fatores de correção, este indicador se toma mais coerente com outros indicadores 

existentes sobre condições de vida e de assistência médica. Desta forma, as regiões Sul 

e Sudeste passam a ser aquelas de menor mortalidade materna; e Norte e Nordeste 

ocupam o lugar de maior risco, com uma magnitude que corresponde a u m óbito 

materno para cada 340 crianças que nascem vivas. 



Embora estas correções pareçam um artificio matemático, elas decorrem da experiên

cia acumulada nesta área por meio de estudos que comparam diversas fontes de infor

mações (realizados por profissionais que buscam a melhoria da qualidade dos dados e 

a redução da mortalidade materna). 

• A tendência da mortalidade materna no Brasil 

A análise da Razão oficial de mortalidade materna no Brasil revela uma redução do 

risco (com a ocorrência de-1,2 óbitos maternos poranoj, mas os níveis se mantêm 

elevados durante todo o período compreendido entre os anos de 1980 e 1993. Seria 

possível identificar uma tendência de redução contínua desta Razão apenas entre os 

anos de 1980 e 1986, quando a mortalidade materna variou entre 66,04 e 50,05 por 

100.000 crianças nascidas vivas. Porém, a partir de 1987, percebe-se uma mudança 

nesta tendência, com a Razão se mantendo estável em torno de 47 mortes maternas por 

100.000 n.v. (Tabela 3). 

Tabela 3 — Taxa de mortalidade materna e média móvel 

(Mm) de 5/5 anos, Brasil - 1979 a 1993 

Fonte: MS/FIBGE. 



Inicialmente buscaremos identificar como se apresentam as regiões do País em 

relação aos níveis de mortalidade materna (Gráfico 1). 

Gráfico 1 — Razão de mortalidade materna (média móvel de 5 
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A região Norte se destaca nesta análise por possuir características bastante particula

res em relação à tendência do indicador. Em primeiro lugar, é a única região onde se 

observam, segundo os critérios descritos por Laurenti (1995), níveis muito altos do 

indicador (116, 17 óbitos maternos por 100.000 n.v.). Este fato se deu no início da 

década de 80. Além disso, apresenta também a maior variação média do indicador de 

mortalidade materna do País, com redução anual de cinco óbitos maternos. 

Em 1993, contrariando o esperado, constatou-se no Norte um nível médio de mor

talidade materna (47 óbitos por 100.000 n.v.) inferior ao das regiões Sudeste e Sul, mais 

desenvolvidas. Quando se faz a análise dos estados que a compõem, constata-se uma 

redução das taxas de mortalidade materna - principalmente em Roraima e no Pará, que 

possuíamos níveis mais elevados do País: 163,84 e 138,59, respectivamente. 

Também cabe chamar atenção para o aspecto de a região Nordeste, uma das áreas 

mais carentes do Brasil, ser aquela de menores taxas de mortalidade materna (próximo 

a 40 óbitos por 100.000 n.v.) ao longo de todo o período estudado, com uma razão de 

crescimento anual de -0,9 óbitos matemos. Porém, nos estados da Bahia, Ceará e Sergipe, 

há registro de aumento da Razão a partir de 1989. No Rio Grande do Norte, a situação da 

mortalidade materna permanece praticamente inalterada nestes 15 anos. Surpreende o 

fato de este indicador na Paraíba se encontrarem um nível considerado baixo, seme

lhante ao de países desenvolvidos, o que deve ser explicado pelo desconhecimento do 

total de óbitos matemos que efetivamente ocorrem. 



Na região Sudeste, embora tenha havido uma tendência de queda da Razão de 

mortalidade materna, com uma diminuição de um óbito materno ao ano durante o 

período, este declínio se concentrou nos primeiros anos: em 1980, estima-se que te

nham ocorrido 61.8 óbitos maternos; em 1988, para cada 100.000 nascidos-vivos, 

morriam 50 mães. Contudo, nos anos 90, não houve alteração significativa para as 

mulheres em relação ao risco de morte materna. Se estratificamos este dados por esta

dos, evidenciamos situações diferenciadas. Enquanto no Rio de Janeiro este risco vem 

aumentando, no Espírito Santo e Minas Gerais a Razão vem diminuindo e, em São 

Paulo, se mantém relativamente constante. 

Na região Sul, ao analisarmos o período completo (apesar de o Rio Grande do Sul e o 

Paraná apresentarem uma tendência de aumento das razões de mortalidade materna), 

ainda prevalece uma Razão de crescimento negativo de 0,1 óbitos por 100.000 n.v. por 

ano. Diferentemente das demais regiões, esta apresenta, no período 1988 a 1993, um 

aumento contínuo da Razão de mortalidade materna, atingindo neste último ano os 

níveis de 13 anos atrás, colocando o Sul como a região de maiores índices - aproxima

damente 59 mortes maternas por 100.000 n.v. 

Na região Centro-Oeste, a redução foi mais acentuada (-1,9 mortes maternas/ano), 

destacando-se o período pós-1988. A Razão variou entre 62 e 39,6 óbitos matemos por 

100.000 n.v. nos anos estudados. Dentro da região, todos os estados tiveram reduzidas 

suas taxas, destacando-se Goiás, com Razão de 19,75 óbitos maternos por 100.000 n.v. 

em 1990. 

Portanto, poderíamos sugerir que a estabilidade alcançada pelo indicador em ter

mos nacionais, na década de 90, é fruto da diminuição da Razão de mortalidade mater

na nas regiões Norte e Centro-Oeste; da elevação da Razão na região Sul; e da reduzida 

alteração ocorrida nos níveis do Sudeste e Nordeste. 

Em 1993, os maiores riscos para as mulheres situam-se em primeiro lugar no Sul, 

seguido do Sudeste-o que seria um paradoxo, se não fosse considerado o trabalho que 

vem sendo realizado nestas áreas para melhorar a qualidade da informação sobre o 

óbito materno. 

Se estratificarmos os nossos dados pelos estados e analisarmos a variação 

percentual ocorrida entre 1980 e 1993, as áreas com maiores descensos foram Goiás 

e Rondônia (Tabela 4). 



C o m exceção de alguns estados, identifica-se uma tendência generalizada de re

dução do nível de mortalidade materna, embora tenha sido observada alguma eleva

ção a partir de certo momento da série estudada, principalmente após o ano de 1988. 

Além de evidenciarem índices bastantes altos, algumas áreas indicam uma tendência 

de elevação das taxas a partir da segunda metade da década de 80; e os estados do 

Paraná e Rio de Janeiro aparecem com os maiores riscos (Gráfico 2). 

Tabela 4 — Variação percentual da razão de mortalidade ma

terna entre os anos de 1980 a 1993 



Gráfico 2 — Taxa de mortalidade materna segundo estado de 

residência — 1993 

Laurenti (1994) também refere um aumento de 6% da mortalidade na cidade de São 

Paulo neste mesmo período. Entre os Estados com pior desempenho estavam Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 

• Análise das causas específicas de mortalidade materna 

Na análise das causas específicas de mortalidade materna constata-se que, embora 

tenha havido um declínio das taxas, durante estes anos não houve alterações significa

tivas no padrão de causas de mortalidade materna, quando se estuda os dados agregados 

nacionalmente (Gráfico 3). 



Gráfico 3 — Média móvel de 5 em 5 anos da taxa de mortalidade 

materna por subgrupos de causas. Brasil — 1979-1993 

Observa-se que as maiores taxas são atribuídas às toxemias, seguidas das outras 

causas diretas, hemorragias, complicações do puerpério, abortos e das causas indiretas. 

Chamam atenção o aumento gradativo das taxas de mortalidade materna pelas causas 

indiretas e o risco de uma mulher gestante ou puérpera vir a morrer por esta causa, 

atualmente três vezes maior do que nos anos iniciais. 

As toxemias foram as principais causas em todos os anos descritos (Gráfico 4). 

Gráfico 4 — Mortalidade proporcional por subgrupos de cau

sas maternas — Brasil — 1993 



Apesar do declínio ocorrido na Razão específica de mortalidade por toxemias - de 

17,84 mortes para 13,02 mortes por 100.000 crianças que nascem vivas -, quando 

calculamos a Razão das taxas de mortalidade materna entre 1980 e 1993 identifica

mos que, passados 15 anos, o risco de morte materna por esta causa em 1980 é apenas 

1,35 vezes maior do que no ano mais recente da série. Além disso, mais da metade 

destes casos são atribuídos a eclampsia e esta realidade se repete ainda hoje. Em ter

mos proporcionais, observa-se também pouca mudança na sua importância em rela

ção às outras causas de óbito materno, mantendo u m percentual de aproximada

mente 28% no período. 

A segunda principal causa de morte materna foi a denominada "outras causas dire

tas", c o m uma Razão de 9,35 óbitos para cada 100.000 n.v. (1993). Destas, 29% 

correspondem às complicações do trabalho de parto; e 22% são ocasionadas pelo traba

lho de parto obstruído. Embora o risco de morrer por esta causa já tenha sido maior 

(12,61 em 1980), houve u m redução bastante limitada (1,3 vezes). 

Neste período, as hemorragias constituíram a terceira causa de morte, com uma 

Razão de 7,47/100.000 n.v. (1993). Deste grupo, as hemorragias pré-parto apresentaram 

u m percentual de 64% e as pós-parto de 3ó%. 

No ano de 1993, a quarta causa de morte foram as complicações puerperais, com 

uma Razão de 7,02 óbitos matemos para 100.000 n. ν e um percentual de 14% do total de 
mortes maternas. Destacaram-se, neste caso, as infecções puerperais, que atingiram 

metade das mulheres que tiveram u m pós-parto complicado. 

Ressalta-se que o grupo de causas específicas denominado "aborto" inclui a mola 

hidatiforme, a gravidez ectópica, os abortos espontâneos e induzidos e os não-especifi-

cados. O aborto representa a quinta causa mais freqüente de morte materna no País, 

com uma Razão que variou de 8.73 (1980) a 5.18(1993) óbitos para cada 100.000 crian

ças nascidas vivas. Em 1993, os abortos induzido e não-especificado corresponderam à 

metade das mortes deste grupo. 

De todas as causas maternas, estas duas últimas - aborto e hemorragia, com uma 

razão de taxas igual a 1,7 -, e as Complicações Puerperais, com uma razão de 1,6, se 

destacaram por apresentar os maiores declínios quando se relacionam os anos de 1980 

e 1993. Portanto, concluímos que a redução ocorrida nestas três causas deram a maior 

contribuição para a diminuição da Razão de mortalidade materna ocorrida no Brasil ao 

longo destes anos. 

• A distribuição etária dos óbitos maternos 

Os riscos relacionados às várias faixas etárias no Brasil são descritos por uma curva 

tipo J e são comuns às diversas áreas geográficas analisadas, apesar de corresponderem 

a magnitudes diferenciadas (Gráfico 5). 



Gráfico 5 — Taxas de mortalidade materna segundo faixas etárias 

da mãe. Brasil - médias de 79, 80, 81 e 91, 92, 93 

Observa-se maior mortalidade nas idades extremas, isto é, abaixo de 15 anos e 

acima de 35 anos - o risco vai aumentando gradativamente, à medida que aumenta a 

idade. Duas características se destacam: um grande número de estados com óbitos 

maternos acima de 50 anos (com níveis de mortalidade que atingem até 1.700 e 2.200 

por 100.000 n.v.) - como em Mato Grosso no segundo e primeiro triênios estudados; e 

u m aumento da mortalidade materna na faixa etária entre 10-15 anos em todos os 

estados da região Sudeste, com exceção do Rio de Janeiro (embora, neste grupo, a Razão 

de mortalidade materna do Rio de Janeiro seja uma das mais elevadas da região, com 

200 óbitos para cada 100.000 crianças que nascem vivas). 

Discussão 

A qualidade dos dados do Subsistema de Informação de Mortalidade compromete 

uma análise mais aprofundada da tendência da Razão de mortalidade materna no Brasil 

no período de 1979 a 1993. Estudos de investigação de óbitos de mulheres em idade 

fértil realizados em São Paulo, Paraná e Recife demonstraram uma subenumeração que 

variou entre 50 e 56% (Albuquerque, 1997; Braga, 1992; Laurenti, 1990). Este fenôme

no também é observado nos países do Primeiro Mundo. Atrash (1995) identificou que havia 

algum nível de subenumeração na maioria dos países desenvolvidos. Na Holanda, 

havia u m desconhecimento de 26% das mortes maternas (Schuitemaker, 1997), ao 

passo que nos Estados Unidos estima-se que, apesar do esforço de valorizar as várias 

fontes de informação, este percentual esteja próximo de 50% (Berg, 1995). 



Isto acontece porque parte dos óbitos femininos decorrentes de causas relacionadas 

à gravidez, ao parto e ao puerpério permanece desconhecida das estatísticas oficiais, por ser 

registrada tendo como causa básica afecções pertencentes a outros capítulos da CID: doen

ças do aparelho circulatório, septicemia, pelviperitonite, anemia ecoagulação intravascular 

disseminada (Schuitemaker, 1997; Albuquerque, 1997). Acredita-se que, quanto mais grave 

a situação, maior o nível de subenumeração (Allen, 1991; Bouvier-Colle, 1991). 

Os dados oficiais, ainda que subestimados, demonstram que o nível da mortalidade 

materna no Brasil se aproxime do nível de países desenvolvidos registrados há 40 anos 

(Hogberg & Wall, 1986). 

Embora tenha havido importantes mudanças no padrão reprodutivo na última 

década, com aumento do número de mulheres esterilizadas; maior proporção de uso 

de práticas contraceptivas; declínio da fecundidade - principalmente no Nordeste e 

áreas mais pobres, onde provavelmente as mulheres apresentam um risco maior para a 

mortalidade materna (BEMFAM, 1997) -, o impacto destes fatores não pode ser considera

do significativo. 

A partir de 1988, foram realizados no País seminários regionais, promovidos pelo 

Ministério da Saúde, para aprofundar o conhecimento sobre a mortalidade materna e 

incentivar a criação dos comitês de prevenção entre os profissionais da saúde ligados a 

esta área. O principal saldo desta mobilização nacional foi certamente o surgimento dos 

comitês de Prevenção da Mortalidade Materna em São Paulo e Rio de Janeiro (1988), 

Paraná (1989), Ceará (1992) e Distrito Federal (1993). 

Ε provável que estes trabalhos estejam causando, principalmente, um impacto so

bre a qualidade da informação, descobrindo novos óbitos a partir de investigação. Isto 

explica, em parte, a tendência de aumento da mortalidade materna para áreas como Rio 

de Janeiro, São Paulo e íkraná, e o fato de termos as regiões Sul e Sudeste com os mais 

elevados níveis de mortalidade do País. Também se sabe que a década de 80 se caracteriza 

pelo empobrecimento da população brasileira, principalmente da urbana (CEPAL, 1990). 

Além disso, houve redução dos gastos públicos federais em áreas sociais, particular

mente na saúde. 

É reconhecida, por diversos autores nacionais e internacionais, a relação existente 

entre a pobreza e as altas taxas de mortalidade, proporcionando grandes diferenciais 

entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos (Ozumba, 1988; Royston & Armstrong, 

1991, Starrs, 1987; Pinto &: Ribeiro, 1991). Por isto, acreditamos que, ao corrigir o sub-

registro, aplicando os fatores de correção propostos pelo Ministério da Saúde, nossas 

estimativas nos permitem uma aproximação do risco efetivo de mortalidade materna 

nas diferentes regiões do País. 

Segundo dados do documento "Síntese de indicadores de pesquisa básica PNAD (Pes

quisa Nacional de Amostra por Domicílios) de 1981 a 1989-IBGE", a região Nordeste tem 

cerca de 58% de sua população economicamente ativa recebendo, no máximo, u m 



salário mínimo. Ao relacionarmos as rendas médias feminina e masculina em algumas 

regiões metropolitanas, entre 1976-1986, observamos que a mulher recebe, em média, 

aproximadamente metade do salário do homem (FLACSO, 1993). Diante destes fatos, fica 

difícil admitir que a Razão de mortalidade das regiões Norte e Nordeste seja tão baixa -

como por exemplo na Paraíba, com a menor mortalidade (dados oficiais), colocando-se 

em um nível próximo ao de alguns países desenvolvidos. 

Quan to ao perfil de causas de mortalidade materna, o Brasil se caracteriza por 

elevadas taxas de toxemias, outras causas diretas, hemorragias, complicação 

puerperal e abortos. Este perfil é bastante diferenciado do encontrado em países 

desenvolvidos. Ao longo do tempo, estas causas foram reduzidas e hoje predomi

nam a embolia obstétrica e as causas indiretas, consideradas mais difíceis de serem 

evitadas (Sachs, 1986; Rochat, 1988). Quando são desenvolvidas estratégias para se 

identificarem as causas maternas, seja por investigação de óbitos e de prontuários 

hospitalares, seja por utilização de informações a partir dos nascimentos, percebe-

se que a subenumeração dos óbitos varia de acordo com a causa de morte, sendo 

maior para o aborto e as causas indiretas (Albuquerque, 1997; Bouvier-Colle, 1991). 

Laguardia (1990) revela, em levantamento hospitalar realizado no Rio de Janeiro, uma 

tendência de aumento da mortalidade materna por aborto entre 1978 e 1987. Compte 

(1995) realizou estudo a partir de óbitos femininos ocorridos em 1993 em Salvador e 

encontrou como causa principal de morte materna o aborto (26%). Outros estudos 

nacionais (Paraná e São Paulo), embora tenham apontado para u m importante 

sub-registro desta causa, ainda tiveram as toxemias como a causa mais impor

tante de morte materna. 

Ε importante salientar o surgimento da AIDS como uma causa indireta de morte 
materna, na medida em que sua incidência tem sido cada vez maior em mulheres de 

idade fértil (Berg, 1996). 

O conhecimento médico necessário para prevenir o óbito materno já se encontra 

desenvolvido: medicamentos para controle dos níveis tensionais; antibióticos para con

trole de infecção; transfusão sangüínea para o controle das hemorragias; técnicas cirúr

gicas seguras para a cesariana; terapia intensiva no tratamento de choque; e métodos 

contraceptivos para aquelas mulheres que não desejam ou não podem engravidar. 

Para análise destas causas específicas, também devemos levar em conta o acesso aos 

serviços de saúde e a qualidade de assistência médica oferecida. 

Caberia discutir se estas mulheres têm acesso ao serviços de saúde. Segundo dados 

da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS)/1996, a cobertura do pré-natal 

em âmbito nacional era de 74% em 1986 e, em 1996, de 85% do total de gestantes. Refere 

que destes nascimentos, nos últimos cinco anos, 48% tiveram mais de sete consultas e 

66% das gestantes procuraram assistência no primeiro trimestre da gravidez. Na região 



Nordeste ainda existe uma parcela importante da população (aproximadamente 2 5%) 

que não usufrui dos benefícios que poderiam ter da assistência pré-natal-na região 

Sul, este percentual não chega a 10%. 

O momento da consulta pré-natal é um espaço privilegiado para prevenção e con

trole da hipertensão arterial associada à gravidez, que se caracteriza por ser fator de risco 

para eclampsia e outras complicações. Se é fato que a cobertura se encontra tão alta, é 

pertinente questionar a qualidade da assistência prestada a estas mulheres e afirmar 

que este pré-natal realizado está longe de cumprir o seu papel na saúde pública. Caso 

isto ocorresse, poderia registrar um impacto significativo na tendência de mortalidade, 

principalmente por toxemias e, desta forma, evitar milhares de mortes femininas. 

Ao se considerarem as condições de assistência ao parto no Brasil, identifica-se 

também um aumento da proporção de partos hospitalares quando são comparados os 

resultados da PNDS-1996 aos encontrados em 1986. Constata-se que 95% dos nasci

mentos vivos da população urbana ocorrem em ambiente hospitalar e este percentual 

diminui para 78% quando se trata de população rural (BEMFAM, 1996). 

As complicações do trabalho de parto e do parto e o trabalho de parto obstruído 

foram, para o ano de 1993, as principais causas entre as outras causas diretas. Estes fatos 

não parecem compatíveis com o índice de parto hospitalar e de cesarianas (36%) reali

zadas no Brasil nas últimas décadas. 

Parte destas cesáreas surge para atender a demanda de um grande número de liga

ções tubárias que visam a esterilização definitiva. A esterilização feminina, ao ter como 

via de acesso preferencial o parto cesáreo, contribuiu para que um grande número de 

cirurgias fosse realizado sem indicação obstétrica precisa. Este procedimento certa

mente contribui para a elevação do risco de morte materna devido a complicações 

como infecção e hemorragias. Ao mesmo tempo, se convive com situações em que a 

realização da cesariana seria indicada, mas a escolha acaba recaindo sobre o parto 

normal (Carvalho, 1993). 

Cecatti & Faúndes (1991) alertam sobre o risco maior de infecção puerperal após a 

cesárea quando comparado com o parto normal e para a importância das condições de 

assepsia e antissepsia durante o parto. Este aspecto deve ser enfatizado quando se discu

te a qualidade da assistência hospitalar ao parto em todo o País. 

As hemorragias se sobressaíram como terceira causa de mortalidade materna no 

Brasil, apresentando uma tendência de declínio de suas taxas no período de 1979 a 1990, 

embora muitas matemidades não tenham disponibilidade de transfusão sangüínea. 

Neste estudo da mortalidade materna no País, ficou evidenciada a importância do 

grupo denominado aborto, apontando para a necessidade de um estudo específico 

sobre o aborto induzido e o não-especificado (considerando-se que este procedimento 

é ilegal e, portanto, de maior subenumeração, tornando mais dramático este quadro). 



Esta situação pode estar revelando condições de vida muito adversas para estas mulhe

res. Entretanto, quando analisada a tendência da mortalidade materna por aborto em 

âmbito nacional, observa-se uma redução de suas taxas. 

Durante muito tempo pouca atenção foi dada à morte materna, talvez porque, 

pcnsando-se em termos de números absolutos, toma-se difícil dimensionar a extensão 

do problema. Mas a partir do momento em que se realizaram estudos sobre a 

epidemiologia da mortalidade materna e as suas repercussões sociais, pode-se reconhe

cer a existência de uma situação dramática, até então silenciosa. 

Conclusão 

Os estudos de mortalidade materna com base em estatísticas oficiais, principal

mente os de âmbito nacional, são limitados por uma série de aspectos metodológicos e 

trazem uma importante questão: até que ponto é válida a utilização destas informações 

de qualidade discutível? 

O caminho para dar validade aos sistemas de informação existentes - sejam eles de 

mortalidade ou de nascimento - é analisar os dados e criticá-los, contribuindo para o 

seu aprimoramento. 

Para análise da mortalidade materna foi necessário sistematizar um conjunto de da

dos de óbitos e de estimativas de nascidos-vivos, o que pode ter gerado diferentes tipos 

de erros. Porém, estes erros, de uma maneira geral, tendem a subestimar o número real de 

mortes maternas, o que toma de maior gravidade o quadro da saúde feminina. 

Consideramos que estes dados, após terem sido trabalhados a partir dos indicadores 

para séries temporais e para diferentes áreas geográficas, tenham contribuído para 

revelar um diagnóstico de saúde consistente e sugerir medidas para melhorar o quadro 

de saúde da população. 

Concluímos, também, que a situação da mortalidade materna é pouco estudada; e 

enfatizamos a necessidade da realização de investigações dos óbitos de mulheres em 

idade fértil para um conhecimento mais apurado da magnitude, distribuição das cau

sas específicas e dos fatores de risco da morte materna, assim como o desenvolvimento 

de estudos localizados em hospitais e maternidades. Desta forma, poderemos analisar 

mais profundamente o efeito de variáveis como renda, educação, paridade, tipo de 

parto e qualidade da assistência na mortalidade materna. Salientamos que por trás desta 

mortalidade existe uma morbidade que não vem sendo analisada. 

Também acreditamos ser de suma importância a criação de comitês de Prevenção 

da Mortalidade Materna. A partir daí, será possível identificar melhor as "causas mater

nas tardias" (que ocorrem entre 43 dias e u m ano após o parto), como sugere a 10 a 

Revisão da CID. 



Apesar de compreender a existência do óbito materno dentro de um contexto com

plexo, em que se interrelacionam fatores políticos, econômicos, sociais e biológicos, vale 

afirmar que, quando falamos deste óbito, estamos fazendo referência a um grupo especí

fico de mulheres: o de baixa renda. Assim, consideramos que a maioria destas mortes 

poderia ter sido prevenida basicamente com uma assistência adequada ao pré-natal, ao 

parto e ao puerpério, como apontam os estudos em que a evitabilidade é analisada. 
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