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RESUMO 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde foram estimados 303.000 óbitos maternos para o 

ano de 2015. Destaca-se, ainda, que em 2015, 99% (302.000) das mortes maternas registradas 

ocorreram nos países em desenvolvimento. Dessa forma, o cálculo das  Razões de 

Mortalidade Materna revela-se  um indicador que permite evidenciar falhas do sistema de 

saúde, mas também expõe as condições socioeconômicas precárias a que certas populações 

são submetidas e a desigualdade social entre elas.  O Brasil, sendo um país em 

desenvolvimento ainda apresenta elevadas RMM, principalmente, quando consideramos o 

aspecto étnico-racial. Algumas pesquisas evidenciam que os piores indicadores de 

mortalidade, no tocante à mortalidade materna, encontram-se entre mulheres pretas e 

indígenas, ressaltando também a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e tratamento 

para estes grupos em especial. Dessa forma, é importante a realização de pesquisas que 

utilizem em suas análises categorias de cor ou raça. Objetiva-se, então, com este trabalho: 

Descrever o perfil epidemiológico da Mortalidade Materna, segundo categorias de cor ou raça 

na Região Norte do Brasil, no período de 2006 a 2014. Os dados sobre as mortes de mulheres 

foram coletados no DATASUS, divididos em triênios e tabulados no Excel. Os resultados 

demonstraram que mulheres pretas e indígenas apresentam, valores mais elevados para as 

razões de mortalidade materna específica. O perfil demográfico das mulheres que mais 

morrem, indica uma baixa escolaridade e solteiras. Persiste como principais causas de 

mortalidade materna, as causas relacionadas aos transtornos hipertensivos e complicações do 

trabalho de parto. Tal fato, evidencia a importância dos investimentos em atenção pré-natal, 

acolhimento da gestante e manejo dos agravos. Sabe-se, portanto, que a redução da 

Mortalidade materna requer uma responsabilidade dos governantes em estabelecer uma 

sociedade mais equânime e justa, além de fornecer serviços de saúde mais resolutivos e que 

prezem pela integralidade das ações.  

 

Palavras-chave: Mortalidade materna; Distribuição por raça ou etnia; Iniquidade social 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

According to the World Health Organization (WHO), 303,000 maternal deaths for the year 

2015. It is also worth noting that in 2015, 99% (302,000) of the deaths. Thus, the calculation 

of the Maternal Mortality Ratios is an indicator that reveals failures of the health system, but 

also exposes the precarious socioeconomic conditions to which certain populations are 

subjected and a social inequality between them. Brazil, being a developing country, still 

presents high RMM, especially when we consider the ethnic-racial aspect. Some research 

shows that indicators of mortality, maternal non-mortality, health difficulties and health care. 

In this way, it is important to carry out research that uses color or race categories in their 

analysis. The objective of this study was to describe the epidemiological profile of maternal 

mortality according to color or race categories in the northern region of Brazil from 2006 to 

2014. Data on how deaths of women were collected were not DATASUS, divided In 

triennials and tabulations in Excel. The results showed that black and indigenous women 

present higher values for the reasons of specific maternal mortality. The demographic profile 

of the women who die the most indicates low schooling and unmarried women. It persists as 

the main causes of maternal mortality, as causes related to hypertensive disorders and 

complications of labor. This fact evidences the importance of investments in prenatal care, 

maternity care and the management of diseases. It is known, therefore, that the reduction of 

maternal Mortality requires a responsibility of the governors to establish a more equitable and 

just society, besides providing health services more resolutive and that they cherish for the 

integrality of the actions. 

 

Key words: Maternal mortality; Race or Ethnic Group Distribution; Social Inequity;  
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1. INTRODUÇÃO   

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

 

 A Mortalidade Materna (MM) persiste como um grave problema de saúde pública, 

pois na maioria das vezes são casos evitáveis, mas continuam ocorrendo no Brasil e no 

Mundo. 

Por vias de definição, segundo a Classificação estatística Internacional de doenças e 

problemas relacionados a saúde (CID-10), morte materna é designada como o óbito de uma 

mulher durante o período gestacional ou até 42 dias após o término do mesmo, independente 

da duração ou localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada 

pela gestação ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não ocasionadas por eventos 

acidentais ou incidentais (OMS, 2007).  

 Para Cabero e Chervenak (2015) essas mortes representam um fracasso no 

estabelecimento de estratégias para prevenir ou mesmo tratar as condições maternas que 

acarretam o óbito e tambémestão relacionadas a ausência de direitos humanos o que revela 

situações de vulnerabilidade. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2015a)foram estimados 303.000 

óbitos maternos para o ano de 2015. A OMS revelou ainda quecerca de 800 mulheres 

morrem, diariamente, durante a gestação, parto e puerpério(OMS, 2014). 

O estudode Say et al (2014) demonstra que mais da metade dessas mortes maternas 

são ocasionadas porhemorragias,distúrbios hipertensivos e sepse, seguidas porobstrução do 

“trabalho de parto”,abortamento inseguro e doenças do aparelho circulatório (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Causas de Morte materna no Mundo, 2003 a 2009. Fonte: Organização Mundial da 

Saúde, 2016 
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 A CID-10 define ainda a subdivisão desses óbitos em mortes obstétricas diretas ou 

indiretas. No primeiro caso, a morte é decorrente de intervenções, omissões, tratamento 

incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer uma dessas causas que 

promovem complicações associadas a gravidez, parto e puerpério. Já as mortes obstétricas 

indiretas são resultantes de doenças preexistentes ou que surgiram durante a gestação, não 

correlacionadas a mortes obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da 

gravidez (OMS, 2007).  

Observando tais agravos, percebe-se que se fossem implementadas ações de prevenção 

e manejo dessas complicações durante a gestação, parto e puerpério, possivelmente, esses 

números seriam inferiores. Assim, permanece como inaceitável que a mulher durante o 

período gravídico-puerperal venha a óbito por causas, as quais poderiam ser evitadas ou 

tratadas. 

Dessa forma, com o propósito de modificar essa realidade, no ano 2000 durante a 

reunião da Cúpula do Milênio, líderes de 191 países se comprometeram a atingir oito 

iniciativas denominadas de Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), cuja meta 

número 5, incluía melhorar a saúde das gestantes e reduzir a Razão de Mortalidade Materna1 

(RMM)em 75% até o ano de 2015. Embora não atingindo tal valor, a RMMglobal reduziu em 

44% nos últimos 25 anos e, consequentemente, o número de mortes apresentou uma queda 

significativa passando de 532.000 casos em 1990 para 303.000 em 2015 (OMS, 2015a). 

Apesar desses avanços,os dados apontam que a Mortalidade Materna continua alta. 

Destaca-se, ainda, que em 2015, 99% (302.000) das mortes maternas registradas ocorreram 

nos países em desenvolvimento (OMS, 2015a). 

Quando consideramos os dados para as Américas, estimam-se altas RMM nos países 

latino-americanos, incluindo o Brasil, quando comparados as estimativas calculadas para o 

Canadá e Estados Unidos, demonstrando uma desigualdade nos indicadores entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento(BRASIL, 2009a). 

Para Laurenti, Jorge e Gotlieb (2004) aMMalém de ser um excelente indicador de 

saúde da mulher e da população como um todo, é também um indicador de iniquidades, que 

pode ser demonstrada ao apresentar-se mais elevada nas áreas em desenvolvimento e nos 

estratos socioeconômicos mais deficientes.   

_____________________ 
1Razão de Mortalidade Materna: calculo que dispõe a relação entre as mortes obstétricas (diretas + indiretas) 

com o número de nascidos-vivos.  
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Neste caso, a iniquidade disposta pelo autor acima, repercute na dinâmica de saúde da 

mulher. Essa evidencia fica clara no trabalho de Martins (2004), o qual descreve uma  relação 

entre óbitos maternos, questões socioeconômicas e sociais. Por exemplo, a MM aumenta 

quando os níveis de renda e escolaridade são menores para essas mulheres. 

“A RMM torna-se, assim, um indicador que permite revelar falhas do sistema de 

saúde, mas também expõe as condições socioeconômicas precárias a que certas populações 

são submetidas, entretanto, é bastante sensível à desigualdade social” (TAVARES, p. 9, 

2013).  

Da mesma forma em que existe uma associação entre elevadas razões de mortalidade 

materna, precariedade das condições socioeconômicas e baixo grau de instrução/escolaridade, 

esse contexto enseja também dinâmicas familiares perpassadas por situações de violência 

(BRASIL, 2011a).  

Apresentados estes dados, não é difícil considerar que nos países em desenvolvimento, 

cujas razões de mortalidade materna são mais elevadas, existe ainda uma intensa desigualdade 

social (OMS, 2015a). Tal fato, dificulta o acesso da população desfavorecida a bens 

fundamentais, tais como saúde, educação, habitação, informação e bens culturais, 

principalmente, entre os grupos historicamente excluídos (GOES, 2013). Entre esses grupos, 

merece atenção especial as mulheres negras2 e indígenas, cujo histórico particular remonta ao 

sofrimento físico, psíquico e social gerados pelo preconceito racial e discriminação mascarada 

na sociedade brasileira. 

Interessante ressaltar que o componente socioeconômico e étnico racial estão 

intrinsicamente relacionados quando percebe-se uma distribuição de renda desigual, onde 

brancos encontram-se entre os mais ricos e em sua maioria compõem as classes média e alta, 

enquanto negros e indígenas estão em condições de maior pobreza e miséria (COIMBRA; 

SANTOS, 2000).  

O estudo de Teixeira et al (2012) indica que a chance de morte materna é 5,13 vezes 

maior para mulheres pretas e 5,71 para indígenas, comparadas às mulheres brancas. Esses 

achados, revelam a situação de inferioridade a que estão submetidas pretas e indígenas no 

Brasil, cujos indicadores são os piores e revelam uma situação de vulnerabilidade social.  

Apesar desses dados alarmantes, trabalhos que tratamda correlação entre mortalidade 

materna e categorias de cor ou raça são ínfimos nas publicações nacionais.  

______________________ 
2Segundo Muniz (2010) na maioria dos decretos do ministério utiliza-se o termo “negro”. Por conseguinte a 

inclusão dos pardos nesta categoria fica a critério da auto-identificação.  
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As pesquisas como de Chor e Lima (2005); Martins (2004, 2006); Marinho e Paes 

(2010); Teixeira et al (2012) relatam essa associação entre a MM e o aspecto étnico-racial, 

mas não fazem uma análise considerando esses dados para as regiões brasileiras. 

Algumas literaturas, entretanto, focalizamum perfil diferenciado nas razões de 

mortalidade materna entre as regiões, mas não investigam a cor ou raça das mulheres que 

morrem. Ferraz e Bordignon (2012), por exemplo, revelaram que entre os anos de 2000 e 

2009, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste oscilaram entre as que apresentavam as 

maiores RMM.No trabalho de Silva et al (2016) os achados demonstraram um aumento 

naRMMna região Centro-Oeste e redução nas regiões Nordeste e Sul entre os anos de 2001 e 

2012. Por conseguinte, no Norte e Sudeste os valores de RMM mostraram-se estáveis ao 

longo desse período.  

O trabalho de revisão realizado por Morse et al (2011), o qual buscou publicações 

sobre a mortalidade materna disponibilizadas entre os anos de 1980 a 2010 revelou que existe 

um descompasso entre a importância dessa temática para a saúde pública e a quantidade de 

artigos produzidos sobre este assunto. Os resultados demonstraram que grande parte dos 

estudos estão concentrados na Região Sudeste em contrapartida existe uma baixa produção de 

informações acerca da realidade na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Torna-se evidente um outro agravante quando buscamos conhecer a fundo a condição 

desaúde da mulher indígena e observamos que um número reduzido de trabalhos retrata o 

panorama atual da saúde materna entre esses povos. Segundo Marcolino (2012) existem 

poucos estudos destinados a focalizar a questão da saúde reprodutiva deste grupo, embora 

constata-se que a assistência, seja notoriamente sem qualidade.  

Dessa forma, embora alvo de discussões, as categorias de cor ou raça são importantes 

fontes de conhecimento para a análise de situações de desigualdade racial no país. Como já 

identificado no texto, as mulheres pretas e indígenas apresentam piores condições 

socioeconômicas o que condiciona um risco mais elevado para a mortalidade materna. 

Considera-se que além do aspecto socioeconômico e o de gênero, as questões 

relacionadas a desigualdade racial merecem uma investigação mais aprofundada no Brasil. 

Chor (2013) reiteraque embora a adversidade econômica seja importante para a explicação 

desse contexto, em outras situações torna-se indispensável a compreensão do papel da raça e 

do gênero a fim de explicar o desfecho e contribuir para a elaboração de políticas públicas 

mais adequadas, neste caso visando a melhoria da saúde materna.  
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Apesar de incipientes no Brasil, as pesquisas com destaque para a variável “cor” ou 

raça tem contribuído para a implementação de políticas públicas voltadas a reduzir as 

desigualdades étnico-raciais. O uso dessa variável em estudos quantitativos, tem sido 

realizado de forma mais frequente por conta de um aumento na disponibilização desses dados 

em pesquisas de opinião e também pelo monitoramento estatístico e a crescente 

implementação de métodos para sua análise. Além disso, outros fatores também impulsionam 

essas investigações, tais como o intenso debate político, popular e acadêmico sobre questões 

relacionadas a esta temática(ARAUJO ET AL, 2009;MUNIZ, 2010). 

Muniz (2010, p. 282) reforça a importância de reconhecer as limitações do uso dessa 

variável como um primeiro passo para compreendê-la, visto que o quesito cor ou raça “não é 

uma característica fixa, imutável e muito menos determinística”. Entretanto, ainda existe a 

falta de análise dessa categoria nos estudos que tem sido disponibilizados pela comunidade 

cientifica. A problemática reside no fato de que, erroneamente, muitos pesquisadores, 

compreendem a cor ou raça como um dado fixo, permanente e invariável. A variável raça, não 

obstante, é um indicador de diferenças socioeconômicas e serve para acompanhamento e 

monitoramento da população, desde que a mesma seja reconhecida em seu dinamismo 

(MUNIZ, 2010).  

Chor (2013) também ressalta que a identidade racial não é fixa, nem imutável, 

portanto a sua validação e confiabilidade tem limitações.  Um dos problemas apresentados é 

justamente a variabilidade de como as pessoas se autoclassificam3.  

Diante dessas informações e da complexidade de tal estudo, surgiu como motivação 

para o trabalho a possível integração entre a área de saúde da mulher e a epidemiologia 

descritiva, pois na realização de tais pesquisas, o aluno pode vislumbrar a necessidade de 

produzir conhecimento que divulgue as condições de saúde de uma população, revelando 

também a efetividade ou ineficiência das políticas públicas no país.  

Nesse contexto, apesar das dificuldades relacionadas a disponibilidade de dados mais 

fidedignos sobre as mortes maternas, principalmente por conta do sub-registro4 e 

subinformação5 dos casos, uma panorâmica sobre a questão étnico-racial e razão de 

mortalidade materna deve ser realizada, especialmente, para as regiões Norte, Nordeste e  

_______________________ 
3Segundo opções do IBGE um individuo por se classificar em: branco, preto, pardo, amarelo ou indígena.  
4 Omissão do registro do óbito em cartório. 

5Decorre do preenchimento incorreto da Declaração de Óbito, quando se omite que esta teve causa relacionada a 
gestação, parto ou puerpério. 
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Centro-Oeste, cujo trabalho de Morse et al (2011) evidenciou um reduzido número de estudos 

publicados sobre a condição da MM nesses locais.   

Considerando também, as raras pesquisas voltadas a investigação da mortalidade 

materna entre indígenas, este estudo pretende disponibilizar  informações  sobre  esta  

temática  com foco na Região Norte, onde segundo o CENSO de 2010 concentra-se a maior 

população indígena do Brasil. 

Observa-se que além do cuidado direto ao paciente, a gestão e planejamento de ações 

que norteiam o Sistema de Saúde de um país são cruciais para melhoria das condições de 

saúde da população.  

Assim, além de gerar mais conhecimento sobre essa temática envolvendo o uso da 

categoria cor ou raça, ainda muito incipiente, principalmente no tocante a mortalidade 

materna em indígenas, torna-se importante o uso de indicadores de saúde para melhoria das 

estratégias no campo da saúde da mulher, permitindo assim o direcionamento de ações mais 

resolutivas.  

Além disso, em um país como o Brasil, cujas discussões sobre a questão racial são 

frequentes e tornam-se cada vez mais frequentes é importante a elaboração de pesquisas cuja 

temática envolva tais constructos.  

 

1.2. JUSTIFICATIVA   

 

Na perspectiva da equidade, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna, 

criado em 2004, incorporou ações específicas para mulheres negras e indígenas e seus recém-

nascidos (BRASIL, 2009b). Essas ações possibilitam um avanço no tocante a saúde da 

mulher, visto que existe uma vulnerabilidade maior nesses grupos.  

As temáticas que envolvem a questão racial são difíceis de análise, por conta dos 

problemas relacionados a conceituação e classificação da raça/etnia pelos indivíduos, que se 

colocam por cor, ascendência ou estrato social. No entanto, apesar dessas divergências 

conceituais, os dados parecem evidenciar que as minorias étnico-raciais vivem em piores 

condições socioeconômicas (MARTINS, 2004).  

Os dados referentes a mortalidade materna entre indígenas são ainda mais escassos do 

que os da mulher negra na literatura nacional. Segundo Coimbra e Garnelo (2003) existe uma 

lacuna de conhecimento no tocante aos determinantes socioculturais, ambientais e biológicos 

da saúde reprodutiva de mulheres indígenas. As poucas pesquisas epidemiológicas sobre esse 
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grupo enfocam, restritamente, as infeções sexualmente transmissíveis ou o câncer 

ginecológico, embora, segundo os autores, as taxas de fecundidade para estas mulheres sejam 

bastante elevadas.  

De acordo com Kabad, Bastos e Santos (2012), estudos que contemplam a dimensão 

étnico-racial são uteis na compreensão do processo saúde-doença e para o planejamento das 

políticas públicas. Dessa forma, emerge como objeto desse estudo a mortalidade materna 

associada a raça/cor na região Norte do Brasil. 

 

1.3. RELEVÂNCIA   

 

Para tanto, tais estudos sobre a mortalidade materna, neste caso dando visibilidade 

para o aspecto racial/étnico, são relevantes por disponibilizar uma análise de dados sobre a 

temática e evidenciar a situação atual, neste caso,focalizando a região Norte do país. Essas 

informações contribuem de maneira significativa para o campo da saúde pública, 

possibilitando indiretamente, a análise do cenário de atenção à saúde da mulher.  

Chor e Lima (2005) referem que a pesquisa epidemiológica deve tentar revelar os 

impactos das desigualdades socioeconômicas e raciais no cuidado em saúde, pois no Brasil as 

relações de classe são racializadas e as relações raciais ainda são dependentes da classe social.  

À partir dessas informações, podem ser propostas estratégias que possibilitem cada 

vez mais uma atenção integral às gestantes e consequentemente mantenham as taxas de 

mortalidade materna em níveis aceitáveis.    

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS   

 

Como os óbitos maternos se distribuem segundo categorias de raça/cor no período 

analisado?  Que fatores estão associados a ocorrência da mortalidade materna na região 

Norte? 

 

1.5 OBJETIVO GERAL   

 

Descrever o perfil epidemiológico da Mortalidade Materna, segundo categorias de cor 

ou raça na Região Norte do Brasil. 
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1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

   1.6.1.Descrever a ocorrência de óbitos maternos entre 2006 e 2014 segundo 

categorias de raça/cor, idade, escolaridade, estado civil, causa básica de óbito e tipo de causa 

obstétrica para a Região Norte do Brasil; 

1.6.2. Realizar o cálculo da Razão de mortalidade materna, segundo cor ou raça para a 

região Norte; 

1.6.3. Realizar o cálculo da Razão de mortalidade materna, segundo o tipo de causa 

para cada categoria de cor ou raça para a região Norte; 

   1.6.4 Analisar as causas de óbitos maternos notificados ao SIM de acordo com 

características socioeconômicas no Brasil.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA    

 

2.1. MORTALIDADE MATERNA GLOBAL: BREVE HISTÓRICO E TENDÊNCIAS 

ATUAIS 

 

O estudo desenvolvido por Ronsenfield & Maine (1985) colocou em evidência as 

estimativas da Organização Mundial da Saúde para a mortalidade materna na época, cujos 

dados demonstravam que 500.000 mulheres nos países em desenvolvimento morriam, 

diariamente, em decorrência de complicações na gestação, parto e em tentativas de 

abortamento.  Nesta década, ocorriam cerca de 100 a 300 óbitos maternos a cada 100.000 

nascidos vivos nos países mais pobres, com a elevação desses valores nas áreas rurais. Em 

contraposição, nos países desenvolvidos, as razões de mortalidade materna demonstravam, já 

neste período, um número de óbitos maternos entre 7 e 15 a cada 100.000 nascidos vivos.  

Embora, na década de 80, algumas ações estivessem sendo voltadas para a saúde 

materno-infantil, permanecia uma atmosfera de negligencia frente as altas taxas de MM, 

representada pela pouca atenção de políticos e dos profissionais de saúde à temática, inclusive 

dos obstetras, os quais optavampela busca por formação de especialidades e do uso da alta 

tecnologia em detrimento do reconhecimento e definição de prioridades para resolução do 

quadro (ROSENFIELD; MAINE, 1985).  

Nos anos posteriores, apesar de alguns avanços, não houve uma diminuição 

significativa do número de mortes maternas em todo o mundo ao longo da década de 80 e 90 

(MAINE;ROSENFIELD,1999). A partirda Conferência de Nairobi, em 1987, o compromisso 

pela redução da mortalidade materna foi assumido por todos os países em 

desenvolvimento(BRASIL, 2009b).  

Na América Latina, após a 23º Conferência Sanitária Pan- Americana em 1990, houve 

um estimulo a criação e implantação de comitês de morte materna, bem como a elaboração de 

políticas integrais de assistência à saúde da mulher e vigilância da mortalidade materna 

(BRASIL, 2009b). A implementação desses comitês reflete a crescente oportunidade de 

investigar as mortes maternas como um meio efetivo de reconhecer suas causas e evitar novos 

casos.  

Analisando os dados da mortalidade materna para o ano de 1990, nota-se uma RMM 

de 385 mortes maternas a cada 100.000 nascidos-vivos no Mundo. Entre as regiões 
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desenvolvidas a RMM representou um valor de 23/100.000 NV, enquanto nas regiões em 

desenvolvimento os valores da RMM compreendiam 430 mortes maternas a cada 100.000 NV 

(OMS, 2015a).   

Essa dicotomia entre a RMM das regiões desenvolvidas e em desenvolvimento ainda 

permanece até os dias atuais e demonstra o quanto os países devem avançar com as medidas 

de reduzir as mortes maternas.  

Reforçando essas disparidades, os valores apresentados abaixo evidenciam a nítida 

distinção entre essas Nações, cujos investimentos em saúde, educação e outros serviços 

básicos são sabidamente divergentes.  

O Canadá (7/100.000) e Estados Unidos (14/100.000)apresentam valores reduzidos na 

RMM, assim como a Islândia (3/100.000), Itália (4/100.000), Espanha (5/100.000), Japão 

(5/100.000) e Alemanha (6/100.000), dentre outros, como informado, também exibem baixas 

razões de mortalidade materna (OMS, 2015a). Birgisdottir et al (2016) refere que na Islândia, 

os resultados exitosos sugerem que no país existe um sistema de saúde onde a assistência pré-

natal é abrangente e a sociedade no geral possui qualidadede vida e recebe uma educação 

universal. 

Nota-se também, que os países cujas RMM são mais baixas, estão entre os que 

apresentam um elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esse fato sugere uma 

relação causal entre as condições de desenvolvimento de um país e os níveis de mortalidade 

materna (PNUD, 2015).  

 O acompanhamento das razões de mortalidade materna a partir de 1990, demonstra 

uma queda significativa nos valores encontrados. O declínio de 44% na RMM ao longo 

desses últimos 25 anos resultou em uma razão global de216 mortes a cada 100.000 nascidos-

vivos para o ano de 2015 (OMS, 2015a). Essa transição representa a intensificação na 

elaboração de estratégias com vias a reduzir a RMM e a busca por resultados satisfatórios 

mediante a implementação dessas propostas.  

Considerando os números absolutos, Nigéria, Índia, República Democrática do Congo, 

Etiópia, Paquistão, Tanzânia, Quênia, Indonésia, Uganda e Bangladesh somaram 59% das 

mortes maternas ocorridas no Mundo, ou seja, das 303.000 mortes registradas, cerca de 179 

mil ocorreram nos países supracitados (OMS, 2015a).  

Para o ano de 2015, segundo a OMS (2015a), das 302.000 mortes maternas ocorridas 

nas regiões em desenvolvimento, 66% das mesmas (201.000) ocorreram na África 

subsaariana. Não causa estranhamento saber que os países localizados nesta região 

apresentam altas razões de mortalidades maternas. No entanto, ainda no Continente africano, 
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Serra Leoa é o país com a maior RMM contabilizando 1360 mortes maternas a cada 100.000 

NV em 2015.  

Ao analisar os valores de IDH mais atualizados para a África subsaariana, percebe-se 

uma média de 0,518 para a região (PNUD, 2015), justamente, onde decorre as maiores 

RMMs.  

 De acordo com dados da OMS (2015a) observa-se que nesse espaço de tempo houve 

um decréscimo expressivo nas RMM em grande parte das regiões que firmaram os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e aplicaram em seus países ações para reduzir a 

morte materna evitável (Quadro 1).  

Nota-se que a Ásia apresentou a maior porcentagem de redução na RMM (64%) entre 

os anos de 1990 e 2015, seguida pela América latina (52%).  

Na América latina, por sua vez, em 1990 foram registradas 14.000 mortes maternas, 

enquanto em 2015 as estimativas referem um número de 6.600 óbitos. A razão de mortalidade 

materna passou de 124 para 60 mortes maternas a cada 100.000 nascidos vivos na região 

(OMS, 2015a).  

 

Quadro 1: Tendências da Razão de Mortalidade Materna entre as regiões que firmaram os 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.  
 
 

 
 
 

REGIÕES 

 
 

RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA  
(RMM) por 100.000 nascidos vivos 

 
Redução 

percentual 
RMM entre 
1990 a 2015 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Mundo 385 369 341 288 246 216 44 
Regiões desenvolvidas 23 22 17 15 13 12 48 

Regiões em desenvolvimento 430 409 377 319 273 239 44 
África 870 834 770 654 565 495 43 
Ásia  341 303 259 201 154 123 64 

América Latina e Caribe 135 117 99 88 81 67 50 
América Latina (1) 124 107 91 80 74 60 52 

Caribe 276 257 214 198 180 175 37  
Oceania 391 320 292 239 206 187 52  

Fonte: OMS, United Nations Millenium Development Goal Region, 1990-2015. 
 

Nota:(1) Argentina, Belize, Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colômbia,  Costa  Rica,  Equador, El  Salvador,Guatemala, 
Guiana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Suriname, Uruguai, Venezuela. 

 

Os países com menores valores de RMM são Uruguai, Chile e Brasil, em contrapartida 

Paraguai, Bolívia, Guyana e Suriname continuam apresentando altas razões de mortalidade 

materna (Figura 2).  
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De acordo com Souza (2011) a garantia dessa redução na MM deu-se a partir do 

estabelecimento de um desenvolvimento social e combate a extrema pobreza entre as 

populações.Dentre os fatores responsáveis pelo declínio da Mortalidade materna no Brasil e 

no Mundo, destaca-se o fortalecimento dos sistemas de saúde bem como a crescente 

facilidade do acesso aos serviços de assistência e também a melhoria do nível educacional das 

mulheres (SERRUYA, 2012).  

É notável que a articulação entre estratégias cujos objetivos visam a melhoria do 

contexto socioecônomico da população e também possibilitam o fortalecimento de serviços 

básicos como saúde e educação são cruciais para a redução da MM.  

Contudo, a problemática do acesso desigual aos serviços de saúde e as demoras de 

atendimento nas complicações relacionadas à gestação persistem e constituem grandes 

obstáculos para a sobrevivência e o bem-estar de mulheres e seus filhos, em todo o mundo 

(SOUZA, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Razões de Mortalidade Materna (a cada 100.000NV) para os países da América 

Latina em 2015. Fonte: OMS, 2015. 
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Por conseguinte a nível global e regional, observa-se que ainda são necessários 

esforços de todos os países para reduzir a MM, contando, agora, com o prosseguimento de 

ações pautadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), os quais estabelecem 

uma nova agenda para a saúde materna com vias a colocar um fim nessas mortes evitáveis. 

 Mundialmente, a meta principal é reduzir a RMM global a menos de 70 mortes 

maternas a cada 100.000 nascidos vivos e que nenhum país tenha a RMM maior de que 

140/100.000 NV. Todos os países, baseados em suas RMM para o ano de 2010 devem reduzir 

esses valores em dois terços até 2030(OMS, 2015b).  

Alcançar tal intento exigirá uma redução média na RMM de 7,5% ao ano até 2030, 

que corresponde a três vezes a taxa anual de 2,3% de redução observada no mundo, entre 

1990 e 2015 (OMS, 2015a). Para tanto, será necessário implementar propostas que visam a 

redução no número de mortes materna de forma bem elaboradas e, principalmente, o 

comprometimento dos gestores em saúde.  

 

2.2MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO DAS POLITICAS 

PUBLICAS VOLTADAS A SAÚDE MATERNA E TENDÊNCIAS ATUAIS 

 

 Nas décadas iniciais do século XX, as políticas voltadas para a saúde da mulher 

consideravam unicamente sua dimensão materna, onde a atenção era voltada para o binômio 

mãe-filho(UNA-SUS, 2013). Para tanto, no ano de 1975 foi criado pelo Ministério da Saúde o 

Programa Nacional de Saúde Materno-infantil, cujo propósito era contribuir para a redução da 

morbidade e da mortalidade da mulher e da criança. Os recursos do programa seriam 

investidos na infraestrutura em saúde, na melhoria da qualidade de informação, no estimuloao 

aleitamento materno, na garantia da suplementação alimentar das mães e seus filhos como 

também na ampliação da qualidade das ações dirigidas à mulher durante a gestação, o parto e 

o puerpério, e à criança menor de 5 anos (BRASIL, 2011b).  

Algumas reinvindicações de setores sociais e dos movimentos feministas criticavam a 

visão reducionista com a qual pensavam a saúde da mulher sempre sob a ótica do ciclo 

gravídico-puerperal (UNA-SUS, 2013). Com a proposta de modificar essa panorâmica foi 

criado em 1984 o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), cujas ações 

incluiamassistência pré-natal; prevenção da mortalidade materna; doenças sexualmente 

transmissíveis; assistência ao parto e puerpério; planejamento familiar; controle do câncer 

ginecológico e mamário; promoção ao parto normal (BRASIL, 2011a).  
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Durante a década de 80, houve um declínio da Mortalidade materna, embora de 1987 a 

1996 ela tenha se mantido inalterada, passando a subir novamente a partir desse período 

(BRASIL, 2011a).Siqueira et al (1984) descrevemum alto coeficiente de MM no Brasil em 

comparação aos valores mais baixos encontrados nos países desenvolvidos. Em contrapartida, 

apesar da gravidade dessa temática existia um número reduzido de trabalhos que tratavam da 

mortalidade materna no país.No período de 1999 a 2001, a RMM no país apresentou uma 

quedaconsiderável, que pode estar associada a uma melhoria na qualidade da atenção a 

gestante e ao planejamento familiar (BRASIL, 2011a).  

Uma estratégia importante, a qual visava a investigação dos óbitos maternos e a 

proposição de intervenções que prevenissem novos casos, foi a implantação dos Comitês de 

Morte Materna no Brasil. A partir do ano de 1987,efetivamente, ocorreu o desenvolvimento 

dos comitês pelo Brasil.Entre os anos de 1993 a 1996 foram implementados Comitês nos 

Estados de todas as Unidades Federativas do país (BRASIL, 2009b).  

No ano 2000 com o estabelecimento do Objetivos do Desenvolvimento do Milênio o 

Brasil foi um dos países a compactuar meta de reduzir em ¾ a ração de mortalidade materna 

até 2015 (OMS, 2015a).  

O Ministério da Saúde instituiu ainda, ao longo dessa trajetória, como medidas 

públicas de melhoria nas condições das gestanteso Programa de Humanização do pré-natal e 

nascimento em 2000. Em 2003, tornou-se compulsória a Notificação da Mortalidade materna 

pela Portaria nº 653, 28/5/03 e foiinstituída a Comissão Nacional de Mortalidade Materna 

pela Portaria nº 652, 30/5/03(BRASIL, 2007). 

No ano de 2004, finalmente, surge a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher (PNAISM), pautada no reconhecimento da integralidade e humanização das ações 

voltadas a saúde da mulher (UNA-SUS, 2013).Dentre as prioridades dessa política destacam-

se o cuidado a saúde de mulheres negras, indígenas, residentes em área rural e em situação 

prisional, mortalidade materna, precariedade da atenção obstétrica e da assistência em 

anticoncepção, DST/HIV/AIDS, abortamento inseguro, dentre outras(TAVARES; 

ANDRADE; SILVA. 2009).  

Por conseguinte, em 2004 foi criado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal com a iniciativa de vigilância dos óbitos maternos, bem como a criação 

de Comitês de Mortalidade materna (BRASIL, 2009a). O Pacto Nacional, prevê algumas 

medidas visando a redução da mortalidade materno-infantil, como a atenção à Saúde de 

mulheres negras, indígenas e seus recém-nascidos, a garantia do acolhimento e humanização 

do parto nos serviços, a atenção humanizada ao abortamento, a expansão da oferta de exames 
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no pré-natal, a vigilância ao óbito materno, a capacitação dos profissionais, investimento em 

redes hospitalares que realizam atenção obstétrica, dentre outras (BRASIL, 2004).  

No tocante a mortalidade materna considera-se que a“Política de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher e o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal são 

grandes aliados no desafio do governo brasileiro para reduzir esses acontecimentos”(ODM- 

BRASIL, 2013). 

A vigilância epidemiológica do óbito materno foi atribuída a Estados e Municípios 

pela Portaria GM/MS nº1.172, de 15 de junho de 2004. Em 2008, a Portaria GM/MS nº 1.119 

de 5 de junho, regulamentou esta prática estabelecendo prazos e fluxos da investigação 

(BRASIL, 2009a).  

Em 2006 foi firmado o Pacto pela Saúde e pela Vida, a Vigilância epidemiológica da 

mortalidade materna em 2008 e a regulamentação do indicador de monitoramento do Pacto 

pela vida em 2009.  

O Pacto pela Saúde inclui três dimensões: os Pactos pela Vida, em defesa do SUS e de 

Gestão, onde Munícipios, Estados e o governo Federal estabelecem metas e esforços para 

melhoria da saúde da população. Dentre as seis prioridades dispostas pelo Pacto pela vida, 

uma delas refere-se a redução da mortalidade infantil e materna (BRASIL, 2006).   

Somado a estas medidas, no ano de 2011 nasce a Rede Cegonha, objetivando 

fomentara implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde da 

criança com foco na atenção ao parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil de zero 

aos 24 meses; organização de uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta 

acesso, acolhimento e resolutividade; reduçãoda mortalidade materna e infantil, com ênfase 

no componente neonatal (BRASIL, 2014).  

O Brasil alcançou uma redução de 57,7 % na RMM entre o ano de 1990 e 2015, por 

isso, a OMS considera que os esforços em melhorar a saúde materna no país estão 

progredindo (OMS, 2015a). Em comparação, no ano de 1990 foram registradas 3800 mortes 

em âmbito nacional, já em 2015 ocorreram cerca de 1300 mortes maternas (OMS, 2015a). A 

RMM atual conta com 44 mortes a cada 100.000 nascidos vivos, entretanto, a meta 

preconizada para o país era em reduzir a RMM para 35 mortes a cada 100.000 nascidos vivos.  

 Sabendo da possível correlação entre RMM e desenvolvimento socioeconômico de 

um país, observa-se que ao longo desses 25 anos, o IDH brasileiro apresentou uma elevação 

gradual, não obstante o número de mortes maternas vem reduzindo. No entanto, quando o 

IDH é ajustado a desigualdade, a pontuação atribuída ao Brasil passa de 0,755 para 0,557 o 
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que sugere ainda um longo percurso para alcançar uma Nação livre da iniquidade social e 

consequentemente da morte materna evitável (PNUD, 2015).  

 

 

 

 

 

2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE EVENTOS VITAIS 

 

Dentre os diversos sistemas de informação de saúde existentes no Brasil, o Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) disponibilizam os dados referentes aos eventos vitais da população brasileira.  

Esses sistemas apresentam ferramentas de tabulações (Tabwin e Tabnet), 

desenvolvidas pelo DATASUS, cujos dados estão disponíveis, gratuitamente, para download. 

Dessa forma, essas informações possibilitam analises da situação epidemiológica no país, a 

tomada de decisão baseada em evidências, o planejamento e construção de programas de 

ações de saúde (SILVA ET AL, 2014).  

O SIM foi criado em 1975 pelo Ministério da Saúde a partir da união de mais de 40 

modelos utilizados para coleta de dados sobre mortalidade(BRASIL, 2016). 

Esse instrumento objetiva a coleta de dados quantitativos e qualitativos sobre os óbitos 

ocorridos no país tornando-se uma importante ferramenta para construção de indicadores e 

processar análises epidemiológicas com vias a contribuir para uma eficiência na gestão da 

saúde(BRASIL, 2016). 

A alimentação do sistema decorre da declaração de óbito (DO), cujo profissional 

responsável por preencher é o médico,conforme prevê o artigo 115 do Código de Ética 

Médica, Artigo 1º da Resolução nº 1779/2005 do Conselho Federal de Medicina e a Portaria 

SVS nº 116/2009 (BRASIL, 2009a).  

A DO deve ser impressa e distribuída pelo MS às secretarias Estaduais de saúde, a 

qual repassa esses documentos às secretarias municipais de saúde. Na ocorrência do óbito a 

declaração é preenchida em três vias e encaminhada a instituições que dela façam uso legal e 

permitido, segundoas especificações determinadas pelaPortaria SVS nº 116/2009, de 

11/02/2009 (BRASIL, 2009a).  

Importante ressaltar que o médico, como responsável pelo preenchimento da causa 

básica do óbito, tenha o cuidado de informar corretamente esses dados para que seja possível 
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a notificação de dados mais confiáveis e comparáveis sobre a mortalidade, permitindo, assim 

traçar o perfil epidemiológico da população (BRASIL, 2009a).  

Nesse aspecto, um dos indicadores importantes para avaliação da qualidade das 

informações no SIM é a porcentagem de óbitos com causa básica mal definida (BRASIL, 

2012), cujos achados pelo estudo de Frias, Szwarcwald e Lira (2014) revelam significativos 

progressos no preenchimento adequado,especialmente no Norte e Nordeste do país.  

A cobertura desse sistema, também considerada um critério de qualidade, tem 

alcançado melhoria gradual a partir da parceria entre Ministério da Saúde, secretarias 

estaduais e municipais, cujos esforços atuam no sentindo de aumentar a captação e notificação 

desses dados (BRASIL, 2012).  

O Sistema de Informações sobre Nascidos vivos (SINASC) foi implantado a partir da 

década de 1990 pelo MS, com o objetivo de coletar dados estatísticos, sociodemográficos e 

epidemiológicos sobre os nascimentos no Brasil (BRASIL, 2011c).  

O documento base para a alimentação das informações no SINASC é a Declaração de 

Nascidos vivo (DN), cujo preenchimento e emissão compete aos profissionais de saúde ou as 

parteiras tradicionais, as quais atuam na assistência ao parto ou ao recém-nascido, desde que 

sejam reconhecidas e vinculadas a Unidades de Saúde (BRASIL, 2011c).  

Esses formulários são disponibilizados para as Secretarias Estaduais de Saúde peloMS 

através da Secretaria de Vigilância em Saúde. Por sua vez, compete ao Estado, a distribuição 

da DN para as Secretarias Municipais de Saúde e Distritos Sanitários Especiais Indígenas.A 

emissão da DN compreende o preenchimento de três vias, de cores distintas, cada uma com 

destino final indicado (BRASIL, 2011c). 

Em investigação realizada por Oliveira et al (2015), verificou-se que a razão de 

cobertura dosistema em relação aos dados coletados pelo Censo do IBGE foi de 89,4% 

(2006), 90,3% (2007), 94,5% (2008), 95,4% (2009) e 97,4% (2010) sendo então o sistema 

considerado estável. Os achados desta avaliação indicam também uma elevação na qualidade 

das informações pelo baixo percentual de ignorados e alta completude dos campos no período 

de análise.  

A pesquisa realizada por Frias, Szwarcwald e Lira (2014) reforça os dados acima 

apresentados e indica uma melhoria nos níveis de adequação das informações vitais, com 

especial incremento nas regiões Norte e Nordeste. Os indicadores utilizados pelo estudo em 

questão evidenciam um avanço na regularidade das informações a partir do ano 2000 no 

conjunto das Unidades Federativas e regiões brasileiras e também para aumento na cobertura 

do SIM e SINASC.  
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Entretanto, após todos esses anos ainda existem algumas incongruências nos registros 

vitais. Embora esse fato não comprometa a análise global destes eventos, é preciso uma 

melhoria no sentido de reduzir as subinformações e subregistros dos dados (BRASIL, 2012).  

No tocante ao objeto de estudo desta investigação, para acompanhar e auxiliar o 

progresso da nova agenda global proposta pelos ODSs, a Organização Mundial da Saúde 

(2015a) recomenda que os países melhorem os registros de mortes e nascimentos, ou seja, 

fortaleçam as estatísticas vitais. Além disso, torna-se importante a mensuração e modificação 

da situação de iniquidade entre as subpopulações.  

Dessa forma, considera-se que a habilidade de analisar a epidemiologia da morte 

materna, bem como, delinear e descrever suas causas, torna-se importante para o 

desenvolvimento de intervenções baseadas em evidências, cujo objetivo é prevenir o 

aparecimento de novos casos (OMS, 2015b).  

 Nesse quesito, o Brasil precisa avançar, pois ainda existe uma dificuldade de 

monitorar as tendências da MM no país devido ao sub-registro e a subinformação das causas 

de morte materna (BRASIL, 2009a).  

O estudo realizado por Laurenti, Jorge e Gotlieb (2004) revela essa problemática, 

quando propõe um fator de ajuste (1,4) a fim de corrigir os dados sobre as mortes maternas no 

país. Os pesquisadores investigaram os óbitos de mulheres em idade fértil e os resultados 

demonstraram um aumento de casos de mortes maternas após as análises. A partir disso foi 

possível calcular um fator de correção cuja aplicação durante o ano de 2002, revelou uma 

elevação nos valores da RMM de 38,9 mortes a cada 100.000 NV para uma RMM de 

54,3/100.000.   

Nessa mesma vertente o estudo realizado por Luizaga (2010), calculou um novo fator 

de ajuste (1,19) para o total de mortes maternas oficiais, cujos resultados revelaram uma 

elevação da RMM de 45,4 por 100.000 nascidos vivos para 54,0/100.000 NV. Essas 

discrepâncias entre os valores da RMM demonstram o quanto a mortalidade materna ainda é 

subestimada no Brasil.  

A problemática não limita-se a subnotificação de casos, mas também a ausência de 

muitas informações no preenchimento das Declarações de óbito (DO). A ausência no 

preenchimento de algumas variáveis prejudica no processo de avaliação dos fatores de risco 

para a mortalidade materna, em especial os aspectos sociodemográficos. Como exemplo 

podemos citar a importância no preenchimento da variável cor ou raça na DO, cuja 

informação auxilia no processo de análise de vulnerabilidades sociais e iniquidades em saúde 

(BRAZ et al, 2013). 
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Para o preenchimento desta variável, são fornecidas 5 opções, tais como as utilizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), a saber: branco, preto, 

pardo, amarelo e indígena. 

 

 

 

2.4 MORTALIDADE MATERNA: CONCEITOS BÁSICOS 

 

Além do conceito de morte materna, a CID-10 define:  

 

• Mortes por causas maternas: causas maternas são aquelas descritas no Capítulo XV da 

CID 10. As mortes maternas, por sua vez, são aquelas relacionadas a essas causas, 

ocorridas até 42 dias após o término da gestação. Interessante ressaltar que as mortes 

por causas maternas e que não são mortes maternas recebem o código 096 -de 42 dias 

a 1 ano após o término da gestação- e o código 097-1 ano ou mais após o término da 

gestação- Para o cálculo da RMM, no entanto, somam-se também a essas causas 

outros códigos não presentes no Cap. XV da CID-10 (BRASIL, 2009a). 

 

• Morte materna tardia: é a morte de uma mulher por causas obstétricas diretas ou 

indiretas que ocorre no período após os 42 dias, mas inferior a um ano após o término 

da gravidez -código O96(BRASIL, 2009a). 

 

• Mulher em idade fértil: a definição internacional considera mulher em idade fértil, 

entre 15 e 49 anos. No Brasil, no entanto, considera-se a faixa etária de 10 a 49 anos, a 

partir da revelação de gestações em mulheres com menos de 15 anos. Da mesma 

forma, quando se fala em mortalidade da mulher em idade fértil, consideramos a idade 

de 10 a 49 anos (BRASIL, 2009a). 

 

Com relação a morte obstétrica direta, a CID-10 atribui os códigos O00.0 a O08.9, 

O11 a O23.9, O24.4, O26.0 a O92.7, D39.2, E23.0 (estes últimos após criteriosa 

investigação), F53 e M83.0. Para as mortes obstétricas indiretas os códigos correspondentes 

sãoO10.0 a O10.9; O24.0 a O24.3; O24.9, O25, O98.0 a O99.8, A34, B20 a B24 (estes 

últimos após criteriosa investigação). Já os óbitos codificados como O.95 devem ser 

relacionados, à parte, como morte obstétrica não especificada (BRASIL, 2009a). 
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2.5 RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA 

 

A razão de Mortalidade Materna dispõe a relação entre as mortes maternas obstétricas 

(diretas e indiretas) com o número de nascidos vivos.Erroneamente, chamada de taxa ou 

coeficiente de Mortalidade Materna, essa designação só seria possível caso o denominador do 

seu cálculo fosse o número total de gestações. Entretanto, em vez do uso desse dado é 

realizada uma aproximação desse valorutilizando o número de nascidos vivos, tornando 

adequada a utilização do termo “razão” (BRASIL, 2009b). 

O método de cálculo inclui no numerador o número de mortes maternas ocorridas até 

42 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gestação, ao parto e ao 

puerpério,de mães residentes em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O 

denominador representa o número de nascidos vivos de mães também residentes, na mesma 

unidade de tempo. Sendo o resultado multiplicado por uma constante internacional k= 

100.000 (DATASUS).  

São consideradas as mortes classificadas pelo Capitulo XV da CID 10, com exceção 

dos códigos O96 e O97. Outras doenças com os códigos A34-Cap. I; código M83.0- Cap. XII; 

Código F53, Cap. V; Código E23.0, Cap. IV; Código D39.2, Cap. II; Códigos B20 a B24, 

Cap. I. Algumas causas externas do Cap. XX podem também estar relacionadas as mortes 

maternas.  

Algumas notas devem ser ressaltadas, tais como: 

 

• O indicador tem sido calculado apenas para os estados que atingiram índice final 

(cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual 

ou superior a 90%.  

• Para o Brasil, utiliza-se o total de óbitos maternos coletados pelo SIM e de nascidos vivos 

coletados pelo SINASC. A partir de 2000, para o Brasil, este total foi corrigido pelo fator 

de ajuste (1,4) a partir do trabalho realizado por Laurenti et al.  

• O cálculo do indicador nas regiões só é feito para aquelas em que todas as UF estejam 

representadas com as razões específicas. 

 

A análise desses dados permite o acompanhamento das tendências nas RMM e 

também podem revelar situações de desigualdade, refletindo problemasna qualidade da 

atenção à saúde da mulher (DATASUS).  
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Além disso, a investigação da mortalidade materna permite a avaliação das políticas 

públicas voltadas a atenção pré-natal, ao parto e puerpério, bem como possibilita a gestão e 

planejamento de ações mais resolutivas no cuidado a saúde materna.  

A razão de mortalidade materna é considerada alta se apresenta valores entre 300-

499;muito alta se apresenta valores entre 500-999 e extremamente alta com valores maiores 

ou igual a 1000 mortes maternas a cada 100.000 NV (OMS, 2015a)  

 No entanto, o uso desses dados apresenta uma certa limitação, por conta da 

imprecisão nos registros onde muitas mortes são subdeclaradas o que mascara a situação real 

da saúde materna no país (DATASUS). 

 Além do cálculo para mortalidade materna geral, pode-se realizar uma razão de 

mortalidade materna específica.  

 O indicador de saúde sobre a mortalidade materna (RMM) pode ser especificado 

segundo um amplo conjunto de variáveis relacionados às características da mulher (grupo 

etário, cor/raça, local de residência etc.) ou do óbito (a causa específica, local de ocorrência, 

entre outras)(BRASIL, 2009b). 

 

2.6 COR OU RAÇA EM ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

O conceito de raça diz respeito às características fenotípicas do indivíduo, com 

destaque para a cor da pele. Por outro lado, a questão da etnia está fortemente relacionada a 

características socioculturais apresentadas por este indivíduo(FILHO; LAURENTI, 2013) 

A genética moderna, no entanto, demonstra que as raças humanas não existem do 

ponto de vista biológico. Apenas 5% da variação genômica humana ocorre entre essas 

categorias de classificação. “Por outro lado, mesmo não estando o conceito de raça associado 

a consequência biológica alguma, ele continua a ser utilizado como construção social e 

cultural, sendo portanto, instrumento de exclusão e opressão”(PENA; BORTOLINI, p. 46. 

2004).  

Considerando aspectos históricos, desde o século XIX, o conceito de raça estava 

inserido em uma ordem sociocultural, onde, notadamente, índios eram inferiores aos brancos 

e os negros eram limitados a base desse constructo, o que justificava sua escravidão. 

(LAGUARDIA, 2004)  

A história do Brasil, por exemplo, não esconde e ainda não conseguiu superar as 

mazelas dos anos de exploração e escravização tanto de índios como dos negros.  
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Dessa forma, as disparidades socioeconômicas observadas, atualmente, entre as raças 

não se justificam pela desigualdade biológica estrutural, pois estas não existem, mas sim pelo 

componente histórico marcado pela escravidão e racismo como o descrito acima, que subjuga 

e coloca como inferiores pretos e índios (PENA; BORTOLINI, 2004).  

No Brasil, a primeira investigação da composição racial ocorreu no ano de 1872 e 

dispunha a escolha das raças: branca, preta, parda e cabocla, esta última referente aos 

indígenas. No ano de 1890 substitui-se o termo pardo por mestiço, mantendo os demais já 

empregados na investigação anterior, deixando transparecer a dicotomia na classificação da 

população brasileira para a época, onde cor e origem racial eram utilizadas. Após um longo 

período sem investigação, já em 1940, as categorias utilizadas para a classificação 

compreendiam brancos, pretos e amarelos. Nos censos subsequentes de 1950 e 1960, o grupo 

pardo foi reincorporado as opções. No censo de 1970 mais uma vez a variável foi excluída 

dos inquéritos realizados, passando a ser novamente pesquisada em 1980. No ano de 1991, foi 

adicionada a categoria indígena dentre as opções para a raça ou cor. O censo de 2000 utiliza o 

termo cor ou raça em suas pesquisas e no censo de 2010, pela primeira vez, os indígenas 

forma indagados sobre sua etnia e língua falada (IBGE, 2011).  

A partir desse pequeno histórico que trata das categorias de cor ou raça para 

classificação da população brasileira, fica visível as enormes variações até mesmo na 

determinação das opções a serem disponibilizadas para a escolha dos entrevistados.   

Segundo Laguardia (2004), mesmo entre os estudiosos, dentre eles os 

epidemiologistas, que pesquisam as desigualdades na saúde das populações, ainda existem 

questionamentos sobre o uso da “cor” ou raça visto que não se sabe o que esse quesito 

realmente mede, a melhor forma de coletar esses dados e quais as categorias raciais mais 

adequadas para classificar a população.  

 Entretanto, Muniz (2010) considera que embora as análises estatísticas simplifiquem 

a complexidade da raça, tais estudos identificam as desigualdades entre os indivíduos o que 

torna aparente a existência do fenômeno para que em trabalhos posteriores essas temáticas 

sejam aprofundadas.  

Dessa forma, embora os conceitos de raça e etnicidade sejam um constructo social e 

não uma classificação científica, é um engano pensar que tais variáveis sejam artificiais, 

irreais e sem valor para as pesquisas. Isso porque, as categorias de “cor” ou raça e etnicidade 

estão fundamentadas na consciência individual e coletiva, além do que a percepção social 

acerca desses constructos influenciam na disponibilidade, acesso e resultados do cuidado à 

saúde de um indivíduo (LAGUARDIA, 2004). 
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 Este mesmo autor ressalta que os profissionais de saúde ao utilizar a variável raça em 

seus modelos explicativos para as desigualdades em saúde, devem fundamentar-se no estudo 

dos aspectos biológicos, históricos e políticos que interagem na construção do conceito de 

“raça” e sua utilização em distintos grupos sociais.  

 Em estudo realizado por Kabad (2011), a autora refere a existência de inúmeros 

trabalhos, cujas temáticas refletem e trazem críticas ao uso da dimensão étnico-racial no 

âmbito da saúde. “De um modo geral, esses autores reconhecem a importância da dimensão 

étnico-racial para a compreensão do processo saúde-doença”(p.18, 2011). No entanto, as 

recomendaçõesaos pesquisadores que pretendem utilizar essa categoria, incluem estabelecer 

um rigor conceitual, metodológico e analítico na elaboração desses trabalhos.  

Na investigação das causas da desigualdade em saúde, o pesquisador deve ultrapassar 

o individualismo biomédico, e refletir sobre a existência de fatores sociais subjacentes que 

implicam na desvantagem social construída ao longo da história (LAGUARDIA, 2004). 

Ademais, estudos que tratam dessa temática, em especial, devem observar que 

determinados segmentos da sociedade estão sujeitos a vulnerabilidades múltiplas, buscando 

também investigar a possível correlação entre o status étnico/racial com outras categorias 

sociais como facilitadores ou limitantes da exposição a determinadas situações de risco à 

saúde (LAGUARDIA, 2004). 

Salienta-se que a variável cor ou raça, deve ser então considerada um marcador de 

risco, visto que ela pode potencializar determinados desfechos em saúde, mas não 

necessariamente compõem seu conjunto de causas.   

 

2.7 MORTALIDADE MATERNA RELACIONADA A RAÇA-COR.  

 

Dados do estudo realizado por Chor e Lima (2005), demonstram que os grupos mais 

vulneráveis a mortes materna são constituídos por mulheres pretas e pardas. 

De acordo com Martins (2006) independente da base de dados, do percentual de 

nascidos vivos com cor ignorada e do período do estudo, as pretas sempre apresentam a maior 

razão de mortalidade materna.  

No tocante as indígenas, não há uma investigação pormenorizada sobre aspectos da 

saúde reprodutiva dessas mulheres no Brasil, inclusive dados sobre mortalidade mais robustos 

(COIMBRA; GARNELO, 2003).   

Dessa forma, observa-se que apesar dos objetivos da construção de um sistema de 

saúde universal que visa também a construção de práticas integrais e equânimes, ainda existe 
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uma desigualdade cruel que assola estas populações excluídas, como já demonstrado em todo 

o texto.   

Embora exista uma importância na realização de trabalhos com recorte racial/étnico no 

âmbito da saúde, esses tipos de pesquisas têm sido pouco investigadas no Brasil (CHOR; 

LIMA, 2005).   
 
 
 
 
3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho caracteriza-se em um estudo epidemiológico, descritivo de abordagem 

quantitativa, o qual objetivou analisar as razões de mortalidade materna especifica segundo 

categorias de cor ou raçae também correlacionar a cor ou raça e tipo de causa obstétricapara a 

região Norte.  

Com vias a pormenorizar a análise da situação de mortalidade materna segundo 

categorias de raça/cor, com foco nos óbitos indígenas, esta pesquisa optou por investigar 

também as variáveis sociodemográficas (idade, escolaridade e estado civil) e as causas de 

morte materna no Norte do país. A escolha da região Norte fundamenta-se no fato de que esta 

localidade, segundo dados do censo 2010, alberga uma grande porcentagem da população 

indígena do país.  

Os dados utilizados para realização do cálculo das razões de mortalidade maternas 

específicas foram coletados do Sistema de Informação em Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Informação de Nascidos-vivos (SINASC)a partir do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS).  

Vale ressaltar que o uso de dados secundários nas pesquisas tem suas limitações, pois 

as investigações ficam restritas a análise de variáveis disponibilizadas pelos sistemas de 

informação. Outro problema descrito por muitos autores e já relatado neste estudo, trata da 

dificuldade de se trabalhar com categorias de cor ou raça nas pesquisas epidemiológicas por 

conta das questões relacionadas a sua conceituação e classificação, em um país marcado por 

uma intensa miscigenação.  

Ainda assim, como também já explicitado ao longo da revisão de literatura sobre o uso 

de categorias raciais na epidemiologia, a realização dessas análises permite tornar o tema da 

desigualdade racial evidente.  
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Caracterizou-se a raça/cor segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) como: branca, preta, parda, amarela e indígena. 

As seguintes variáveis foram utilizadas segundo a classificação do DATASUS: idade 

(faixas etárias de dez anos), escolaridade (nenhuma, 1 a 3 anos de estudo, 4 a 7 anos de 

estudo, 8 a 11 anos de estudo, mais de 12 anos de estudo e os ignorados), estado civil 

(solteira, casada, viúva, separada judicialmente, outro/ignorada), causa básica (capítulo XV da 

Classificação Internacional das Doenças 10ª revisão – CID 10 que classifica as doenças do 

ciclo gravídico-puerperal) e tipo de causa obstétrica (morte materna obstétrica direta e 

indireta).  Foi também pesquisado o número de óbitos investigados ao longo do período 

analisado nesse estudo.  

Foi delimitado que para o cálculo das Razões de mortalidade materna específica 

fossem coletados nos sistemas de informação os óbitos ocorridos de 2006 a 2014. Para a 

tabulação e disposição desses dados em gráficos foi utilizado o softwareMicrosoft Excel 

2013.  

Objetivando dar mais estabilidade, as Razões de mortalidade materna específica foram 

calculadas segundo triênios de observação: 2006 a 2008, 2009 a 2011 e 2012 a 2014  

As características sociodemográficas, as causas básicas dos óbitos e as informações 

sobre a investigação dos mesmos foram coletados apenas para região Norte e tabulados para 

posterior descrição dos achados. 

Por se tratar de uma análise de um banco de dados secundário, não identificadose 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, não se faz 

necessária a avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA ESPECÍFICA SEGUNDO COR OU RAÇA 

NA REGIÃONORTE DO BRASIL 

 

 Entre o período de 2006 a 2014 ocorreram 1852 mortes maternas na região Norte. Os 

cálculos da razão de mortalidade materna associada a cor ou raça foram realizados a cada 

triênio (2006-08; 2009-11; 2012-14). Os resultados evidenciam um aumento na RMM para as 

mulheres brancas. Em contrapartida, encontramos um decréscimo na RMM para a cor ou raça 

preta, embora este grupo ainda represente as maiores razõesquando comparadas as outras 

categorias (branca, parda, indígena e amarela).  

Com relação as mortes maternas em mulheres pardas, a RMM eleva-se, ao longo dos 

triênios investigados.  

O registro de óbito para a cor ou raça amarela ocorreu apenas em 2006, dessa forma 

para o segundo e terceiro triênio não existe valores de RMM.  

A RMM para as indígenas apresenta uma redução do primeiro para o segundo triênio, 

seguida por um aumento no triênio de 2012-2014.  

 

Tabela 1- Razões de Mortalidade Materna Específica por triênios, segundo categorias de cor 
ou raça, na Região Norte do Brasil, 2006-2014.  

 Triênios  

 
2006-08 2009-11 2012-14 

 
      

Branco 66,5 70 112,2 
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Preto 318,8 298,2 174,1 
Pardo 51,8 56,7 61,8 
Amarelo  40,2 - - 
Indígena 127,0 117,9 127,7 

 
Notas: 1 Foram ignoradas a raça-cor de 58 mortes maternas.  
            2 Ocorreu (1) uma morte materna na raça-cor amarela no ano de 2006. 
            3 Sinal convencional utilizado; 
  - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.  
 

4.2RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA ESPECÍFICA SEGUNDO TIPO DE 

CAUSA, PARA CADA COR OU RAÇA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 

As razões de mortalidade materna para os triênios analisados revelam uma maior 

expressão do tipo de causa obstétrica direta (Tabela 2).  

As maiores Razões de mortalidade materna específica por tipo de causa direta são 

apresentadas pela cor ou raça preta, seguida pela indígena. No geral, apenas para as pretas 

ocorre uma queda gradual nas razões de mortalidade materna específicas de causas diretas, 

em contrapartida na categoria indígena existe uma grande variação nos valores apresentados e 

para amarelos inexistem dados para alguns triênios.  

 

Tabela 2: Razões de Mortalidade Materna Específica por triênios e tipo de causa, segundo 
categorias de cor ou raça, na Região Norte do Brasil, 2006-2014.  

 
Triênios 

  2006-08 2009-11 2012-14 

 
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta 

Branco 56,9 8,2 52,9 17,1 71,3 40,9 
Preto 255 38,3 230 59,6 125 44,6 
Pardo 42,8 8 41,5 14,1 45,1 14,8 
Amarelo  40,2 - - - - - 
Indígena 98,3 24,6 103,1 11 102,2 11,4 

 
Notas:   Sinal convencional utilizado 
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.  

 

4.3 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MULHERES QUE TIVERAM ÓBITO 

MATERNO, NA REGIÃO NORTE, DE 2006 A 2014.  

 

 O maior percentualde óbitos maternos ocorreu na faixa etária de 20-29 anos e 30 a 39 

anos, praticamente, em todas as categorias de cor ou raça, ao longo do período 

estudado(Tabela 3).  
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 Com relação ao estado civil, os dados revelam uma proporção maior de mortes em 

mulheres solteiras quando comparadas as casadas, em todas as categorias de cor ou raça, 

exceto para as declaradas indígenas (2006-2008). O estado civil de muitas mulheres (405 

casos) foi ignorado ou notificado como “outro”, prejudicando a avaliação segundo esta 

variável. 

 Nos triênios de 2006-2008 e 2009-2011, o maior percentual de óbitos ocorreu em 

mulheres cuja escolaridade variava entre 4 a 7 anos de estudo, o que foi modificado no último 

triênio, quando esta proporção foi mais elevada em mulheres com escolaridade entre 8 e 11 

anos de estudo.Quando analisadas segundo categorias de cor ou raça, percebemos que nos 

dois últimos triênios a maior parte dos óbitos ocorreram em indígenas com nenhuma 

escolaridade (Tabela 3).  

 

 4.4 CAUSAS DE MORTE MATERNA, SEGUNDO CATEGORIAS DE COR OU RAÇA, 

OCORRIDAS NA REGIÃO NORTE, DE 2006 A 2014.  

 

 A principal causa de morte materna em todas as categorias de cor ou raça foi 

"Edema, proteinúria, transtornos hipertensivos relacionados a gestação, parto e puerpério", 

exceto para as indígenas no primeiro e nos últimos triênios. Para esta categoria de cor ou raça, 

no triênio de 2012 a 2014, a principal causa de morte foi "complicações do trabalho de parto" 

 Entre 2006-2008, a segunda maior causa de morte entre brancas (19,6%), pretas 

(16,0%) e pardas (19,4%), foram as complicações do trabalho de parto. Para as indígenas, as 

complicações no puerpério ocuparam o segundo lugar (22,6%) (Tabela 4).  

Nos triênios seguintes, além das causas relacionadas a complicações 

predominantemente do puerpério, surgem também muitos óbitos por outras afecções 

obstétricas NCOP. 

 

4.5 INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS MATERNOS NA REGIÂO NORTE 

 

Nota-se que ao longo dos triênios estudados, o percentual de óbitos investigados 

aumentou consideravelmente para todas as categorias de cor ou raça estudadas, especialmente 

para as categorias preta e parda (Figura 4). 
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Tabela 3:Percentual de óbitos ocorridos em mulheresresidentes na Região Norte do Brasil segundo categorias de cor ou raça, variáveis 

sociodemográficas, por triênios, de mulheres, 2006-2014. 

  2006-08 2009-11 2012-14 

  Br %  Pr %  Pa % Ind % Br %  Pr %  Pa % Ind % Br %  Pr %  Pa % Ind % 

Idade                                                 

10   a  14 - - 1 4,0 5 1,3 2 6,5 1 1,1 - - 8 1,9 1 3,1 - - - - 10 2,1 1 2,2 

15   a   19 17 17,9 3 12,0 66 16,8 3 9,7 22 24,7 3 8,6 85 20,0 10 31,3 16 16,7 7 17,9 99 20,6 8 17,8 

20   a    29 52 54,7 11 44,0 182 46,3 12 38,7 36 40,4 14 40,0 197 46,4 11 34,4 44 45,8 21 53,8 205 42,6 17 37,8 

30   a    39 22 23,2 7 28,0 113 28,8 11 35,5 30 33,7 16 45,7 112 26,4 8 25,0 30 31,3 8 20,5 141 29,3 12 26,7 

40   a   49 4 4,2 3 12,0 27 6,9 3 9,7 - - 2 5,7 23 5,4 2 6,3 6 6,3 3 7,7 26 5,4 7 15,6 

Total 95 100,0 25 100,0 393 100,0 31 100,0 89 100,0 35 100,0 425 100,0 32 100,0 96 100,0 39 100,0 481 100,0 45 100,0 

Estado Civil                                                 

Solteira 54 55,7 18 72,0 236 59,6 12 38,7 51 56,7 17 48,6 284 66,7 16 50,0 46 47,9 16 41,0 212 44,1 13 28,9 

Casada 31 32,0 6 24,0 97 24,5 13 41,9 24 26,7 9 25,7 76 17,8 9 28,1 21 21,9 6 15,4 96 20,0 10 22,2 

Viúva - - -  - 1 0,3 - - 1 1,1   - 1 0,2 - - - - - - 2 0,4 1 2,2 

Separada - - - - 4 1,0  - - - - - - 1 0,2   - 1 1,0 1 2,6 2 0,4 - - 
Outro/ 
Ignorado 12 12,4 1 4,0 58 14,6 6 19,4 14 15,6 9 25,7 64 15,0 7 21,9 28 29,2 16 41,0 169 35,1 21 46,7 

  97 100,0 25 100,0 396 100,0 31 100,0 90 100,0 35 100,0 426 100,0 32 100,0 96 100,0 39 100,0 481 100,0 45 100,0 

Escolaridade                                                 

Nenhuma 4 4,1 2 8,0 31 7,8 6 19,4 2 2,2 1 2,9 14 3,3 11 34,4 2 2,1 2 5,1 16 3,3 15 33,3 

1    a    3  7 7,2 7 28,0 70 17,7 6 19,4 8 8,9 6 17,1 65 15,3 6 18,8 7 7,3 6 15,4 82 17,0 7 15,6 

4    a    7 27 27,8 5 20,0 114 28,8 7 22,6 28 31,1 15 42,9 164 38,5 6 18,8 26 27,1 13 33,3 105 21,8 6 13,3 

8    a    11 21 21,6 3 12,0 87 22,0 2 6,5 21 23,3 6 17,1 94 22,1 2 6,3 37 38,5 14 35,9 189 39,3 5 11,1 

12 e mais 13 13,4 0 0,0 25 6,3 0 0,0 17 18,9 2 5,7 27 6,3 1 3,1 15 15,6 2 5,1 30 6,2 1 2,2 

Ignorado 25 25,8 8 32,0 69 17,4 10 32,3 14 15,6 5 14,3 62 14,6 6 18,8 9 9,4 2 5,1 59 12,3 11 24,4 

 Total 97 100,0 25 100,0 396 100,0 31 100,0 90 100,0 35 100,0 426 100,0 32 100,0 96 100,0 39 100,0 481 100,0 45 100,0 

Notas: 1   Br- branco; Pr-preto; Pa- pardo; Ind- indígenas    2   Foi notificada apenas 01 morte na cor ou raça amarela. 3  Duas mortes não tiveram a idade expressa.  
            4 Sinal convencional utilizado;- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.  5   Ocorreram 05 mortes na faixa etária de 50 a 59 anos.  
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Tabela 4:Percentual de óbitos ocorridos em mulheres residentes da Região Norte do Brasil segundo causa básica do óbito por triênios, de 
mulheres, 2006-2014. 
  2006-08 2009-11 2012-14 

  Br % Pr % Pa % Ind % Br % Pr % Pa % Ind % Br % Pr % Pa % Ind % 

Outras doenças bacterianas 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] 5 5,2 2 8,0 17 4,3 1 3,2 5 5,6 2 5,7 12 2,8 2 6,3 4 4,2 0 0,0 6 1,2 0 0,0 

Neopl de comportamento incerto ou desconhecido 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,2 

Síndr comport assoc disfunç fisiológ e fat físicos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 1 0,2 0 0,0 

Gravidez que termina em aborto 10 10,3 3 12,0 35 8,8 2 6,5 13 14,4 1 2,9 32 7,5 2 6,3 7 7,3 5 12,8 41 8,5 4 8,9 

Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp 26 26,8 6 24,0 108 27,3 3 9,7 26 28,9 12 34,3 100 23,5 9 28,1 19 19,8 12 30,8 117 24,3 6 13,3 

Outros transtornos maternos relac predom gravidez 4 4,1 2 8,0 11 2,8 2 6,5 4 4,4 0 0,0 7 1,6 0 0,0 3 3,1 1 2,6 16 3,3 0 0,0 

Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part 6 6,2 2 8,0 34 8,6 2 6,5 2 2,2 1 2,9 26 6,1 3 9,4 4 4,2 2 5,1 29 6,0 3 6,7 

Complicações do trabalho de parto e do parto 19 19,6 4 16,0 77 19,4 8 25,8 7 7,8 7 20,0 75 17,6 8 25,0 13 13,5 5 12,8 88 18,3 16 35,6 

Complicações relacionadas predom com o puerpério 19 19,6 3 12,0 73 18,4 7 22,6 16 17,8 7 20,0 76 17,8 6 18,8 19 19,8 3 7,7 68 14,1 6 13,3 

Outras afecções obstétricas NCOP 8 8,2 3 12,0 39 9,8 6 19,4 16 17,8 5 14,3 98 23,0 2 6,3 27 28,1 10 25,6 115 23,9 9 20,0 

Total 97 100,0 25 100,0 396 100,0 31 100,0 90 100,0 35 100,0 426 100,0 32 100,0 96 100,0 39 100,0 481 100,0 45 100,0 
Nota:  1Br- branco; Pr-preto; Pa- pardo; Ind- indígenas 
           2  Raça-cor amarela teve apenas 1 caso de morte por complicações relacionadas ao puerpério, no ano de 2006. 
           3Os casos com raça-ignorada somaram 58 mortes, ao longo de 2006 a 2014.  
           4  Causas básicas dos óbitos:  

- Outras doenças bacterianas (A34); Doença pelo vírus da Imunodeficiência Humana (B20-B24); Neoplasias de Comportamento incerto ou desconhecido (D39); 
- Síndrome comportamental associada a disfunções fisiológicas e fatores físicos (F53); Gravidez que termina em aborto (O00-O08); 
- Edema, proteinúria e Transtornos hipertensivos da gravidez, parto e puerpério (O10-O16); Outros Transtornos relacionados predominantemente a gravidez (O20-     O29); 
-Assistência a mãe por motivos ligados ao feto e a cavidade amniótica e por possíveis problemas relacionados ao parto (O30-O48); Complicações do trabalho de parto e do parto (O60-O75); 
- Complicações relacionadas predominantemente com o puerpério (O85-O92); Outras afecções obstétricas não classificadas em outras partes (O94, O95, O98, O99).  

           5  Sinal convencional utilizado 
                       - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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5.DISCUSSÂO 

 

Como explicitado ao longo desse estudo, a razão de mortalidade materna é um 

importante indicador para avaliar a saúde da mulher, pois revela não apenas as deficiências na 

assistência, mas também evidencia problemas de cunho socioeconômico.  

Assim, observa-se tendências muito variáveis entre as categorias de cor ou raça. As 

razões permanecem elevadas, quando comparadas aos números relativos as nações 

desenvolvidas.  

Nota-se que as mulheres pretas e indígenas apresentam em todos os triênios valores 

mais elevados para as razões de mortalidade materna específica. Resultados semelhantes 

foram encontrados no estudo realizado em 2001 onde mulheres pretasapresentaram razões de 

mortalidade materna 7 vezes maiores do que as brancas ou pardas (respectivamente, 275 

mortes por mil nascidos vivos; 43 por 100 mil nascidos vivos; 46 por 100 mil nascidos 

vivos)(CHOR; LIMA, 2005). 

Existe no Brasil uma superposição entre pobreza e a distribuição por cor ou raça, 

consequentemente, gerando piores condições de trabalho e renda para pessoas negras, baixo 

grau de instrução, moradia em áreas desprovidas de infraestrutura básica e com maiores 

impedimentos no acesso aos serviços de saúde. Dessa forma, esta parcela da população sofre 

com a discriminação, exclusão social e marginalidade (BOLETIM CEinfo, 2011). 

Essa multiplicidade de vivencias transpassadas por péssimas condições de vida torna 

esse grupo mais vulnerável a uma série de desfechos em saúde, dentre eles a mortalidade 

materna.Os povos indígenas, exibem também indicadores cujos dados são piores quando 

comparados ao de outros segmentos da população brasileira. Por exemplo, no ano de 2001, 

havia uma maior porcentagem de óbitos em indígenas sem assistência médica quando 

comparados a brancos, 9% e 6%, respectivamente (CHOR; LIMA, 2005). 

 Os dados acima apesar de apontar evidencias de insuficiência no atendimento em 

saúde ao povo indígena no geral, também auxilia na compreensão do dado informado por 

Caldas (2014) de que os níveis de mortalidade materno-infantil neste grupo podem ser 3 a 4 

vezes mais elevados do que as médias nacionais. 

Objetivando a integralidade do cuidado a essa minoria racial, foi criada em 1999 a 

Política Nacional de Saúde Indígena (PNSI) por meio do estabelecimento dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (CALDAS, 2014). Embora tenha sido uma proposta vantajosa, 

ainda hoje são inúmeros os problemas a serem sanados no tocante a redução de agravos, 

diagnóstico e tratamento desses indivíduos.  
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Coimbra e Garnelo (2003) destacam que os serviços de saúde destinados a atender 

essa parcela populacional, na maioria das vezes, encontram-se despreparados, com 

insuficiência de recursos humanos e de infraestrutura para atender a mulher. Por conseguinte, 

informações sobre eventos vitais, nem mesmo os relacionados a morte materna são 

constantemente gerados. Isso resulta no desconhecimento sobre a saúde da mulher indígena o 

que compromete o planejamento e implementação de ações de saúde voltadas para prevenção 

e tratamento de agravos relacionados a saúde reprodutiva desse grupo.  

Não obstante, a OMS (2016) considera também a MM um indicador de saúde que 

mostra claramente as grandes variações entre ricos e pobres, e entre áreas urbanas e rurais, 

onde as mulheres pobres e que residem em localidades remotas são as que menos recebem 

cuidados de saúde adequados.Essa revelação expõe que a pobreza associada a falta de 

assistência em locais afastados interferem, significativamente, na questão, visto que o cuidado 

a saúde pode estar inadequado ou até mesmo ausente. 

Marcolino (2012) refere que apesar da criação da Política Nacional de Atenção a 

Saúde indígena, não existem programas específicos para a saúde da mulher indígena. Por 

conseguinte, essas mulheres, demandam a criação de uma Política que se adeque a intensa 

diversidade sociocultural desses povos.  O IBGE no censo de 2010 detectou 305 etnias 

diferentes e 274 línguas indígenas faladas.  

Não obstante,as elaborações de estratégias voltadas a atenção a saúde da mulher 

indígena devem incentivar suas práticas socioculturais de cuidado a saúde da mulher e 

criança, bem como apoiar e valorizar o trabalho de especialistas com o objetivo de aumentar a 

assistência ao pré-natal e parto (FERREIRA, 2013).  

Em síntese, nota-se que a discriminação racial é um dos fatores que podem determinar 

desvantagens econômicas e sociais enfrentadas por essas minorias étnico-raciais (CHOR; 

LIMA, 2005).  

O racismo, dessa forma, constitui um determinante social da saúde e impacta nos 

perfis de morbimortalidade da população segundo sua cor ou raça (BATISTA; MONTEIRO; 

MEDEIROS, 2013).  

Segundo Kalckmann et al (2007) o racismo, por sua vez, na área da saúde afeta 

preponderantemente as populações negra e indígena.Em seu estudo, os autores detectaram 

situações de racismo contra mulheres negras, até mesmo no ciclo gravídico-puerperal, onde o 

atendimento ao pré-natal e parto são inadequados, registrados pelo descaso com a gestante e 

ausência de integralidade e equidade das ações.  
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 A associação de condições precárias de vida com uma assistência desprovida de 

humanização e resolutividade das ações de saúde podem determinar um olhar negativo para o 

estado de saúde nessas populações, como observado pelo estudo abaixo.  

No trabalho realizado por Chiavegatto-Filho e Laurenti (2013) cujo objetivo pretendia 

determinar a autoavaliação de saúde entre integrantes das diferentes categorias raciais, os 

resultados demonstraram que brancos tiveram menor proporção de autoavaliação negativa 

(27,75%), em comparação com pretos (40,07%) e pardos (34,97%).  

Infelizmente, permanece também um significativo número de mortes maternas com 

cor ou raça ignoradas, o que prejudica uma análise mais detalhada e acurada dos dados.  

É importante destacar a importância do preenchimento deste quesito para alimentação 

dos dados nos sistemas de informações em saúde, pois o uso da variável cor ou raça permite o 

estudo do perfil epidemiológico desses diferentes grupos e expõe as desigualdades existentes 

entre os mesmos (BOLETIM CEInfo,2011).   Essas ações subsidiam o planejamento de 

políticas públicas que sejam capazes de produzir mais equidade no cuidado em saúde. 

No censo realizado pelo IBGE em 2010, a população brasileira chegou a 190,7 

milhões de pessoas. Dentre esses 47,5 % declararam brancos, enquanto outros 99.697.545 

disseram ser pretos, pardos, amarelos ou indígenas.  

Apesar do número de brancos representar a maioria da população, observa-se um 

aumento no percentual de autodeclaração das outras categorias de cor ou raça entre oscensos 

de 2000 e 2010. Em 2010 os pardos contabilizaram 82,8 milhões da população brasileira eos 

pretos representaram14,4 milhões. Amarelos e indígenas foram as minorias, com 

respectivamente 2.1 milhões e 817,9 mil indivíduos. Esse aumento na disposição de dados 

sobre cor ou raça favorece a elaboração de pesquisas que objetivam a análise dessas variáveis. 

Sabe-se, pela literatura disponível, que o preenchimento dessa variável no SIM e SINASC 

tem melhorado ao longo do tempo.  

Com relação ao tipo de causa mais frequente do óbito materno na Região Norte do 

Brasil, observa-se uma predominância da morte materna obstétrica direta para todos os 

triênios analisados.  

Estudo realizado por Soares et al (2012) sobre a mortalidade materna no Paraná 

também encontrou uma predominânciadas causas obstétricas diretas com uma RMM duas 

vezes superior à RMM das causas obstétricas indiretas. A pesquisa também evidenciou uma 

diferenciação entre as mortes ocorridas em hospitais de referência para alto e baixo risco 

gestacional. As principais causas que acarretaram o óbito consistiam na eclampsia e pré-

eclâmpsia, infecções e abortos para os hospitais de atendimento em alto risco. No caso das 
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unidades de atendimento em baixo risco, as hemorragias, embolias e complicações anestésicas 

foram as mais frequentes causas de MM. 

A principal causa associada ao evento da morte materna decorre dos transtornos 

hipertensivos e suas variantes. Nas indígenas, especificamente, as complicações do trabalho 

de parto ocasionaram a maioria das mortes, no primeiro e terceiro triênios.  

Estudo realizado por Botelho et al (2014), também evidenciou uma representatividade 

maior de mortes decorrentes de associação com edema, proteinúria e transtornos hipertensivos 

na gravidez, no parto e no puerpério, seguidas pelas ocasionadas por complicações do 

trabalho de parto e do parto. 

Quanto a faixa etária, observa-se que o maior número de mortes ocorre em mulheres 

com idade entre os 20 a 39 anos. A investigação realizada por Sousa et al (2014) traz 

evidencias de que a principal faixa etária relacionada às mortes maternas representa o período 

cuja fecundidade é mais elevada e que requer mais cuidados para não gerar risco a mulher. 

Entretanto, a deficiência na assistência ao pré-natal, parto e puerpério, principalmente em 

gestações de alto risco, deflagram uma situação que não garante diagnóstico precoce e 

tratamento adequado a essas mães.  

Interessante ressaltar que pelo censo de 2010, 55,1% da população feminina estava em 

idade fértil, ou seja, mais da metade das mulheres necessitam de atendimento qualificado que 

aborde ações preventivas, de promoção e proteção a saúde além do diagnóstico e tratamento 

de doenças.  

Algumas propostas mais recentes voltadas para a Saúde materna foram 

implementadas, dentre elas o Rede Cegonha, cujo objetivo visa garantir às mulheres e as 

crianças o direito ao parto e ao nascimento seguro. Essa estratégia do Ministério da Saúde 

possibilita também uma redução nesses números alarmantes de mortalidade materna.  

Outro aspecto sociodemográfico descrito no estudo, demonstrou um número elevado 

de mulheres solteiras na decorrência do óbito o que também é relatado em outros trabalhos 

que tratam da mortalidade materna (SOUSA et al, 2014; TEIXEIRA et al., 2012). Sousa et al 

(2014) ressaltam que a presença de um companheiro durante período gravídico-puerperal 

torna-se um fator de proteção.  

Assim como detectou Carreno, Bonilho, Costa (2014)salienta-se que níveis de 

escolaridade elevados estão associados a razões de mortalidade materna mais baixas.  Não 

obstante, o maior número de mortes ocorreu entre as mulheres cuja escolaridade variava entre 

4 a 7 anos de estudo.  No triênio de 2012 a 2014, no entanto, este nível sobe para mulheres 

com 8 a 11 anos de estudo. Isso pode representar um incremento na garantia de educação 
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pública para a população, embora ainda inadequada e superficial. As indígenas representam 

um grupo com muitas mortes maternas ocorrendo em mulheres sem nenhuma instrução. Tal 

fato pode ser justificado quando os dados do IBGE (CENSO-2010), demonstram que a taxa 

de alfabetização das pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade revelou-se abaixo da 

média nacional, situada em 90,4%, sendo que nas Terras Indígenas 32,3% ainda são 

analfabetos. 

Pesquisa realiza por Ribas e Phillippi (2005) com a comunidade Terena em Mato 

Grosso do Sul, revelou baixos níveis de escolaridade materna sendo que 12,3% das mulheres 

não receberam nenhuma instrução escolar, 66,0% possuíam de 1 a 4 anos de estudo, 19,8% de 

5 a 8 e 1,9% acima de 8 anos.Segundo os autores essa baixa escolaridade perpetua 

desigualdades sociais e condicionam esses povos a pobreza e exclusão.  

Sousa et al 2014, refere existir um intima relação entre a mortalidade materna e as 

condições socioeconômicas, onde baixos níveis de escolaridade interfere em como essas 

mulheres interpretam as informações sobre métodos contraceptivos e aderem às orientações 

fornecidas no pré-natal. 

Nota-se que ocorreu um aumento da investigação dos óbitos maternos ao longo desses 

anos evidenciando a atuação dos Comitês de mortalidade materna.  

A Portaria Nº 1.119 do MS de 2008, considera que óbitos de mulheres em idade fértil 

e maternos, independentemente da causa declarada, devem ser obrigatoriamente investigados 

com vias a identificar fatores determinantes e suas possíveis causas para evitar novos casos.  

Por fim, Souza (2011) constata que nessa última década houve uma desaceleração no 

ritmo de redução das RMM, o que também foi evidenciado nesse estudo. Os valores ainda não 

comtemplam as recomendações da OMS. Para que as novas metas dispostas pelos SDG sejam 

atingidas deve-se investir em qualidade de atenção a gestante, melhorar as condições de 

escolaridade e renda da população além debater e reduzir as desigualdades raciais no país. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização desse estudo percebe-se uma carência no número de pesquisas 

que utilizam a variável cor ou raça associada a uma análise da mortalidade materna. Este fato 

agrava-se quando consideramos a grande lacuna de conhecimento em relação a situação de 

saúde da mulher indígena.  

Além das informações acima dispostas, os dados aqui reportados evocam a urgência 

em admitir a realização de novos trabalhos focalizados na análise das categorias de cor ou 

raça, pois as razões de mortalidade materna na região Norte ainda são elevadas quando 

comparadas aos valores apresentados por nações desenvolvidas.  

Sabe-se não constituir tarefa fácil realizar esse tipo de pesquisa, pois as limitações 

advem desde a coleta de dados até a análise dos mesmos, pois existe um número significativo 

de mortes maternas com cor ignorada e algumas informações importantes não são 

disponibilizadas pelo DATASUS. Além disso, a construção de um embasamento teórico 

consistente sobre a mortalidade materna e cor ou raça fica impossibilitado pela pouca 

literatura disponível sobre o assunto.  

No entanto, importante ressaltar  nesta pesquisa que a questão racial estabelece uma 

disposição ao óbito materno. Não obstante, os resultados desse estudo revelam que as pretas e 

indígenas apresentam razões de mortalidade materna específica elevadas. Somado a isso, o 

perfil demográfico das mulheres que mais morrem, indica uma baixa escolaridade e estado 

civil definido como solteira.  

Observando as principais causas da mortes maternas, persistem as relacionadas aos 

transtornos hipertensivos e complicações do trabalho de parto. Tal fato, evidencia a 

importância dos investimentos em atenção pré-natal, acolhimento da gestante e manejo desses 

agravos.  

Outras medidas, tais como a implementação de um planejamento familiar eficaz e a 

descriminalização do aborto também situam-se entre as propostas cujas finalidades objetivam 

a redução da RMM. 

Sabe-se, entretanto que essa problemática ultrapassa os limites do atendimento ao 

ciclo gravídico-puerperal em si. Os resultados de um baixo investimento em projetos sociais e 

descaso para com a distribuição de renda reforçam essa conjuntura de morte por causas 

evitáveis.  
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A redução da Mortalidade materna requer também uma responsabilidade dos 

governantes em estabelecer uma sociedade mais equânime e justa, além de fornecer serviços 

de saúde mais resolutivos e que prezem pela integralidade das ações. 

Mediante esse cenário, Riquinho & Correia (2006) afirmam que para reduzir a 

mortalidade materna é necessário pensar em ações que promovam a inclusão social da 

população economicamente desfavorecida.   

Infelizmente, não constitui tarefa fácil implementar políticas que possibilitem essa 

diminuição das desigualdades sociais, principalmente no Brasil.  

Após os últimos acontecimentos que se desenrolam no país envolvendo crise 

econômica, política e a elaboração de medidas que impactam seriamente nos investimentos 

em saúde e educação, de fato, existe um futuro sombrio acerca da mortalidade materna.  
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