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Resumo 
 

 
O presente estudo teve como eixo condutor a temática mortalidade materna, principalmente 
no que concerne à estruturação da Vigilância Epidemiológica como forma de analisar seu 
processo de implantação no estado do Ceará com seus respectivos municípios. Foi baseado na 
análise de 1072 óbitos maternos, ocorridos no período de 1991 a 2001. 
Os óbitos de 1991 a 1992 tiveram como fonte as declarações de óbitos no Sistema de 
Informação de Mortalidade com um reconhecido sub-registro. No período de 1993 a 1997, 
foram utilizadas as fichas confidenciais de óbito materno, complementando as informações 
através dos prontuários hospitalares, entrevistas domiciliares e com profissionais de saúde 
contando-se com as análises do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna. De 
1997 a 2001, tivemos oportunidade de aprofundar as análises por se ter os dados 
informatizados através do programa EPI INFO e ser factível a investigação das seguintes 
variáveis: razão de mortalidade materna, razão de mortalidade específica por causas 
obstétricas diretas, fatores obstétricos que causaram a morte materna, fatores pessoais, sócio- 
econômicos, de assistência à saúde materna e do sistema de informação. 
De 1991 a 1996, as razões de mortalidade materna apresentaram-se numa tendência 
claramente crescente, variando de 22,8 por 100.000 nascidos vivos a 95,1 por 100.000 
nascidos vivos, respectivamente. Essa tendência ascendente ficou explicada pela significativa 
melhoria dos registros de óbitos. Nos dois últimos anos, houve redução da mortalidade 
materna para um patamar de 76,0 por 100.000 nascidos vivos. Índice esse considerado 
bastante elevado mas demonstrando acentuado declínio, principalmente em decorrência da 
diminuição de óbitos por causas obstétricas diretas, que tiveram diminuição em 34,7% de 
1998 a 2001. 
Dentre os fatores pessoais e sócio-econômicos das mulheres grávidas que resultaram em 
óbito, a pouca escolaridade, a baixa renda familiar, a idade entre 20 e 29, compreendida como 
ideal para reprodução, concentraram maior percentual destes. Os fatores da assistência 
deficiente e inadequada junto com as condições sócio-econômicas estiveram associados aos 
óbitos, quase como que os determinando. 
O estudo demonstrou, que o desenvolvimento de ações seletivas no nível primário e terciário 
de atenção tem contribuído de maneira inquestionável para a redução da mortalidade materna 
verificada. A despeito destes avanços também identificou-se um elenco variado de 
necessidades de intervenções que persistem e constam das recomendações para a Secretaria 
Estadual de Saúde seguir enfrentando a mortalidade materna, através de políticas públicas 
estaduais adequadas e oportunas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Iniciaremos este trabalho apresentando os principais aspectos que nos conduziram a 

escolha do tema mortalidade materna, objeto de nosso estudo. Apesar da saúde ser um direito 

universal do ser humano, a saúde da mulher tem enfrentado muitas dificuldades no que 

concerne à oferta de serviços que atendam a  este segmento populacional, ao longo do  seu 

ciclo vital. Por entendermos que as mulheres têm sido o público alvo da nossa prática 

profissional, fazemos um recorte na atenção a ela ofertada no que se refere à saúde materna, 

porque sentimos que, na maioria das ações, a mulher tem sido muito mais objeto do que 

sujeito das políticas públicas. 

 

1.1 Reflexões sobre a Saúde da Mulher 

 

Provavelmente pelo fato de que a mulher enfrenta vários momentos que, mesmo 

considerados fisiológicos, merecem maior atenção, esta clientela deveria ter recebido, ao 

longo dos anos, uma atenção mais efetiva. 

Aos cuidados dispensados a esta clientela intitulou-se saúde da mulher, saúde 

materna e saúde sexual e reprodutiva, conceitos que têm sido envoltos em muitas polêmicas, 

pelo fato de evidenciar questões discutíveis, tais como: a negligência com relação à mulher, 

ao longo dos tempos, à sua pouca inserção no contexto social e econômico, resultando na 

discriminação de gênero, tão bem identificada e discutida por alguns setores da sociedade, que 

tem abertura e coragem para se aprofundar no conhecimento da realidade com intuito de 

transformá-la. 

Este fato determinou, no nosso entendimento, que todas as iniciativas em políticas 

públicas, desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) como órgão 

dirigente da política estadual, fossem timidamente conduzidas e não traduzissem uma base de 

pressupostos que alcançassem a dimensão da problemática. O que é perfeitamente 

compreensível porque, todas as propostas de políticas públicas estão intimamente 

relacionadas ao momento de cada instituição, a sua história e ao contexto nacional, uma vez 

que o Ministério da Saúde é ainda o grande provedor técnico-financeiro destas políticas, ainda 

que se compreenda essa provisão como retorno dos impostos arrecadados. 

No início da década de noventa, a Secretaria Estadual de Saúde - SESA estava bem 

inserida no movimento de descentralização do sistema de saúde, vivenciando uma experiência 

de organização onde se trabalhava para desenvolver uma estrutura para atenção básica 
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focando as atividades no eixo de assistência às famílias e, dentro desta, uma maior 

preocupação com a maternidade, em primeira instância, para somente em seguida, pensar em 

atender à mulher. 

Para essa experiência, trouxemos acumulação do final da década de setenta e início 

dos anos oitenta, quando, na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), órgão da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), vivenciamos experiências de organização dos sistemas 

locais de saúde, com apoio na estrutura municipal e com a participação comunitária. 

Este processo de atenção primária teve como suporte as idéias do Professor Galba 

Araújo, cujos projetos foram desafiadores para o momento em questão, visto que contrariava 

a cultura de importação de idéias internacionais. Este renomado médico acreditava que 

devíamos procurar respostas para os nossos problemas junto às comunidades. (Araújo, 

1983). 

Os vários projetos desenvolvidos na MEAC/UFC ofereceram tratamento diferenciado 

às gestantes, estimularam a identificação do alto risco obstétrico, apostando na simplicidade e 

na participação comunitária. Tivemos o privilégio de ter a nossa iniciação profissional, 

participando dos vários projetos, que o saudoso mestre desenvolveu. 

A operacionalização desses projetos tratava de por em prática as recomendações da 

Conferencia de Alma-Ata (1978) e inseriu esse paradigma, antecipadamente, na prática 

institucional das estruturas de saúde cearenses envolvidas, fato que só veio ocorrer nas 

Secretarias Estaduais de Saúde dos demais estados da federação brasileira, algum tempo 

depois da reforma sanitária ter sido aprovada e está em andamento. Vivenciamos largas 

experiências de organização de serviços básicos de atenção à saúde da mulher e da criança, 

capacitação de recursos humanos, estabelecimento de parcerias e participação comunitária no 

nível municipal, chegando até a experimentar o aproveitamento de líderes comunitários como 

agentes de saúde em micro áreas, onde suas lideranças eram reconhecidas e respeitadas. 

Essas vivências nos treinaram e capacitaram para empreender os movimentos de 

transformação da ordem vigente e, principalmente, nos levaram a perceber quando esta ordem 

já não responde às expectativas da população. Permitiram, também, acompanhar, com relativa 

proximidade, os caminhos da assistência obstétrica no estado. 

Ao longo deste processo, a MEAC era líder absoluta, como pólo de assistência 

obstétrica nos três níveis de atenção (primário, secundário e terciário), desde sua inauguração, 

em 1965. Esta realidade só foi modificada no final da década de noventa, quando a MEAC 

veio a dividir seu papel de unidade modelo de referência obstétrica, uma vez que novos 

investimentos fizeram crescer outras instituições no estado. Entre as instituições que 
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receberam os investimentos encontramos as  Maternidades do Hospital Geral César Cals – em 

Fortaleza, as Maternidades Sant´Ana - em Sobral e Maternidade do Hospital Santo Antonio – 

em Barbalha, a partir da instituição do programa de melhoria da assistência ás urgências e 

emergências - MS, no qual foram alocados recursos para organização da assistência á 

gestação de alto risco em todos os estados da federação (CNPD,1999:83). 

Voltando a 1991, início da última década do século XX, o Ceará estava inserido 

dentro de um contexto nacional, caracterizado por rápidas mudanças sócio-econômicas e pela 

luta da mulher para transformar seu papel social. Naquele momento, já podíamos nos colocar 

como um estado com taxa de fecundidade em queda, marcada por 3,5 partos por mulher, 

muito próximo dos índices Brasil que apresentava 3,3 partos por mulher, conforme a Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde.Tínhamos 32% da população entre 10 e 24 anos, desejando 

e aspirando famílias pequenas, um forte indicativo de que a fecundidade continuaria a cair. 

Nessa população, o número de mulheres em idade fértil, era de aproximadamente 1.500.000, e 

representava 25% da população geral do estado. (BEMFAM, 1992a) 

Nesse período, também, observávamos que as mulheres eram quase que, 

exclusivamente, as únicas usuárias dos serviços de saúde reprodutiva. Nossas estatísticas 

demonstravam elevada morbi-mortalidade materna, como conseqüência de abortos realizados 

em condições precárias, altas taxas de cesarianas desnecessárias e a baixa qualidade da 

assistência ao parto, como eventos que muito contribuíam para a manutenção desses 

indicadores em patamares altos, tendo como agravante, o indicador mortalidade materna, cuja 

obtenção de dados só era possível a partir dos registros oficiais com enorme sub-registro, o 

que pode ser comprovado num levantamento de dados oficiais da SESA-Ce, para o período de 

1976 a 1990 sobre mortalidade materna, que apresentou 24 óbitos como menor registro e 35 

óbitos como maior (Silveira, 1992a). 

A vulnerabilidade das mulheres é mundialmente reconhecida pelas necessidades 

adicionais, que se associam à etapa reprodutiva, por seu papel relevante na saúde de toda 

família e também por ser um grupo de mais baixa renda, quando comparada aos homens, e 

com persistente acesso limitado aos serviços de saúde. 

 

1.2 Maternidade Sem Riscos ou Riscos da Maternidade   

 
O ciclo grávido-puerperal é um processo totalmente fisiológico e natural na vida da 

mulher, porém tem se apresentado acarretando sérias conseqüências para um grupo 

significativo de mulheres, sobretudo nos países em desenvolvimento. 
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Segundo Ramos (1992), quanto aos aspectos biológicos, a maternidade também se 

constitui em um fenômeno sócio-cultural, no qual, o papel das mulheres, elemento universal 

em todas as culturas, tem sido interpretado como divisão sexual do trabalho. 

Dentre todos os animais, é na espécie humana que encontramos a prole mais 

dependente para sobreviver. E, como se fora natural, construíu-se a vinculação da figura da 

mulher com a capacidade de amamentar e a criação dos filhos. 

Essa divisão do trabalho e vinculação à criação dos filhos é natural somente na 

aparência, pois apesar das mulheres seguirem encontrando na maternidade mecanismos de 

auto-afirmação e completude, seu papel e, principalmente, a percepção do seu papel tem 

mudado com o tempo, com a história e com o desenvolvimento das sociedades. 

As mudanças na percepção sobre a maternidade não aconteceram por obra do acaso, 

elas vieram na esteira de diversos processos entre os quais destacamos: a medicalização da 

maternidade, o uso acentuado de intervenções e tecnologias médicas na gravidez e no parto, a 

dualidade de papeis profissionais entre o público e o privado, a coexistência de diferentes 

discursos sobre a maternidade gerando também diferentes versões sobre o modelo de mãe e a 

incorporação da mulher na força de trabalho remunerado, que diversificou os papéis 

femininos que competem com o papel de mãe (Ramos, 1992). 

Compreendendo que a saúde materna é parte importante da saúde da mulher e que 

os efeitos negativos que estes processos, mesmo fisiológicos, podem apresentar, atentamos 

para os riscos específicos de cada momento, desde a gravidez, o parto, o puerpério, as 

enfermidades de transmissão sexual e os efeitos dos métodos anticonceptivos e das novas 

tecnologias anticonceptivas. 

Especificamente com relação às tecnologias anticonceptivas, muitos autores dentre 

os quais destacamos Barbieri (1994), que faz algumas afirmações sobre a carga negativa para 

a saúde das mulheres, sobretudo se levarmos em conta o abuso dessas práticas: esterilização e 

colocação do dispositivo intra-uterino sem prévio consentimento, tratamento hormonal sem os 

exames correspondentes, além de experimentos anticonceptivos em mulheres de camadas 

populares. 

Podemos destacar que, ao final do Século XX, há conhecimentos e tecnologias, que 

permitem evitar acima de noventa por cento da morbidade e mortalidade maternas, de modo 

que, apresentar indicadores muitos elevados se constitui em um anacronismo intolerável, 

principalmente para governos, que querem ser reconhecidos como executores de uma agenda 

política atualizada, sintonizada com os modelos dos povos mais desenvolvidos e condizentes 

com as demandas sociais.    
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A mortalidade materna se constitui um dos importantes problemas de saúde que 

afetam as mulheres, em fase reprodutiva. Não é incomum encontrarmos em publicações 

específicas expressões como a que segue: “A cada vinte e cinco minutos, uma mulher morre 

como resultado da gravidez, do parto ou do puerpério em alguma parte da América Latina. 

Pode ser uma mãe adolescente, sozinha, que se encontrava distante de uma ajuda 

profissional. Pode ser uma mulher que teve seu parto em um hospital, porém morreu porque 

necessitava de sangue para salvar sua vida e não havia na região. Ou pode ser uma mulher 

que de modo secreto, em atitude de desespero, recorreu a um aborto para terminar uma 

gravidez não desejada”  (OPS, 1996). 

A posição sobre a evitabilidade dessas mortes ficarem acima de noventa por cento é 

consensual por parte da comunidade científica, que, inclusive, enfatiza essa possibilidade, 

mediante adoção de medidas simples, alcançadas pela melhoria da qualidade da assistência e 

garantia do acesso aos serviços de saúde. 

Em 1990, um estudo realizado pela OMS estimou que 585.000 mulheres, no mundo, 

haviam morrido por causas maternas e que destas mortes, 95% aconteceu nos países em 

desenvolvimento (Brasil, 2002b). 

Constata-se uma disparidade, que se evidencia mais fortemente se focalizarmos a 

região das Américas, onde se comparam países como Canadá e Estados Unidos, cujas razões 

de Mortalidade Materna são inferiores a 10 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos e a de 

países como a Bolívia, Haiti e Peru com razões superiores a 200 óbitos maternos por 100.000 

nascidos vivos (Quadro 1.1). 

A morte materna está quase sempre associada às mulheres jovens pertencentes a 

classes sociais mais baixas, com pouco ou nenhuma escolaridade e sem acesso aos serviços de 

saúde com qualidade. 
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Quadro 1.1: Relação entre níveis de escolaridade e mortalidade materna em países das 

Américas. 

Escolaridade em 
mulheres 

Mortalidade Materna 
Baixa (menos de 

20) 
Média (20 a 49) Alta (50 a 149) Muito Alta (150 ou 

mais) 
Alto (mais de 90%) Estados Unidos Argentina 

Chile 
Cuba 

Uruguai 

Trinidad e Tobago  

Médio (75% a 
90%) 

 México Brasil 
Colômbia 
Equador 
Jamaica 
Panamá 

Rep. Dominicana 
Venezuela 

Bolívia 
Peru 

 

Baixo (20% a 75%)   El Salvador 
Nicaragua 
Paraguai 

Guatemala 
Honduras 

Muito Baixa (menos de 

25%) 

   Haiti 

Fonte: OPS/OMS – Avaliação Plano Regional para Redução da Mortalidade Materna compilada do Programa da 
Saúde da Família e População da divisão de promoção e proteção da saúde, 1994-1995. 
 

Apesar das diferentes metodologias utilizadas para obtenção destes dados, a 

significação real dos mesmos nos remete a seguinte reflexão: deve haver uma associação 

direta entre a escolaridade feminina e a mortalidade materna, porém também devemos 

considerar os fatos ou fatores condicionantes deste agravo, destacando dentre eles, o padrão 

sócio-econômico das mulheres, seu acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos mesmos. 

Analisando as informações disponíveis, verificamos que a mortalidade materna é maior nos 

países com maior fecundidade, dentre os quais destacamos: Bolívia, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru (Quadro 1.2). 
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Quadro 1.2: Relação entre fecundidade e mortalidade materna por 100.000 NV, em 

países das Américas. 

Fecundidade 
Global 

Mortalidade Materna 
Baixa (menos de 

20) 
Média (20 a 49) Alta (50 a 149) Muito Alta (150 ou 

mais) 
Baixa (menos de 

2,0) 
Canadá 

Estados unidos 
Cuba   

Média (2,0 a 3,4)  Argentina 
Chile 

Costa Rica 
México 
Uruguai 

Brasil 
Colômbia 
Jamaica 
Panamá 

Rep. Dominicana 
Trinidad e Tobago 

Venezuela 

 

Alta (3,5 a 5,0)   Equador 
El Salvador 
Nicarágua 
Paraguai 

Bolívia 
Peru 

Muito Alta (mais 
de 5,0) 

   Guatemala 
Haiti 

Honduras 
Fonte: OPS/OMS – Avaliação Plano Regional para Redução da Mortalidade Materna compilada do Programa 
da Saúde da Família e População da divisão de promoção e proteção da saúde, 1994-1995. 

 

Podemos seguir o raciocínio simplista de que países com altas taxas de fecundidade 

e mortalidade materna poderão reduzir a mortalidade desenvolvendo ações com foco na 

anticoncepção, porque certamente o atendimento às necessidades anticonceptivas trariam 

bons resultados para a fecundidade e mortalidade. Mas ao nosso entendimento, essa ação 

isolada é insuficiente, o que também deveria ocorrer era a construção da história dessas 

mortes, medindo os efeitos dos contextos violentos de vida, sobretudo naqueles corpos 

femininos, que quando engravidaram estavam plenos de saúde.  Já os países com fecundidade 

média ou baixa e mortalidade alta precisam focalizar suas ações na organização, no acesso e 

na qualidade dos seus serviços. Nesta situação encontrava-se e ainda se encontra o Brasil 

junto com outros países sul americanos. 

Pessoalmente concordamos com Barnett (1994), quando diz que o planejamento 

familiar pode ser o primeiro passo eficaz para reduzir a mortalidade materna, pois se reduzem 

as gravidezes não desejadas, as de alto risco e os abortos. Porém tem sido difícil, 

operacionalmente, colocar no “pacote” da saúde materna, como política pública, a 

anticoncepção acessível a todos e todas por suas múltiplas faces, pelos seus elevados custos, e 

principalmente pelas circunstâncias do vazio social em que se dá a reprodução. O vazio social 

a que nos referimos pode ser entendido e estar representado pelo serviço de saúde, quando 

inteiramente responsável pelo óbito materno por negligência ou incompetência. Também 
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porque, em cada momento de um óbito evitável existe uma omissão ou perversidade da 

unidade de saúde que pode ser estendida a todo o sistema de saúde, acabando por transformar 

a reprodução biológica num problema grave e letal. 

  Essa relação de fatos transforma o indicador de saúde, Razão de Mortalidade 

Materna, em um importante indicador da qualidade de vida, da realidade social de um país, 

uma região, da sua população, bem como da determinação política de seus governantes em 

realizar ações de saúde coletivas e socializadas (Brasil, 2002b). 

 
1.3 Riscos da Maternidade no Brasil 

 

O Brasil ocupa uma área de 8,5 milhões de KM e têm fronteiras, com quase todos os 

países da América do Sul. Atualmente é regido pela constituição de 1988, e sua organização 

político-administrativa compreende: a União, 26 estados, 5508 municípios (janeiro de 1997) e 

o Distrito Federal, sede do governo. Está dividido em cinco regiões, dentre elas destacamos, a 

região nordeste com aproximadamente 18% do território nacional e 29% da população do país 

(IBGE,1998). 

As análises baseadas na aplicação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

posicionam a região Nordeste próxima à faixa inferior do IDH, sendo que seus nove estados 

apresentam os valores mais baixos do país (PNUD/IPEA). É, portanto, de fácil compreensão, 

analisar porque tem sido difícil alcançar mudanças mais significativas, tanto nos registros 

como nos serviços de atenção à saúde materna. 

A desigualdade socioeconômica no país é também muita destacada, a participação da 

mulher tem aumentado significativamente, na população economicamente ativa, mas o salário 

médio das mulheres corresponde a 63% dos salários recebidos pelos homens (PNUD/IPEA). 

Estas circunstâncias associadas à cultura e à prática dos serviços de saúde, parecem 

explicar porque as medidas da mortalidade materna no Brasil só são obtidas a partir do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM -MS), com a estimativa que 20% dos óbitos 

no país não são contabilizados, proporção que pode ultrapassar 50% em alguns dos atuais 

quase seis mil municípios do país. 

Neste sentido, mesmo com a incerteza sobre os verdadeiros índices de mortalidade 

materna e sabendo que eles apresentam somente a dimensão numérica dessa realidade, ainda 

os classificamos como inaceitáveis. Pois partimos do princípio de que há muitos recursos 

tecnológicos na área da saúde materna, que podem não só prevenir a maioria dos óbitos por 
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causas obstétricas diretas, como também intervir, modernamente, na morbidade materna, 

diminuindo as seqüelas físicas e psicológicas. 

Conforme o Manual dos Comitês de Mortalidade Materna – MS, a verificação dos 

níveis e da tendência da mortalidade materna é de difícil alcance, pois há em quase todas as 

regiões, uma grande sub-informação, que é resultante do mau preenchimento ou 

preenchimento incorreto das declarações de óbitos (DO) e um sub–registro, que é resultante 

do não registro do óbito em cartórios (Brasil, 2002b). 

Estabelecer um elenco de explicações para este fato é percorrer um caminho que vai 

desde a formação do médico, que conclui seu curso desconhecendo a relevância da 

Declaração de Óbito (DO) como instrumento de registro e fonte de dados para a saúde, 

passando pela burocracia cartorial e pelo estágio de desenvolvimento das localidades/regiões, 

cuja realidade urbana e rural podem ainda estar muito distantes dos equipamentos sociais que 

promovem a saúde como direito de  cidadania, portanto universal. 

Para reiterar a compreensão deste contexto vejamos e comentemos o quadro abaixo: 

 

Quadro 1.3: Razão de Mortalidade Materna no Brasil e Regiões 

REGIÃO                                                                                                               1998 

 OBITOS MATERNOS* NASCIDOS VIVOS** RMM 
BRASIL 2,039 3144,547 64,84 
NORTE 152 266,332 57,07 

NORDESTE 491 874,686 56,13 
SUDESTE 915 1,305,587 70,08 

SUL 350 
 

459,039 76,25 

CENTRO OESTE 131 239,903 54,83 
Fonte: SIM e SINASC/CENEPI/FNS 
* São consideradas as categorias B20 a B24, A34, M83.0,F53.D39.2 e E23.0 e o capitulo XV da Cid 10 (exceto 
096 e 097) 
** Exceto os ignorados 

 

O primeiro comentário que nos ocorre, é que mesmo em nível nacional, em uma 

publicação editada em 2002, só foi possível concluir a análise dos óbitos maternos para o ano 

de 1998. 

O segundo é que, justamente as regiões norte, nordeste e centro – oeste, apresentam 

os menores índices em uma demonstração inquestionável dos problemas de sub-notificação e 

sub-registro já mencionados.  

O terceiro é que a mortalidade materna se constitui  em um agravo de grande 

magnitude também em nosso país e região, forçosamente criando a situação de que para 

pensar em enfrenta-la, é imperativo ultrapassar os chamados limites da medicina e da saúde, 
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sair em busca da estruturação de mecanismos que envolvam a atenção de toda sociedade e 

particularmente, das autoridades responsáveis pela implantação das políticas de saúde. Visto 

que, a dimensão territorial do país e as grandes diferenças intra e inter regionais, tornam 

praticamente impossível, mesmo na conjuntura atual, a obtenção de informações confiáveis 

para todo território nacional. Em conseqüência desta situação, os dados estatísticos se tornam 

relativos. 

 

1.4 Mortalidade Materna no Ceará nos Anos Noventa 

 

O contexto nacional atual é mais favorável para se estudar as medidas da mortalidade 

materna, do que era no Ceará, no início da década de noventa. 

Àquela época, só com grande esforço foi possível levantar dados e produzir as 

informações e análises para o I Seminário Mulher, Saúde e Vida, realizado em agosto de 

1992, que marcou o reinício das atividades para melhoria da atenção á saúde da mulher 

(Silveira, 1992a). 

Revisando os registros oficiais do Departamento de Epidemiologia da SESA, no 

período de 1976 a 1990, verificamos que o registro variava entre 35 óbitos/ano e 24 

óbitos/ano, para o mencionado período, em uma clara demonstração, que essa realidade era 

desconhecida da própria SESA como órgão gestor da política estadual de saúde. 

 Concordamos com o raciocínio dos autores Royston e Amstrong (1989:12), quando 

expressam que “... deve haver muitas razões de ordem social, religiosa, emocional e prática 

para não classificar a morte materna como tal. Mortes de mulheres não casadas, ou aquelas 

resultantes das complicações de aborto podem freqüentemente ser classificadas sob outra 

causa para evitar o constrangimento da família sobrevivente: isto é mais provável se o aborto 

for ilegal. A extensão desde tipo de sub-registro é o desejo de evitar a culpa”. No caso do 

Ceará em relação aos registros dos serviços públicos, acreditamos que além dos fatores acima 

citados tínhamos uma agravada situação de sub-registro em função da ineficiência extrema 

dos setores de epidemiologia das secretarias estaduais e municipais de saúde, naquele 

momento.  

Alguns pequenos estudos, realizados pelo Projeto Hope (Ceará, 1989a) e Dias (1990), 

que foram desenvolvidos trataram sobre mortalidade materna hospitalar, no entanto, seus 

dados, apesar de úteis, não eram representativos da população como um todo. Como saída 

para vencer o impasse da limitada informação sobre a saúde materna foi pensado como 
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estratégia criar um Comitê Estadual, que pudesse realizar as análises e investigações das 

mortes maternas para subsidiar as intervenções da SESA, a partir de então. 

 

1.5 Saúde Materna: Política Pública na Área da Saúde  

 

Foi exatamente, por vivenciar e acompanhar o movimento de tantas mulheres e para 

interagir, ter trocado de lugar e olhar com elas, que fomos compreendendo melhor as grandes 

demandas que chegavam aos serviços de saúde. A partir desse panorama, nos propusemos a 

desenvolver um amplo programa de atenção à saúde da mulher no estado, o qual seria 

construído em três perspectivas: a primeira objetivaria conhecer a real magnitude da 

mortalidade materna, seu perfil e circunstâncias, a segunda responder às necessidades da 

população feminina dentro do escopo da atenção ao ciclo de gravidez, parto e puerpério, e a 

terceira objetivaria registrar, acompanhar e avaliar o processo de trabalho para o 

desenvolvimento humano dos profissionais envolvidos e da capacidade institucional da 

Secretaria de Estado da Saúde, para que partindo desses conhecimentos a assistência materna 

pudesse ser estruturada, como também a assistência  à mulher ao longo do seu ciclo vital. 

Naquele momento, com as condições que dispúnhamos, foi possível fazer algumas 

avaliações de registros, que nos possibilitaram uma análise, ainda que incipiente e elaboração 

da seguinte leitura para o estado como um todo. 

 

1. 6 Perfil de Saúde da Mulher no Ceará em 1992 

 

O perfil de saúde da mulher no Ceará ainda está longe de ser considerado satisfatório, 

conforme se depreende de seus indicadores de morbi-mortalidade. A insuficiência e má 

distribuição dos serviços de saúde dirigidos a este grupo populacional, associados ao pouco 

acesso das mulheres á informações básicas sobre sua saúde, surgem como os fatores que mais 

contribuem para a manutenção deste quadro. São listados seis pontos considerados como dos 

mais críticos da situação de saúde da mulher no Estado do Ceará. 

1. Elevadas taxas de mortalidade ainda atingem o grupo materno-infantil no 

período perinatal. Em Fortaleza cerca de 95-100 mulheres morrem de causas relacionadas à 

gravidez, parto e puerpério, a cada 100 mil crianças que nascem (Dias, 1990). Estima-se que 

para o Estado como um todo esta taxa de mortalidade materna seja ainda mais elevada. 

Ressalte-se que em países desenvolvidos este índice não ultrapassa 10/100 mil (UNICEF, 
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1992). A mortalidade infantil por causas perinatais, que, em parte reflete o nível da assistência 

ao parto e à gestação é hoje, juntamente com as doenças diarréicas, a principal causa de óbitos 

infantis (II PESMIC, 1990 e Análise de Mortalidade em Fortaleza, 1989). Do mesmo modo a 

taxa de natimortalidade, que mede a probabilidade de óbitos fetais, alcança cerca de 32 por 

1000 nascimentos em municípios do interior do Estado (Bailey, P. et al, 1991). 

2. Uma considerável proporção de mulheres atravessa o período gestacional com 

nenhum, ou inadequado, acompanhamento pré-natal. Somente 65% das gestantes do 

Estado recebem atenção pré-natal, sendo que menos de 50% delas são acompanhadas com 5 

ou mais consultas (II PESMIC, 1990), geralmente aquelas residentes nos maiores núcleos 

urbanos. A assistência de qualidade, com profilaxia para o tétano e anemia, exames 

laboratoriais e monitorização de peso e pressão arterial, não é rotina em todos os serviços. 

Uma considerável proporção de cerca de 40% das gestantes de Fortaleza apresentam estado 

nutricional deficiente para a idade gestacional (Ceará, 1989b). 

3. A atenção ao parto não é racionalizada, com a priorização da assistência 

hospitalar para grupos e condições de risco. Cerca de 30% das mulheres que residem na 

zona rural do Estado têm partos no seu próprio domicílio (II PESMIC, 1990), em precárias 

condições de higiene e assistência. Acredita-se que muitas destas mulheres apresentam 

condições de risco obstétrico e no entanto são assistidas por parteiras leigas  com pouco ou 

nenhum treinamento formal. Afora o domicílio, o hospital é praticamente a única opção para a 

parturiente, havendo uma lacuna no que se refere à oferta de assistência ao parto a nível 

primário. A referência obstétrica ainda é feita de modo informal e sem o estabelecimento de 

critérios bem definidos. A falta de estrita observância de critérios médicos também leva a que 

os índices de cesáreas cheguem a ultrapassar 30% dos partos, em determinados hospitais da 

rede privada (Ceará, 1991a). 

4. A promoção de ações de saúde e de aconselhamento, específicas para o 

período pós-parto, ainda não é uma prática de rotina nos serviços de saúde.  O 

acompanhamento pós-parto não é oficialmente promovido pelo sistema formal de saúde. O 

puerpério, no entanto, é um período crítico na vida do binômio mãe-filho, onde se concentra 

um considerável volume de morbi-mortalidade, materna e infantil. Somente quando 

promovidas precocemente no período puerperal, as medidas preventivas, tais como: promoção 

do aleitamento materno, aconselhamento familiar e práticas de puericultura, podem surtir o 

efeito desejado. Estima-se em apenas 20% a proporção de puérperas que realizam consultas 

de revisão de parto no Estado (Ceará, 1990). 
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5. Ter uma família planejada de acordo com suas expectativas e condições de 

vida ainda é um privilégio de poucas mulheres.  A oferta de métodos anticonceptivos é 

limitada tanto em termos de quantidade, como de opções. Entre nossas mulheres em união 

conjugal, cerca de 15% usam contraceptivos orais, 32% são esterilizadas por laqueadura 

tubária e 46% não usam nenhum método. Todos os outros métodos, naturais e artificiais, de 

anticoncepção são usados por apenas 7% destas mulheres (BEMFAM, 1992a). Vale ressaltar 

que esterilizar mulheres que já tiveram vários filhos não desejados, em número e épocas 

inadequadas, não é promover o planejamento da família. A alta incidência de abortos, que 

chegam a perfazer cerca de um quarto dos atendimentos obstétricos nas duas maiores 

maternidades públicas de Fortaleza, sugere ser elevada ocorrência de gravidez não desejada 

(Serviço de arquivo médico e estatística da Meac-UFC e Hospital Geral Dr. César Cals, 

1991). São muitas as mulheres que vêem o abortamento como uma prática de planejamento 

familiar. 

6. A magnitude da morbidade que atinge especificamente a mulher, bem como 

suas conseqüências imediatas e tardias, não têm sido medidas em nosso meio. Embora 

não tenha ainda sido quantificada, é bem conhecida a alta prevalência de infecções 

ginecológicas entre nossas mulheres, bem como os problemas de ordem bio-psico-social que 

acarretam. O câncer do colo uterino, para o qual existem medidas eficazes de prevenção, 

ainda é uma forma mais freqüente de neoplasia maligna entre mulheres no Estado (IPCC, 

1992), onde somente 33% das mulheres em idade reprodutiva já realizaram exame de 

prevenção do câncer ginecológico. A incidência de doenças sexualmente transmissíveis, 

incluindo a AIDS, também não tem declinado. Mulheres são diagnosticadas com AIDS com 

mais freqüência a cada ano. A relação homem/mulher  acometidos com esta síndrome passou 

de 55:1 em 1989 para 5:1 em 1991 (Ceará, 1990). 

Resumidamente podemos afirmar: 

 As unidades básicas ofereciam poucos serviços de saúde reprodutiva. 

 As atividades de planejamento familiar eram raramente oferecidas, mesmo em 

unidades com serviços de saúde reprodutiva. 

 O controle pré-natal, com grandes deficiências de qualidade cobria menos da metade 

da população. 

 A assistência obstétrica intra e inter municípios carecia de organização total. 

 As unidades básicas precisavam de registros adequados de informação. 
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 A descentralização dos serviços de saúde, já iniciada, necessitava de apoio e 

cooperação técnica para avançar com efetividade e, nessa área de atenção, a SESA não 

tinha condições de acompanhamento. 

 A política de medicamentos e insumos, também não estava estruturada. 

 A questão da informação, comunicação e interação, os pilares da promoção em saúde, 

eram quase inexistentes como prática. 

 A concentração de profissionais de nível superior, na capital e área metropolitana, era 

muito grande. 

Para responder a este quadro, foi concebido o Programa Viva Mulher  que trazia em 

sua estrutura vários projetos e que objetivava criar, na organização administrativa da SESA, 

um sistema permanente de planejamento e coordenação das ações, bem como o registro e 

monitoramento da situação da saúde da mulher.  

Nesse contexto, consideramos que esta etapa significou um recomeçar, e 

principalmente, que apesar dos esforços e intervenções anteriores, o quadro geral do estado 

vinha se alterando muito lentamente. Era impostergável pensar nas intervenções, que 

precisavam ser introduzidas na estrutura da SESA e absorvidas pela cultura para tornar-se 

institucionalizadas e ofertadas, permanentemente. 

Os poucos estudos produzidos pela SESA até aquele momento, no Ceará, eram  

precariamente divulgados e menos ainda utilizados para a tomada de decisão. O exemplo 

emblemático desse fato era o coeficiente de mortalidade materna para o estado, que quando 

apresentado baseava-se nos registros oficiais, com reconhecida sub-notificação e necessitava 

usar o fator de correção do professor Rui Laurenti, como recomendava o Ministério da Saúde. 

A referida recomendação tratava de multiplicar os dados obtidos através do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) por 2, inspirado no primeiro estudo realizado para o 

estado de São Paulo em 1986, que identificou 2,25 vezes mais óbitos maternos que os 

declarados. Este fator foi mantido como recomendação até meados dos anos noventa. A partir 

de 1998 a área técnica da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde (MS), deixou de utiliza-lo 

pela ausência de estudos recentes, que comprovassem sua validade. No momento, o referido 

professor coordena para o MS um “ Estudo de Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 anos 

dentro do projeto Gravidez, Parto e Puerpério (GPP)”, no qual o Ceará está incluído. O 

referido estudo tem como um dos objetivos estimar um possível fator de correção para os 

dados oficiais de mortalidade materna, que permitam essa estimativa e porque em alguns 

estados, dentre os quais se inclui o Ceará, medidas para melhorar a vigilância e as 

informações vêm sendo tomadas (Brasil, 2002c).  
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Se levarmos em conta que as mortes maternas também podem significar carência de 

informação das mulheres, falta de poder para deslocar-se, dificuldade de acesso a serviços de 

assistência obstétrica adequada, tínhamos muito claramente recolocadas as grandes demandas 

para o sistema de saúde, persistentes desde Alma-Ata, apesar de todos os enfrentamentos. 

Pretendemos estudar e analisar os passos da organização e estruturação da vigilância 

dos óbitos maternos como ponto de partida para as intervenções e elemento norteador do 

processo de trabalho em andamento durante todos esses anos e ainda longe de ser 

consolidado. 

Ao longo de nossa vida profissional, temos acompanhado a política de saúde 

reprodutiva do Estado, nas suas mais diversas instâncias, caminhamos desde a base do 

atendimento, onde nos deparamos com mulheres necessitadas de uma assistência efetiva no 

que se refere à saúde sexual e reprodutiva, até o nível central da SESA, onde encontramos um 

sistema dependente de recomendações e paradigmas internacionais que nos têm chegado 

atualizados, mas pouco condizentes com nossa realidade, dificultando a adoção imediata das 

medidas sugeridas. 

A nossa vivência, coordenando projetos de desenvolvimento comunitário com eixo na 

saúde da mulher, passando por secretarias municipais de saúde e pela coordenação da política 

estadual de atenção á saúde da mulher e, mais recentemente, a oportunidade de participar de 

programas de redução da mortalidade materna, em outros Estados, instrumentalizou a nossa 

inquietação, quando percebemos que o enfrentamento nunca suficiente desta problemática, 

não é caso isolado do Ceará e persiste, mesmo nos estados considerados ricos e 

desenvolvidos. 

Durante essa trajetória, acompanhamos o desenvolvimento da política estadual e 

percebemos que, na década de noventa, a Secretaria Estadual da Saúde do Ceará foi alvo de 

investimentos – financeiros, com extensa capacitação de pessoal e melhoria de equipamentos 

e outros insumos, dentro de parcerias que conduziram à melhoria da assistência oferecida, 

tendo como fator inovador a mobilização social e a conseqüente, convocação e participação 

comunitária, representada por seus mais variados seguimentos, entre eles, os conselhos 

municipais. 

Acreditamos que as intervenções desta última década, dentro da Saúde Reprodutiva 

transportaram-na para um estágio mais evoluído, tanto no que se refere à atualização 

conceitual, como a institucionalização de práticas voltadas para a assistência ao ciclo 

gravídico-puerperal, ao apoio da regulação consciente da fertilidade e à oferta sistemática da 

prevenção do câncer do colo uterino e o controle do câncer de mama, favorecendo a 
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interiorização destas ações por todo o Estado, tendo como estratégia facilitadora o Programa 

Saúde da Família – Ministério da Saúde. 

Diante dessa realidade, nosso propósito é contribuir com o campo temático da saúde 

materna, sua face acadêmica e sua face política, cuja historicidade suscita reflexões teórico-

metodológicas, permite análises sobre o papel de todos os atores envolvidos e poderá 

apresentar informações e constatações que contribuirão para a compreensão da saúde sexual e 

reprodutiva dentro da política pública em nosso estado.  

Pretendemos assim, refletir sobre algumas evidências, as quais consideramos que 

poderão dar sustentabilidade às questões da institucionalização das práticas ofertadas pelo 

Estado e que podem, ao mesmo tempo, comprovar o crescimento e a melhoria da qualidade da 

atenção oferecida, mesmo que esta qualidade ainda não tenha alcançado os níveis desejados. 

No início dos trabalhos existiam grandes entraves: desconhecimento das 

informações sobre mortalidade materna, rede básica de atenção à mulher não estruturada, rede 

de referência não estabelecida, atenção específica em contracepção quase restrita às unidades 

de referência, a SESA trabalhando muito isoladamente e com poucos técnicos qualificados 

para assistência em Saúde Reprodutiva. Como fator estimulante havia o reconhecimento por 

parte dos dirigentes da SESA, de que a saúde da mulher carecia de maiores cuidados; a 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand da UFC, com algumas experiências acumuladas e 

disposta a contribuir para as mudanças na atenção à saúde da mulher, planejadas pelo estado; 

o próprio Ministério da Saúde vinha incentivando uma tomada de posição pela SESA, para 

intervir mais eficazmente, na Saúde da Mulher, porque queria focalizar os esforços na  

redução da mortalidade materna, e reconhecia como estimuladoras, as conquistas do Ceará  

com relação a mortalidade infantil. Além destes fatores, podemos destacar o interesse 

manifestado pelo Fundo de População das Nações Unidas – FNUAP em desenvolver um 

projeto em parceria com o governo do Estado, voltado para a Saúde da Mulher. Destes 

pontos, alguns serão abordados com o necessário aprofundamento para evidenciar suas 

contribuições a este estudo, suas afirmações e conclusões. 

 Antecipamos que a política de atenção em saúde materna, atualmente entendida 

como parte da saúde sexual e reprodutiva, no Ceará, foi se institucionalizando na medida em 

que se conseguiu um espaço físico e uma visibilidade dentro do organograma da SESA. 

Pontuamos que foi principalmente o espaço físico, transformado também em espaço de luta 

técnico-político-ideológica o fator determinante para o estágio alcançado.   

 



 

2. SAÚDE DA MULHER, SAÚDE MATERNA E SAÚDE SEXUAL E 
REPRODUTIVA  
 
2.1 Evolução Conceitual 
 

A saúde da mulher, melhor entendida hoje, como também saúde sexual e reprodutiva, 

tem sido a preocupação fundamental dos programas, projetos, políticas de saúde, 

universidades, pesquisadores, governos, agências nacionais e internacionais, tanto no mundo 

desenvolvido, quanto no mundo em desenvolvimento. 

Seu conceito tem evoluído desde 1948, quando a OMS definiu o clássico conceito de 

saúde como: “A saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social e não 

meramente a ausência de doença ou enfermidade” (Beaglehole, 1996). 

Este conceito não define a multidimensionalidade da saúde, pois tem sua base, 

predominantemente, no modelo biomédico, que não responde e nunca respondeu à sua 

complexidade. A própria OMS vem redefinindo esse conceito e reconhece a saúde como um 

recurso para a vida quotidiana de todos os seres humanos. Ao incorporar essa perspectiva, fica 

explícita que a saúde não é responsabilidade total do tradicional setor saúde, mas de todos os 

setores e instituições que podem influenciar no bem estar dos indivíduos, das famílias e das 

comunidades (Shah, 1994). 

Um conceito de saúde que consideramos bastante representativo é o que traz Rey 

(1993: 8),  

“... A saúde não se pode identificar com um estado de 
normalidade, pois a nível individual é um processo único 
e com manifestações próprias. A saúde não é uma 
‘média’, é uma integração funcional que a nível 
individual se alcança por múltiplas e diversas 
alternativas. A saúde não é um estado estático do 
organismo, é um processo que contentemente se 
desenvolve, onde participa de forma ativa e consciente o 
indivíduo como sujeito do processo. Na saúde se 
combinam de forma estreitos fatores genéticos, 
congênitos, somato-funcionais e psicológicos. A saúde é 
uma expressão plurideterminada e seu curso não se 
decide pela participação ativa do homem de forma 
unilateral”. 

 
Do mesmo modo, os conceitos de saúde materna, saúde sexual e reprodutiva e saúde 

da mulher, tiveram grande evolução no contexto mundial, sobretudo no final do século.  

“A saúde da mulher inclui uma ampla gama de aspectos 
relativos a enfermidades, doença, bem estar, assim como 
as atividades de prevenção, diagnóstico, cuidado e cura. 
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Saúde é nesse sentido,  um modo de bem estar total, que 
não é determinado somente por fatores biológicos e 
reprodutivos, mas também por  efeitos do trabalho, 
nutrição, estresse, guerra e  migração , entre outros” (Van 
der Kwaak, 1991:2). 
 
“Saúde reprodutiva significa: a) que as pessoas tenham a 
habilidade de reproduzir-se, assim como de regular sua 
fertilidade com o maior conhecimento possível das 
conseqüências pessoais e sociais de suas decisões e com 
acesso aos meios para implementá-las; b) que as mulheres 
possam ter acesso à maternidade segura; c) que a gravidez 
seja bem sucedida quanto ao bem estar e sobrevivência 
materna e da criança”. Além disso, que os casais sejam 
capazes de ter relações sexuais sem medo de gravidez 
indesejada e de contrair doenças” (Barzelato 1990: 30). 
 
“Maternidade segura (...) deveria promover uma boa 
saúde, não meramente evitar a morte (...) incluindo (...) a 
qualidade de vida da mulher durante e após o período 
reprodutivo” (Walsh et. al, 1999:56). 
 
“Saúde materna abrange resultados positivos e negativos - 
físico, social ou mental de uma mulher, de causas 
relacionadas com a maternidade ou seu manejo” (Graham 
& Campbel, 1990: 14). 
 

Temos acompanhado as grandes tentativas de definir o que seria saúde materna, 

saúde da mulher e saúde reprodutiva. Para se chegar ao estágio atual foram muito relevantes 

as contribuições dos profissionais da área de saúde, dos cientistas sociais e, principalmente, da 

rede de movimento de mulheres. 

O processo de discussão e construção desses conceitos teve repercussão na prática 

dos serviços e no direcionamento das pesquisas, pois tem havido crescente interesse em se 

medir a morbidade reprodutiva, separando do conceito de saúde da mulher. 

Em 1995, Zurayk e colaboradores definiram morbidade reprodutiva baseada em um 

modelo biomédico de saúde, abrangendo a morbidade obstétrica e ginecológica, onde são 

incluídas condições do aparelho reprodutor não associado à gravidez, em particular como: 

infecções do trato reprodutivo, patologias cervicais, prolapsos e infertilidade, infecções do 

trato urinário, hipertensão, anemia, obesidade e sífilis, tratadas como uma condição sistêmica 

(Zurayk et al,1995). 

Hoje, também se entende como área relevante para medir morbidade reprodutiva, as 

conseqüências físicas e psicológicas da prematuridade sexual dos adolescentes e da coerção 

sexual em qualquer idade. Porém foi a Conferência Internacional de População e 
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Desenvolvimento do Cairo (ONU, 1994), que convocou a comunidade internacional para 

construir um conceito mais atual, inclusive acrescentando a perspectiva de Direitos Humanos, 

amplamente fortalecida na Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing – 1995. 

“... Os direitos humanos da mulher incluem o seu direito 
de ter o controle e decidir livremente e responsavelmente 
sobre problemas relacionados com a sua sexualidade, 
incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, 
discriminação e violência. Relações de igualdade entre 
homens e mulheres no tocante a relações sexuais e 
reprodução humana, incluindo respeito total pela 
integridade do indivíduo, requerem respeito mútuo, 
consentimento e responsabilidade de ambos pelo 
comportamento sexual e suas conseqüências” (ONU, 
1995:78). 
 

Em Beijing, foram confirmados os resultados do Cairo, mas suas metas acenderam os 

holofotes para a igualdade de gênero, reiterando a focalização nos direitos humanos 

individuais e nos direitos reprodutivos. 

A partir de então, ficou estabelecida uma nova agenda internacional onde se 

incluíram três temas principais: saúde sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos e 

empowerment das mulheres. 

Todas essas definições, consensuadas no Cairo e Beijing, vêm sendo, amplamente 

citadas, adaptadas e utilizadas por numerosas instituições (ODA & USAID, 1995). 

O debate conceitual persiste e têm sido dada rápida difusão do conceito de saúde 

reprodutiva (SR), com o desenvolvimento de grande número de projetos, pesquisas e 

programas em saúde na área pública e privada. Daí decorrem vários problemas de 

comunicação e algumas questões éticas entre prestadores de serviços, instituições doadoras e 

pesquisadoras. Na tentativa de definir limites para o conceito, Leslie et al. (1997) concluíram 

que expressar-se e focalizar as ações sobre SR representa um importante avanço na saúde da 

mulher, que SR bem poderia ser mais apropriadamente definida como uma continuidade entre 

saúde da mulher e saúde materna. Sobre saúde da mulher, continuam as tentativas de 

definição abrangente, porém não existem consensos. 

“Saúde da mulher envolve aspectos emocionais, sociais e 
seu bem estar físico e é determinados pelo contexto 
político, cultural e econômico da vida das mulheres, 
assim como biológico. Essa ampla definição reconhece a 
validade das experiências das mulheres, suas opiniões 
sobre saúde e suas experiências neste prisma. Cada 
mulher deveria ter oportunidade de alcançar e manter sua 
saúde, tal como definida por ela própria, no seu mais alto 
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potencial” (Phillips, 1995). 
 

Consideramos essa definição ampla e integral, porém ela não incorporou de imediato o 

homem, este só tem sido incluído, conforme Galvão (1999), nas discussões conceituais que 

surgiram cinco anos após a conferência do Cairo referidas nos documentos como CAIRO + 

5.1 Entendemos ser impossível falar de SR sem a inclusão do homem, pois a experiência de 

uma vida sexual agradável e segura, deverá ser baseada na auto-estima e no respeito mútuo 

das individualidades. A saúde sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a expressão da 

identidade própria do ser humano, mas também envolve a interação entre pessoas, o que não 

significa necessariamente indivíduos de sexos opostos. 

 Esses elementos tornam essa experiência enriquecedora, porque inclui o prazer e 

estimula a determinação pessoal, a comunicação e as relações (Hera, 1999).  

Ao mesmo tempo, a complexidade destes elementos tem dificultado uma atenção 

efetiva no que concerne a SR e, muitas divagações têm se processado nas discussões desta 

temática. Entender a complexidade das demandas originadas com o propósito de se atender a 

mulher, ainda que, restringindo-se ao campo reprodutivo exige um cabedal de conhecimentos, 

visando a adoção de medidas que comecem na proteção à infância, melhorem as condições de 

atenção ao parto e ao recém-nascido, concentrem os esforços no acompanhamento do ciclo 

gravídico-puerperal para os diversos atores envolvidos: mãe, pai, família e bebê. Visa também 

contemplar a sexualidade, o papel e a co-responsabilidade do homem no processo reprodutivo 

e a discussão das relações sociais de gênero, conceitos ainda não bem entendidos e pouco 

vivenciados pela maioria da população. 

Nosso labor cotidiano sempre envolveu essa temática, por isso nos dedicamos a 

estudar os assuntos e problemas relacionados à saúde reprodutiva. Começamos pela saúde 

materna porque as condições identificadas à época, eram indicativas da necessidade de se 

resolver problemas cruciais. E mesmo que, idealmente, se concebesse os projetos de 

intervenção na perspectiva de alcançar a mulher durante seu ciclo vital e oferecendo-lhe 

assistência integral, o sistema de saúde estadual ainda não conseguia responder sequer as 

demandas maternas, que são as primeiras a serem resolvidas dentro do contexto das políticas 

internacionais e nacionais. No início da década de noventa eram estas as possibilidades que a 

infra-estrutura do estado e municípios permitiam. 
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2.2 Histórico dos Compromissos Internacionais  em Favor da Mulher 

 
Para entendimento e acompanhamento das circunstâncias que envolvem as políticas de 

atenção à saúde da mulher é imprescindível revisitar as grandes conferências internacionais 

que trataram das questões: população e desenvolvimento, mulher, meio ambiente, saúde, 

violência, enfim, os grandes temas e problemas globais. 

 
Quadro 2.1 – Conferências Internacionais em Favor da Mulher. 

Conferência Local Data Tema 

Conferência Mundial sobre População Roma 1954 Relação População e 
Desenvolvimento 

Conferência Mundial sobre População Belgrado 1965 Papel da População no 
Desenvolvimento 

Conferência de Estocolmo Estocolmo 1972 Meio Ambiente 

Conferência Mundial sobre População Bucarest 1974 

Crescimento 
populacional: perigo, 
facilitador e neutro ao 
desenvolvimento. 

Conferência Mundial sobre População México 1984 

População e 
Planejamento familiar 
voluntário, fator de 
desenvolvimento. 

Conferência Internacional sobre Maternidade 
Segura Nairobi 1987 Mortalidade Materna 

Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento Cairo 1994 Igualdade de gênero 

Conferência Mundial sobre a Mulher Pequim 1995 Mulher e Movimentos 
Civilizatórios 

 

Em Roma, 1954, ocorreu a Primeira Conferência Mundial sobre População e 

Desenvolvimento, desde então, vêm se registrando nas sociedades, as preocupações com o 

binômio população e desenvolvimento. Àquela conferência, segundo Berquó (1998), teria um 

caráter eminentemente científico, e contava para tanto, com os mais renomados estudiosos de 

população da época, gerando acalorados debates sobre o papel da população no 

desenvolvimento travados à luz daquele momento. 

O mesmo relato registra que, o terceiro mundo presente, portou-se como um atento 

observador a querer entender o que pensava o capitalismo ocidental de um lado e as 

economias planejadas e centralizadas do outro, enquanto àqueles confrontavam posições 

sobre as eventuais barreiras que o crescimento populacional colocava para o 

                                                                                                                                                         
1 CAIRO+5 – Documento publicado pela Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, 1998, que 
avaliou avanços e dificuldades quanto ao cumprimento das metas acordadas no Cairo pelo Brasil, como país 
signatário. 
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desenvolvimento. 

 Em Belgrado, 1965, teve prosseguimento esse longo debate em uma outra conferência 

que foi seqüenciada pela de Bucarest, em 1974, e pela do México, em 1984 (Berquó, 1998). 

Durante essas duas décadas, alguns países e blocos de países foram trocando suas 

posições, que decorriam de três visões diferentes e constituíam correntes que defendiam 

políticas pró natalistas, controlistas e a terceira corrente que concebia a população como um 

elemento neutro ao desenvolvimento. 

Berquó (1998: 24) comenta que a presença do terceiro mundo afirmou-se, a partir de 

Bucareste, na defesa de uma posição anticontrolista, em reação a visões impostas pelos países 

mais ricos. E que, segundo a mesma autora, em decorrência desse posicionamento, a 

preocupação com a necessidade do controle da natalidade esteve presente em todas as 

demais conferências, de forma velada, implícita ou explicitamente. 

  Sobre essa mesma conferência, Barzellato (1998: 40) faz o seguinte 

comentário: “Se pode resumir dizendo que foi uma confrontação entre o norte e o sul. Os 

países desenvolvidos diziam que o crescimento da população não permitiria o 

desenvolvimento do terceiro mundo e que eles estariam dispostos  a ajudar, distribuindo os 

anticonceptivos. O sul  contestava dizendo que o desenvolvimento seria o melhor 

contraceptivo”. 

Estas visões fizeram a história, porque as possíveis divisões eram falsas e foi o que o 

tempo tratou de mostrar. O tempo também mostrou que a grande preocupação dos governos 

presentes era demográfica e não tanto com anticoncepção ou com desenvolvimento. Até 

porque seria muito mais barato para países ricos distribuir métodos anticonceptivos do que 

ajudar ao desenvolvimento do terceiro mundo. 

 Na conferência de Belgrado, em 1965, reconheceu-se alguns ganhos no mundo não 

desenvolvido no controle de algumas doenças e, naquele momento, tornou-se evidente que as 

taxas de fecundidade eram altas. Ainda nessa conferência, os métodos de planejamento 

familiar, entre os quais a pílula, o DIU, a esterilização masculina e feminina e o aborto 

legalizado, quando aceitos pela sociedade foram explicitamente mencionados. 

Porém a relação entre população, planejamento familiar e status da mulher só apareceu 

explicitamente em 1968, quando as Nações Unidas estabeleceram a Comissão das Nações 

Unidas sobre o Status da Mulher. Este fato chamou a atenção da comunidade internacional, 

das agências especializadas, tais como: Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO) 

e Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e das 
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organizações não governamentais, para que realizassem estudos locais, regionais que 

considerassem o tamanho da família, o bem estar da mãe e da criança, a proteção dos direitos 

humanos e, principalmente, o direito das mulheres. 

A Conferência de Bucareste, em 1974, já ocorreu absorvendo os trabalhos da referida 

comissão e registra o direito da mulher a integrar-se ao processo de desenvolvimento de 

forma integral e particularizada com igual necessidade de acesso à educação, participação na 

vida econômica, política, social e cultural. Sinalizava que para facilitar esse novo momento as 

responsabilidades familiares deverão ser divididas entre os parceiros, fazendo emergir a 

paternidade responsável como ponto de apoio ao planejamento familiar. Firmou-se neste 

momento, a posição de que todos casais e indivíduos têm o direito humano básico de decidir 

livre e responsavelmente o número e o espaçamento de filhos e de ter informação, educação e 

meios para tal. 

Na conferência Mundial do México, sob os auspícios da ONU, em 1984, os apelos 

foram pela estabilização da população mundial, pois isso facilitaria aos países em 

desenvolvimento melhorarem seus padrões de vida. Segundo Berquó (1998), o planejamento 

familiar voluntário, respeitando os direitos humanos individuais, crenças religiosas e valores 

culturais, foi visto nessa conferência, como a panacéia para resolver a pobreza instalada no 

terceiro mundo e essa visão foi intensificada com os programas de reajuste estrutural 

ocorridos nos anos oitenta. Nesse sentido, vale registrar que essa conferência foi subseqüente 

a Conferência do Ano Internacional da Mulher-1975, e a da Década da Mulher, 1980 e pouco 

se beneficiou delas. Foi a partir dessa Conferência do México que se focalizou na mulher a 

viabilização do planejamento familiar, se estabeleceu que elevar o papel da mulher era uma 

meta importante de per si e, também, porque influenciava de forma decisiva o tamanho da 

família e sua forma de viver. 

Sobre essa conferência, Barzellato (1998: 41) faz o seguinte comentário: 

“Ela pode ser resumida numa palavra – confusão [...] o 
terceiro mundo pediu ao primeiro mundo mais recursos 
para mais planejamento familiar, argumentando que seria  
preciso controlar o crescimento populacional para melhor 
governar. Os Estados Unidos, só ele como pais e em 
aliança com o Vaticano, assumiu que havia mudado de 
idéia e que considerava a população neutra ao 
desenvolvimento. Ali, já se manifestava a influência dos 
economistas, considerando economia e desenvolvimento 
como a mesma coisa. De desenvolvimento social não se 
falou, ficou muito confuso e não houve avanços.” 
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Em Nairobí, 1987, ocorreu a Conferência Internacional sobre Maternidade Segura e a 

Conferência Internacional sobre Saúde Melhor para Mulheres e Crianças através do 

Planejamento Familiar.  Estas duas grandes conferências tiveram como resultado prático o 

desencadear de várias iniciativas internacionais para uma maternidade mais segura, e a OMS 

associada ao Banco Mundial fizeram a disponibilização de significativos volumes de recursos 

financeiros com o propósito de financiar pesquisas operacionais de curto prazo sobre medidas 

de atenção à saúde materna (Population Reports, 1988). 

Em 1990, a OPS patrocinou a XXIII Conferência Sanitária Pan-americana em 

Genebra e aprovou o plano regional para a redução da mortalidade materna nas Américas, 

desde então, a visibilização da mortalidade materna tem sido crescente e servido para 

direcionar políticas específicas para a fase reprodutiva da vida das mulheres. 

 Finalmente ocorreu a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 

no Cairo em 1994, cuja articulação entre o binômio a partir do título já era indicativo de 

superação das várias visões anteriores e marcava a indissociabilidade desses processos. Essa 

conferência, que contou com a participação de 179 países, trouxe nas suas recomendações a 

visão mais atualizada das questões populacionais como elemento chave para o 

desenvolvimento. E colocou os interesses e necessidades da mulher e do homem no foco das 

ações para o desenvolvimento como sujeitos de direito. 

É importante ressaltar que os acontecimentos do Cairo superando algumas 

expectativas trouxeram para os países signatários os apelos de uma nova ordem a ser 

instalada. Fazendo com o que os velhos problemas fossem revisitados e tratados de uma nova 

forma. 

 Cairo, 1994, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, reunida no 

período de 5 a 13 de setembro de 1994, aprovou na sua resolução de número um, o programa 

de ação que tem norteado as políticas de atenção à mulher/homem, o que demonstra sua 

abrangência e transcendência. Esta conferência estabeleceu uma nova agenda internacional 

fundamentada em profundas mudanças conceituais e conforme Barzellato (1998), reconheceu 

duas questões fundamentais: 

• Na relação de população e desenvolvimento a saúde é um fator muito importante e, em 

especial, à saúde da mulher. 

• A solução dos problemas individuais e sociais requer participação de todos os envolvidos 

com serviços sociais e de saúde. 
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As atividades do cotidiano de homens e mulheres, nos povoados e vilarejos, dos 

países e continentes acontecem em estreita relação com os padrões populacionais, com o meio 

ambiente, com os recursos naturais e com o desenvolvimento econômico e social. 

O capítulo terceiro da referida conferência trata das inter-relações entre a população, 

crescimento econômico sustentado e desenvolvimento sustentável. Merece destaque nesse 

capítulo o reconhecimento consensual de que a pobreza generalizada e persistente, as 

injustiças sociais graves e em razão do gênero, influenciam os padrões demográficos, a 

estrutura e a distribuição das populações, sendo também por eles influenciado. Fica claro 

ainda que o desafio permanente ao desenvolvimento é atender às necessidades do presente, 

melhorando a qualidade de vida da população atual, sem comprometer as futuras gerações. 

É reconhecido o declínio das taxas de natalidade, mas, também, se prever o 

crescimento da população em função da larga faixa etária juvenil, além dos movimentos 

migratórios com acelerado crescimento urbano e o desequilíbrio na distribuição populacional 

regional. Há ainda uma recomendação para que se considere o Programa de Ação para a 

década de 90, para os países menos desenvolvidos. 

Registra-se: a melhoria de indicadores como expectativa de vida e produto nacional, 

sem, no entanto, refletir sobre a realidade da vida de centenas e de milhares de homens, 

mulheres, adolescentes e crianças. A ampliação da distância entre as nações ricas e pobres, 

com persistência de graves injustiças econômicas e sociais, muitas vezes baseadas no gênero. 

E a pobreza generalizada continua a ser o maior desafio enfrentado pelos esforços de 

desenvolvimento porque em geral ela está acompanhada de desnutrição ou má nutrição, baixa 

escolaridade, baixo status da mulher, falta de opção de trabalho e lazer, exposição a riscos 

ambientais e limitado acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, com os conseqüentes 

altos índices de morbidade e mortalidade por causas evitáveis. 

A CIPD (ONU, 1994) também se encarregou da Agenda 21 que resultou de varias 

conferencias e acordos internacionais sobre o meio ambiente e propôs algumas ações que 

interessam a população, meio ambiente e erradicação da pobreza. 

O capítulo IV, que trata da igualdade, eqüidade entre os gêneros e “empowerment” 

das mulheres, sentencia que o fortalecimento e autonomia da mulher como uma finalidade em 

si mesma é um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável.  Ressalta a plena parceria 

masculina e feminina como necessária à vida produtiva e reprodutiva. Nela inclui a partilha de 

responsabilidades no cuidar, no alimentar e no manter das famílias, cenário por demais 

desejado no mundo. Registra que na maior parte do planeta, as mulheres recebem menos 

educação formal que os homens e que as relações de poder que impedem uma vida mais sadia 
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para a mulher operam em vários níveis da sociedade, da vida privada à vida publica, que a 

melhoria do status feminino reforça a sua capacidade de tomar decisões em todas as esferas da 

vida. 

Ainda nesse capítulo, encontramos que apesar dos esforços e melhoria significativa 

no acesso a educação fundamental, dois terços dos adultos analfabetos no mundo é mulher e 

que dos cento e trinta milhões de crianças não matriculadas na escola primária, 70% são 

meninas. Direciona que os países devam agir para fortalecer a capacidade das mulheres, bem 

como buscar a eliminação das desigualdades entre homens e mulheres (ONU, 1994: 33-41). 

No capítulo VII, que trata dos direitos reprodutivos e saúde reprodutiva, com base 

nos quinze princípios que nortearam a Conferência destacamos de forma sucinta aqueles mais 

diretamente relacionados: 

 O princípio 1, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos, tendo direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

O princípio 2, que afirma que os seres humanos estão no centro das preocupações 

com o desenvolvimento sustentável, são o recurso mais  valioso de toda nação tendo direito a 

padrão de vida adequado onde se inclui alimentação, vestiário, habitação, água e saneamento. 

O princípio 4, que promove a igualdade e eqüidade entre os gêneros, estimula o 

empowerment das mulheres, preconiza eliminação da violência contra as mulheres e pede  a 

garantia de que as mulheres possam controlar sua fecundidade. Apela também pela 

participação plena e igual das mulheres na vida civil, cultural, econômica, política e social. 

O princípio 5, estabelece que metas e políticas relacionadas com população são parte 

integrantes do desenvolvimento cultural, econômico e social, cujo principal objetivo é 

melhorar a qualidade de vida de todos os povos. 

O princípio 9, reafirma a família como unidade básica da sociedade e recomenda seu 

fortalecimento. Reconhece que a família tem direito a receber proteção e apoio, reconhece 

também a existência de diferentes formas de família. Recomenda o casamento realizado com 

livre consentimento, sendo marido e esposa parceiros iguais.  

O princípio 10, reafirma o direito à educação, para o pleno desenvolvimento humano, 

particulariza atenção às mulheres e às meninas. Preconiza os interesses da criança como 

princípio orientador da sua educação e dá essa responsabilidade aos pais em primeiro lugar.  

O princípio 14, recomenda considerar as necessidades em termos de população e 

desenvolvimento dos povos indígenas, apoiando sua identidade, cultura e interesses 

(ONU,1994:19-22). 
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Os princípios aqui apresentados falam por si, traduzem o que, no nosso entendimento, 

pode ser chamado: a história, a vida, a luta, a fala de todas as mulheres do mundo. Mulheres 

cujas trajetórias foram possibilitando vivências e experiências construídas em contextos, 

algumas vezes tão desfavoráveis, que só a muito custo se conseguiu recolher suas visões e 

suas memórias para sistematizá-las e colocá-las nessa nova agenda.  

A Conferência também introduziu o novo conceito de Saúde Reprodutiva: 

“Saúde Reprodutiva é um estado de completo bem estar 
físico, mental e social em todas as matérias concernentes 
ao sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não a 
simples ausência de doença ou enfermidade. A saúde 
reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa possa 
ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo a 
capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre 
quando e quantas vezes deve fazê-lo” (ONU, 1994: 57).  
 

Está implícito nesta última condição o direito de homens e mulheres de serem 

informados e de terem acesso aos métodos eficientes, seguros, aceitáveis e financeiramente 

compatíveis de planejamento familiar, assim como a outros métodos de regulação da 

fecundidade a sua escolha e que não contrariem a lei, bem como o direito de acesso a serviços 

apropriados de saúde que propiciem às mulheres as condições de passar com segurança pela 

gestação e o parto, proporcionando aos casais uma chance melhor de ter um filho sadio. Este 

conceito que deriva do próprio conceito de saúde, coloca em revisão vários pontos 

importantes: 

• A saúde não é só um problema da medicina; 

• A saúde é um direito humano básico em crescente reconhecimento internacional; 

• Que os resultados das gestações precisam ser, não só exitosos, mas também prazerosos 

para mãe e bebê; 

• Que os indivíduos / casais possam desfrutar de sua sexualidade sem medo de gravidez, 

enfermidade ou julgamento social; 

• Que se fale e trabalhe a sexualidade humana sem para isso usar o eufemismo no 

planejamento familiar. 

É importante relembrar que quando os médicos inventaram o DIU e as pílulas 

anticoncepcionais estavam movidos pelo desejo de ajudar as pessoas em sua vida reprodutiva 

e não estavam preocupados com as questões demográficas.  

Partindo dessa compreensão, a assistência à saúde reprodutiva também é redefinida 

como a constelação de métodos, técnicas e serviços que contribuem para a saúde e o bem-
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estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo os problemas de saúde reprodutiva.  Isto inclui 

igualmente a saúde sexual, cuja finalidade é a melhoria da qualidade de vida e das relações 

entre as pessoas (ONU,1994). 

Com essa visão, podemos sentenciar que a saúde reprodutiva vai muito além do 

modelo biomédico, que reconhece o homem e a mulher como sujeitos subjetivos, inclui as 

faixas etárias do nascimento até a morte, não apenas o período reprodutivo e considera a 

sexualidade como parte integrante da saúde. Esse pressuposto, ao contemplar o princípio da 

abrangência e integralidade também amplia o escopo da atenção a ser preconizada pelos 

serviços de saúde (ONU, 1994). 

O capítulo VII trata de saúde, morbidade e mortalidade e o faz evocando a 

Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde, ocorrida em Alma-Ata, 

1978, cuja declaração norteou as estratégias para tentativa de obtenção da meta saúde para 

todos no ano 2000. Registra o reconhecimento que, no século XX, uma grande realização foi 

o aumento da longevidade humana, pois, no mundo inteiro, a expectativa de vida ampliou-se 

em vinte anos e o risco de morte no primeiro ano de vida também foi reduzido, embora se 

reconheçam as variações existentes entre as regiões em geral relacionadas à situação social, 

econômica, de etnia e gênero. É importante reconhecer que o crescimento na expectativa de 

vida é um reflexo dos progressos alcançados pela saúde publica e do acesso aos cuidados 

primários de saúde.  

Dentre as intervenções preconizadas pela Conferência os resultados mais notáveis, 

que podemos destacar são a vacinação e a terapia de reidratação oral, assegurando a 

sobrevivência de um número cada vez maior de crianças. Fato que não está ocorrendo em 

mesma escala na atenção à saúde da mulher, onde se inclui a saúde materna e a saúde sexual e 

reprodutiva, porque esta ainda não está universalmente disponível. 

Também se reconhece que as complicações relacionadas ao ciclo gravídico-puerperal 

estão entre as principais causas de mortalidade de mulheres em idade reprodutiva. 

Globalmente, foi estimado meio milhão de mortes maternas, sendo 99% delas ocorridas nos 

países em desenvolvimento. De acordo com a OMS, o risco contínuo de morrer por causas 

maternas é de 1: 20 nos países em desenvolvimento, comparando com 1: 10.000 em alguns 

países desenvolvidos. Somos conhecedores que a idade da primeira gestação, o intervalo entre 

as gestações, o total de gestação e as condições sócio-econômicas e culturais em que vive a 

mulher, influi na morbidade e mortalidade, bem como, nos indicadores de saúde sexual e 

reprodutiva.  
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Reconhecemos também que a AIDS é um grande problema nos países desenvolvidos 

e nos países em desenvolvimento, de maneira que a OMS estimou que os números 

cumulativos de casos de AIDS tenham alcançado 2,5 milhões de mulheres em 1993 podendo 

projetar 30 ou 40 milhões no final do ano 2000, se estratégias eficientes não tiverem sido 

adotadas (ONU, 1994). Contrariando as expectativas de muitos defensores dessa causa, 

segundo Fauci (2000) esta previsão vem se confirmando. 

 

2.3 IV Conferência Mundial sobre a Mulher  

 
  Realizada em Beijing,  em setembro de 1995, a IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher deu continuidade às conferências de mulheres, iniciadas no México, em 1975. 

Continuou, também, as conferências mundiais sobre problemas e temas globais, da última 

década do milênio, como: a ECO 92, sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, a conferência 

de Viena em 93, sobre os direitos humanos a CIPD, no Cairo em 94 - e a cúpula de  

Copenhague em 95, sobre desenvolvimento social. Em cada um desses momentos, historia 

Oliveira (1996), a mulher marcou presença saindo de sua secular invisibilidade e falando com 

voz própria. Na  ECO 92, as mulheres fizeram a Celebração da Esperança - uma noite de 

vigília na abertura da conferência. Neste momento e pela primeira vez, segundo Oliveira 

(1996), as mulheres intervieram para forçar o debate mundial a referir-se à existência delas 

próprias. O mesmo fato repetiu-se em Viena (1993), quando o tribunal internacional sobre a 

violência contra as mulheres afirmou o direito das mulheres como direitos humanos. E ao 

reconhecer a diferença entre os dois sexos, com direitos iguais, ou seja, quando reconheceu a 

diferença sim, mas sem hierarquia.  

Neste contexto, enfatiza o relato de que... “Questionava-se o paradigma unipolar que 

aprisionava a diversidade humana no molde masculino e condenava as mulheres a 

invisibilidade política e social” (Oliveira, 1996: 8). 

 No Cairo, como já discutido anteriormente, emergiu o direito reprodutivo, 

afirmando a autonomia e a liberdade das mulheres o que pode ficar explicitado na expressão 

que, em muitas circunstâncias, foi usada como palavra de ordem: “Nosso corpo nos 

pertence!” 

Em Copenhague (1995), as mulheres se envolveram com uma questão gigantesca, 

que é a pobreza e o apartheid, em escala global. Esse encontro evidenciou que a pobreza tinha 

uma face de mulher, pois no planeta a feminização da pobreza torna-se cada vez mais 

evidente. 
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As mulheres de todos os cantos do mundo, que foram a Pequim, levaram consigo 

muitas certezas e alguns direitos já consagrados, segundo a historiadora. Sabiam ter entrado 

na humanidade visível e que tinham direitos a defender sem concessões, tentando prevalecer, 

sempre, a liberdade de escolha.  

“As mulheres chegaram a Pequim em um novo patamar de respeitabilidade pública e 

privada, vitórias duramente conquistadas em outras conferências” (Oliveira,1996:9) e 

precisavam manter todas as conquistas resistindo as alianças contrárias que provavelmente se 

formariam e, que, mais tarde confirmando essa tendência, se formaram.  

Oliveira (1996), relata que a irrupção das mulheres na cena internacional como tema 

e protagonismo, representou uma exigência de repensamento, um verdadeiro obstáculo 

epistemológico. As mulheres do mundo, representadas pelo grande fórum em Pequim 

aspiravam por igualdade, desenvolvimento e paz e todas estas aspirações foram incorporadas 

à agenda internacional forçando sua total revisão. 

Após Pequim, a agenda internacional passou a ser lida com os olhos das mulheres. O 

que pode significar isso, se desde que o mundo é mundo existem homens e mulheres? 

Segundo a mesma autora essa obviedade parecia não ter sido vista, pelas sociedades 

contemporâneas antes de Pequim. Trazendo essa nova realidade a conferencia também trouxe 

duas inovações para o cenário internacional: a primeira, diz respeito à admissão da existência 

dos dois sexos no mundo, fazendo com que as práticas das relações internacionais e as 

políticas públicas dos países mudassem as premissas da economia mundial e passassem a 

exigir uma avaliação da quantidade e do valor do trabalho das mulheres. A segunda 

direcionou o mundo diplomático para negociar com a sociedade civil, incluindo-a nas 

decisões. Todos que acompanhamos essa história, somos sabedores que este cenário foi 

construído a duras penas e que o emergir de cidadãos e cidadãs, de suas organizações na arena 

política internacional e nacional é devida, em grande parte, à capacidade de persistência e 

resistência da mulher quando perseguem seus objetivos. O mundo mudou, a vida no planeta 

também mudou e o que parece estar ocorrendo, é que, em todas as partes do mundo, vamos 

nos inteirando da complexidade dos problemas que temos para enfrentar, e que, não há estado 

ou nação, suficientemente forte e organizada, para ter sozinha a capacidade de intervenção e 

ação necessária e suficiente. Pensamos ser impossível ver um estado sozinho enfrentando a 

conquista dos direitos humanos, legítima aspiração; a preservação do meio ambiente, 

necessidade imperativa; o combate à pobreza extrema, injustiça social maior, e a luta contra o 

narcotráfico e a AIDS, “endemias” desafiantes para as quais, neste enfrentamento esta sendo 

exigida, a mobilização de todos os recursos de cada sociedade. 
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No nosso entendimento, se sairmos em busca da mulher que emergiu da plataforma de 

Pequim encontramos uma definição de Oliveira (1996:13), que se aproxima da perfeição:  

“É uma mulher educada, sadia, escolhe a família em que 
quer viver, assume a maternidade no momento em que lhe 
parece conveniente, exerce-a com responsabilidade, 
entendendo que na vida familiar se joga também o destino 
do planeta, decide sobre sua sexualidade e está protegida 
da violência. Esta mulher garante o seu sustento e tem no 
mundo econômico, os mesmos direitos e oportunidades 
que os homens. Participa das decisões políticas em 
igualdade de condições e poder, assim, assegura que seus 
espaços e direitos serão respeitados”. 
 

Ao nosso estudo, entendemos que, em Pequim, através da declaração e plataforma de 

ação resultante da conferência, encerrou-se um grande período de negociações e deu-se início 

a um outro processo, que para ser realmente civilizatório, precisa entender e tratar o homem e 

a mulher com igualdade de direitos (ONU, 1995).             

 
2.4 A Saúde da Mulher no Contexto Brasileiro 

 
Ao nos reportarmos para o Brasil, compreendemos que qualquer discussão que se 

faça sobre a saúde da mulher, saúde materna e saúde reprodutiva não poderá deixar de ter 

como ponto de partida o Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM), do 

Ministério da Saúde lançado em 1984. Este programa foi uma importante política pública na 

área da saúde, que estabeleceu suas linhas de ação em um modelo assistencial onde se 

incluíam integralidade e eqüidade. Foi concebido no início dos anos 80, rompendo com a 

práxis de todas as políticas governamentais até então desenvolvidas e restritas ao ciclo 

gravídico-puerperal. O PAISM representou um momento histórico e seu conceito foi se 

construindo na acumulação de experiências dos vários programas desenvolvidos pelo 

Ministério da Saúde e todas as organizações que ofereciam serviços de atenção à mulher, com 

destaque para algumas universidades brasileiras, onde incluímos a de Campinas - São Paulo e 

a Universidade Federal do Ceará.  

Foram os programas verticais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

como por exemplo, o Programa de Controle do Câncer de Colo Uterino e de Mama, o 

Programa de Prevenção da Gestação de Alto Risco, Planejamento Familiar e Aleitamento 

Materno, que contribuíram com dados importantes para a construção do conceito de atenção 

integral à saúde da mulher nos anos 80 (Pinotti, 1990). O mesmo podemos dizer do Programa 
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de Atenção Primária de Saúde da Maternidade Escola Assis Chateuaubriand – Universidade 

Federal do Ceará (1975 – 1991), que testou e validou um modelo humanizado de assistência 

ao parto e nascimento com tecnologias apropriadas, também muito contributivas a essa 

construção e que esteve participando dos intercâmbios de experiências a nível nacional e 

internacional no período de sua vigência (Araújo, 1983). O PAISM foi oficializado em 1984 

pelo Ministério da Saúde e deste espaço participaram muitos profissionais das várias áreas da 

saúde e outras instituições, incluindo cientistas sociais e membros da rede de movimento de 

mulheres. 

Essa oficialização é uma das referências que fundamenta e expressa a 

institucionalização da agenda feminista no Brasil e que também associou o feminismo 

brasileiro à saúde e  aos direitos reprodutivos. De acordo com Osis (1998), não se pode deixar 

de reconhecer que esse fato antecipou entre nós, brasileiros, as discussões conceituais 

ocorridas posteriormente no Cairo.  

O PAISM propunha um modelo de atenção da mulher ao longo do seu ciclo vital, 

sendo assim, tentava incluir a população adolescente e as mulheres após a menopausa. Como 

foi dito anteriormente, sua oficialização se deu em 1984, mas somente em 1985, o documento 

“Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher: Bases da Ação Programática” foi 

lançado, marcando o início das atividades de execução e coordenação entre todos os setores 

envolvidos no processo. Em maio/1986 o extinto Instituto Nacional de Assistência e 

Previdência Social (INAMPS) publicou a resolução 123/86, que normatizava o financiamento 

dos procedimentos médicos pertinentes a assistência à saúde da mulher. Em 1990, a lei 

8080/90, dispôs sobre as condições para proteção e recuperação da saúde, a organização e 

funcionamento dos serviços e continha as bases regimentais do PAISM dentro do SUS – MS 

(Brasil, 1985 – 1997). 

Nos dias atuais, há todo um conjunto de normas, portarias, protocolos e outros 

documentos que dispõe sobre a assistência e persegue a construção de serviços com visão de 

integralidade e eqüidade, acontecendo em um sistema descentralizado e regionalizado, 

enfatizando todas as ações: promoção, prevenção e recuperação, tal como requer o capítulo da 

assistência a saúde da mulher, conforme Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS- 

SUS, 01/2001 e NOAS 01/2002). Um dos pontos mais marcantes do PAISM foi à ênfase na 

atenção preventiva e curativa, nas questões de informação sobre saúde e corpo da mulher, 

também antecipando, entre nós, brasileiros, o que depois foi chamado de empoderamento ou 

emporwerment. 

Consideramos que, o PAISM não teve suas bases conceituais transformadas em 
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prática no nosso país, devido às grandes diferenças regionais, além das enormes dificuldades 

vivenciadas pelo sistema público de saúde, que também foram muito influenciadas por fatores 

políticos, econômicos e sociais. Apesar da sua não efetivação a nível nacional, as experiências 

demonstram que o maior sucesso deste programa nos diversos locais do Brasil esteve sempre 

ligado ao efetivo controle social, sério compromisso político e participação ativa das 

mulheres. 

No Brasil, parece-nos que a conseqüência mais imediata de todo o processo foi se 

chegar ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, tendo como resultado romper 

com a divisão entre o público, entendido como estatal, e o privado, compreendido como 

empresa.  

A delegação brasileira que foi a Pequim, bem como o relatório preparado, foi 

cuidadosamente construído com a participação do governo brasileiro,  de várias 

universidades, organizações não governamentais e das redes do movimento de mulheres. 

Em Pequim, o grupo brasileiro sustentou e defendeu as seguintes prioridades: 

combate à pobreza e à violência, busca de melhoria dos aspectos concernentes a saúde, 

educação e comunicação. Depois da conferência de Pequim, o Conselho Nacional de Direitos 

da Mulher (CNDM) – Ministério da Justiça, encampou a plataforma de ação e saiu a negociar 

com outros ministérios brasileiros a transformação dos compromissos em políticas públicas. 

Na área da saúde, a primeira grande demanda negociada foi o planejamento familiar, 

já institucionalizado na constituição de 1988, que vinha seguindo ao ritmo das burocracias 

sem pressa e muito na informalidade. A segunda demanda, foi a execução do programa de 

Prevenção e Controle do Câncer de Colo Uterino e de Mama, priorizando as mulheres na 

faixa etária de 35 a 49 anos, que tiveram seu início através das campanhas de 1998 e, a partir 

desse primeiro momento, vem se fortalecendo. 

O Ministério da Educação também negociou e se comprometeu a trabalhar nas 

escolas, preparando professores, alunos e pais, na tentativa de construir uma nova cultura 

baseada nas relações sociais e de gênero, à luz dos pressupostos da conferência. 

O Ministério do Trabalho também respondeu com programas de capacitação e apoio 

a adolescentes vítimas de exploração sexual e a mulheres chefes de família. O Ministério da 

Justiça lançou o programa de combate de violência contra a mulher com estratégias 

específicas para vários ministérios. 

Finalmente, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM) desenvolveu 

grandes esforços de socialização e interiorização da plataforma de ação, que foi feito através 

dos conselhos estaduais de direitos da mulher, a exemplo do Ceará, ou similares, o que em 
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curto prazo de tempo alcançou vários estados da federação. Como era previsível, o trabalho 

foi reiniciado fortalecendo a assistência à saúde materna por ser um débito sanitário 

reconhecidamente importante para com a população feminina e por se ter sobre a situação 

alguns  diagnósticos. 



 

3. ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AO ÓBITO 
MATERNO 

 

A morte materna, em qualquer momento e circunstância é uma das ocorrências mais 

traumáticas que pode sofrer uma família. Ela afeta de forma bastante adversa a sobrevivência 

e o desenvolvimento dos filhos, principalmente, se estes são muito jovens. A morte de uma 

mãe elimina o maior fator de agregação e convivência familiar, quando não é de per si 

determinante da desagregação. Por isso entendemos que a morte materna debilita toda 

estrutura familiar e conseqüentemente a estrutura da sociedade em geral.  

Para que se pudesse propor políticas públicas na área de saúde materna, era 

imprescindível ter como ponto de partida, a adequada estruturação da Vigilância 

Epidemiológica da Mortalidade Materna (VEMM) definida como: “O componente do Sistema 

de Informação em Saúde, que facilita a identificação, notificação, determinação e 

quantificação das causas de mortalidade materna e a probabilidade de sua prevenção em áreas 

geográficas e períodos determinados, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de 

medidas necessárias para sua prevenção” (OPS, 1991). Essa conceituação incorpora uma 

concepção mais abrangente de Vigilância Epidemiológica (VE), que vem se consolidando 

internacionalmente desde os anos sessenta. A promulgação da lei nº 8080, que instituiu, em 

1990, o Sistema Único de Saúde – SUS , teve importantes desdobramentos na área de VE. O 

texto legal manteve o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica – SNVE, oficializando 

o conceito de VE como: “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos” (Brasil, 1998). Essa definição fortalece a eliminação da 

tradicional dicotomia entre o preventivo e o assistencial e se apóia no eixo da 

descentralização, que implica no direcionamento da operacionalização das atividades para o 

nível local.  

O processo de trabalho de que trata esse estudo, teve início na última década do 

século XX, mais precisamente, em agosto de 1992 e funcionou como ponto de partida para 

apoiar as intervenções, acompanhar o processo de trabalho e seguir medindo e avaliando 

algumas questões de saúde da mulher de saúde reprodutiva no Estado, estratégias que até 

aquele momento só fora possível através de estudos e pesquisas.    

O plano de ação regional (América Latina), que saiu da XXIII Conferência Sanitária 

Panamericana, realizada em 1990, serviu de inspiração e roteiro, pois apesar de não se ter 
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como dimensionar a magnitude dos óbitos maternos, no Ceará, tínhamos dados empíricos que 

sugeriam: 

• Não conhecimento da realidade local 

• Excessiva sub-notificação 

• Grande número de óbitos por doenças hipertensivas específicas da gestação 

hemorragias, abortos e infecções. 

• Além de uma presumível subnumeração das mortes maternas, bem como de causas e 

circunstâncias em que estas ocorreram. 

A literatura especializada define para a VEMM duas funções fundamentais: 

• Estabelecer uma avaliação precisa da magnitude da mortalidade materna associada ao 

estado gestacional, permitindo que os responsáveis por políticas públicas dêem ao 

problema a necessária atenção. 

• Partindo da investigação das mortes maternas, tornar possível determinar as 

intervenções nos níveis comunitário, no sistema formal local e regional de atenção à 

saúde, além de explicitar as ações intersetoriais necessárias à prevenção de grande 

número de mortes (Berg, 1996: 1). 

Foi com base nesses pressupostos que se deu início á vigilância epidemiológica da 

mortalidade materna no Ceará. 

 

3. 1 Evolução Histórica 

 

No Brasil, as iniciativas para conhecimento e enfrentamento da mortalidade materna, 

através dos comitês de mortalidade materna, eram incipientes e localizadas, principalmente, 

nos estados de São Paulo e Paraná, no começo dos anos noventa.  O próprio Ministério da 

Saúde reconhece o início desses movimentos em município paulistas, após a Conferência de 

Nairóbi, 1987 (MS, 2002). Porém, foi a experiência do Paraná que serviu de modelo e 

orientação para que, em novembro de 1992, o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade 

Materna do Ceará fosse instalado para depois ser oficializado pelo decreto de nº 22.691 de 29 

de julho de 1993 (Anexo 1). 

Inferimos que a cautela em esperar seis meses de funcionamento do comitê para só 

então oficializá-lo se deve ao fato de que àquela era a terceira tentativa que se fazia no Estado, 

antecedida por duas outras sem conseqüências práticas. Acrescida de um razoável desapego as 

questões retóricas e da necessidade de construir, em equipe, uma agenda consistente para 
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provocar mudanças na cultura e na práxis institucional da SESA, no que se referia à atenção a 

saúde da mulher. Do ponto de vista institucional, a iniciativa pressupunha participação e 

controle social permanentes, de difícil operacionalização naquele momento e contexto. 

Novembro/1992 – em um primeiro momento promoveu-se à implantação do comitê 

estadual de prevenção da mortalidade materna, envolvendo: A SESA, a Secretaria de Saúde 

de Fortaleza, as Universidades, a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia 

(SOCEGO), o Conselho Regional de Medicina (CRM), o Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN), o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (CONESEMS), o Conselho 

Cearense dos Direitos da Mulher e representantes de diversas Organizações não 

Governamentais e do Ministério Público (Silveira, 1992b). 

O referido comitê foi concebido e montado como produto de uma oficina de trabalho, 

que durou dois dias, contou com apoio técnico-financeiro da OPS e MS, além de 100 técnicos 

das diversas instituições participantes. 

Definida a composição do comitê, seus objetivos e funções, foi encaminhado ao 

gabinete do governador a proposta de decreto para a oficialização, que só veio a ocorrer em 

julho de 1993, nove  meses depois.   

No final de 1992, durante o ano de 1993 e primeiro semestre de 1994, investiu-se na 

organização e funcionamento do comitê estadual e dos 14 comitês regionais que cobriam as 

regiões administrativas da SESA, naquele momento. 

Esse foi um período de exaustivo trabalho em que muito lentamente foi-se vencendo 

a cultura do não registro e se construindo um novo paradigma  que seria o registro com mais 

detalhes dos óbitos de mulheres em idade fértil (MIF). 

Metodologicamente, registrava-se os óbitos de todas as mulheres com idade entre 10 

a 49 anos. Fazia-se a investigação da causa dos óbitos que pudessem estar relacionados a 

gravidez, parto, puerpério e aborto; também se analisava os prontuários médicos e declaração 

de óbito (DO) dos casos. Além disso, se procedia as entrevistas domiciliares com a família da 

falecida com instrumentos que colhiam boas informações e retratavam nosso estágio de 

desenvolvimento nesse processo. Foi usado um instrumento de investigação confidencial de 

óbito, adaptado do instrumento da Secretaria de Saúde do Paraná, que mais tarde seria 

modificado (Anexo 2). 

Os primeiros frutos colhidos foi um aumento de 50%, no número absoluto de óbitos 

ocorridos para o ano de 1993 (80 óbitos), se comparado aos registros dos últimos 16 anos, que 

traziam como melhor registro o de 1992 (45 óbitos) (Ceará, 1996). 



 52 

No ano de 1994, com alguma experiência adquirida foi possível a elaboração de um 

roteiro guia para instrumentalizar os comitês na realização de suas tarefas. Tratava-se de um 

documento, que compilava as experiências iniciais da Secretaria de Saúde do Estado do 

Paraná, da OPS e Ministério da Saúde adaptado à realidade do Estado, no que se refere à 

prática operacional e ao desenvolvimento do Sistema de Informação de registro da 

mortalidade materna, pelo núcleo de epidemiologia. 

No ano de 1996, com o núcleo de epidemiologia melhor preparado, mais 

sensibilizado com o agravo mortalidade materna e alimentado com recursos financeiros do 

FNUAP elaborou-se um documento “Boletim Epidemiológico de Vigilância a Saúde - 

BEVS”, no qual se publicou em primeira vez, uma análise retrospectiva da mortalidade 

materna no Ceará para o período 1991 a 1995 (Ceará, 1996). 

Este documento mimeografado e com 76 páginas, se constituiu na primeira 

publicação oficial da SESA sobre esta temática, foi construído com e para fortalecer a área 

técnica responsável pelas intervenções, naquele momento, representada pelo programa Viva 

Mulher. Para o ano de 1995 foi possível identificar, analisar e estabelecer 111 óbitos maternos 

dentre os  880 óbitos de mulheres em idade fértil identificados. 

Os anos de 1996 e 1997 ficaram marcados pelo aumento do número de óbitos 

registrados, mostrando evidente crescimento na capacidade de coleta, notificação e análise 

pelo comitê estadual, que vinha funcionando a contento, mas deixando perceber as lacunas 

existentes em algumas das regiões administrativas do interior do estado. Esta constatação 

gerou a elaboração de um plano específico com o propósito de implantação/implementação 

dos comitês regionais em uma segunda edição, nos 14 departamentos regionais de saúde. 

Esta atividade foi seguida de mais treinamento nas atividades de VEMM nos 184 

municípios, incluindo a capital. Foi forçoso reconhecer que apesar de seis anos de intenso 

trabalho somente o comitê estadual, o comitê da capital e cinco comitês regionais vinham 

cumprindo suas funções.  

No ano de 1996, o Ministério da Saúde introduziu modificações na DO, que através 

de perguntas específicas poderia captar óbitos maternos, medida que muito contribuiu para 

melhoria dos registros (Anexo 3).  

Desde 1997 vêm se envidando esforços no sentido de tornar a VEMM uma prática 

aplicada em todos os níveis regionais, como forma de construir a sólida base de dados para o 

conhecimento desse agravo. A descentralização da VEMM vem se dando através de comitês 

regionais mais ativos, que quantificam, dimensionam e analisam as mortes maternas, bem 
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como seus determinantes, o entorno desses eventos para que se possa extrair das análises, as 

medidas que buscam a redução das mortes.  

No ano de 1998, através do núcleo de epidemiologia da SESA, começou-se a fazer 

investigação dos óbitos de todas as MIF e passou-se a acrescentar ao Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM), os óbitos descobertos pelas notificações e que eram investigados 

pelos Comitês Regionais de Prevenção da Mortalidade Materna (CRPMM), confirmados pelo 

Comitê Estadual enquanto ativo, e, desde 1999, vêm sendo confirmados por técnicos da 

CEVIGI.  

Todos estes esforços têm sido amplamente fortalecidos, desde 1999, pela estratégia 

de reorganização da atenção em saúde do SUS-CE, através de sistemas descentralizados e 

divididos em vinte e uma microrregiões, com sede em municípios que concentram a atenção 

em saúde de média complexidade, que por sua vez constituem três grandes macrorregiões, 

que também são pólos onde se concentra a atenção em saúde de alta complexidade, conforme 

definição da SESA-CE. Esta reorganização administrativa da SESA em 21 MR e 03 Macros 

contou com o apoio técnico financeiro do DFID. 

 

3.2 Breves Notas sobre o Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna  

 

Ao fazer um relato dos caminhos percorridos pelo Comitê Estadual de Prevenção da 

Mortalidade Materna (CEPMM), fazemos uma breve incursão na experiência internacional, 

que relata o primeiro comitê, criado na Filadélfia em 1931 e o segundo, em Nova Iorque em 

1932 (Brasil, 2002b). 

Comenta-se, no entanto, que foram as experiências do Reino Unido que se 

notabilizaram e tiveram eco nos outros continentes (Brasil, 2002b). 

A primeira investigação confidencial de óbito materno data de 1952,  sendo feita 

pelos ingleses, que continuam o procedimento até hoje e publicam relatórios periódicos desde 

então (Brasil, 2002b). 

Na América Latina registra-se a experiência de Cuba, iniciada em 1987, que consta 

de uma comissão nacional, que analisa os óbitos no país, notificando os resultados das 

análises em um prazo de 15 dias. 

No Brasil, essa experiência data do final da década de oitenta como já foi 

mencionado, começando pelos estados de São Pulo e Paraná. 
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O comitê do Ceará foi uma estratégia bem aceita, no princípio. Foi-se desenvolvendo 

de forma lenta e gradual  e por se ter a compreensão da diversidade que reunia, no que se 

refere a objetivos, interesses, visões e motivações, gerou ou gera a necessidade de ser 

conduzido por lideranças com visão  pedagógica, de construção a longo prazo, equilibrada, 

tenaz e capaz de manter-se inabalável durante as “crises”, os avanços e os retrocessos desse 

comitê, que pode ser chamado  Comitê Processo. 

O Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, foi em sua origem um 

grupo de trabalho multiprofissional e interinstitucional, que buscava fazer a leitura da 

realidade afeta à mortalidade materna, compreendendo que ao fazer a vigilância dos óbitos  

também construiria seu próprio aprendizado sobre vigilância e, nesse sentido, poderia ser 

chamado Comitê Escola. 

Dado os fatos expostos fica fácil concluir-se que suas reuniões eram momentos de 

grandes tensões, disputas pessoais e partidárias, retaliações e até competições entre as 

representações institucionais, mas também eram momentos de encontro, aprendizado, 

confraternização e construção coletiva dos conceitos e práticas que foram implantados, 

aperfeiçoados e implementados, no período. 

A principal função do CEPMM  foi a de realizar investigações e análises dos óbitos 

maternos, mas há registros de suas outras funções como: assessoria aos municípios, 

mobilização social, informação e educação, capacitação em vigilância à saúde e elaboração de 

normas além de  trocar informações e experiências com as áreas técnicas, que eram âncoras 

da atenção em saúde da mulher e vigilância epidemiológica da SESA 

Durante seu período de extensa  atividade o CEPMM foi ajudando a construir com o 

Viva Mulher   as perguntas  que são  apresentadas em seguida. Estas perguntas significaram 

um valioso instrumento de navegação para uma longa viagem em terrenos desconhecidos, que 

são ainda hoje, os sítios de assistência a saúde do Sistema Único de Saúde do Estado. 

A primeira pergunta foi: quantas mães morrem no Ceará?Para começar a 

respondê-las com números mais confiáveis buscou-se as respostas em todas as possíveis 

fontes:  

• O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

• O Sistema de Informação Hospitalar ( SIH) 

• Os prontuários hospitalares 

• As fichas  confidenciais de investigação do óbito materno, instituída pelo CEPMM. 

• Os registros do Instituto Médico Legal. 
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• Os registros dos Agentes de Saúde 

A segunda pergunta, quais as principais causas de morte materna? 

• Esta pergunta foi sendo respondida ano a ano com a repetição dessa seqüência de 

causas principais:   

• Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) 

• Síndromes Hemorrágicas 

• Infecções 

• Abortos 

• E outras causas obstétricas diretas, seguidas de causas obstétricas indiretas. 

A terceira pergunta, quais são as condições de assistência obstétrica nas 

comunidades? 

Para obter respostas compatíveis com os casos que chegavam para análise teve-se que 

recorrer aos estudos  que aconteciam,  paralelamente,  ao trabalho na SESA. 

 Assistência pré-natal - Conforme a PESMIC III (Ceará, 1994), o número médio de 

consultas pré-natal para as gestantes na capital era de 6 consultas, alcançando 60% e para as 

gestantes no interior era  de 4 consultas, alcançando 44%. 

Assistência Hospitalar - A assistência hospitalar ao parto no interior alcançava 86% 

das gestantes e na capital 95%. Essa assistência hospitalar apresentava deficiência de estrutura 

física, recursos humanos,  sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos para 

atenção às pacientes de baixo e alto risco obstétrico. 

Controle no Puerpério - O seguimento pós-parto alcançava menos de 20% das 

mulheres no  puerpério. 

 Planejamento Familiar - O padrão de uso de métodos anticonceptivos apresentava 

grande dependência de dois métodos: a laqueadura tubária adotada por 36% das mulheres em 

união e o anticoncepcional hormonal oral utilizado por 21% dessas mulheres unidas. Outros 

métodos como o dispositivo intra-uterino (DIU) e o condon masculino eram utilizados por 1% 

e 3%, respectivamente. 

Atenção ao Abortamento – Na população entrevistada pela mesma pesquisa 

identificou-se 11 abortos espontâneos por cada 1000 mulheres em um ano.E os abortos 

provocados apresentaram uma taxa de 4 para cada 1000 mulheres com uma variação de 10 

por 1000 em Fortaleza e 2 por 1000 no interior. Leve-se em conta a possibilidade de sub 

informação pela tendência de não se querer revelar este fato. 
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Outra preocupação relevante era a constatação da inexistência de vínculo entre a rede 

básica de atenção e a rede hospitalar de referência para atenção obstétrica em qualquer dos 

três níveis de atenção. 

A quarta pergunta, como se organizava a rede de serviços para assistência a 

emergência obstétrica? 

Não raro tomava-se conhecimento, por ocasião das visitas de assessoria aos 

municípios da inexistência de estrutura para atenção ao risco gestacional, sendo mais 

freqüente a estrutura para atenção ao baixo risco. Neste período, a referência para o alto risco 

obstétrico se restringia à capital, e em alguns casos, Sobral e Barbalha, cidades sede de dois 

pólos mais desenvolvidos com relação a assistência em saúde. Porém, é importante ressaltar 

que não havia vinculação formal entre o nível primário e o secundário, e deste com o terciário 

de assistência em saúde. 

A partir das análises de óbitos realizadas pelo CEPMM, buscou-se descobrir os 

caminhos para intervir nos problemas sistêmicos identificados no SUS – Ce, à medida que o 

próprio comitê crescia em conhecimento e capacidade de execução das análises.    
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3.3 Quadro Resumo das Atividades desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Prevenção 

a Mortalidade Materna e Viva Mulher. 

Período Atividades do CEPMM Intervenções – Viva Mulher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992- 
1996 

Reuniões com periodicidade regular. 
Utilização de aerogramas para notificação 
de óbitos em MIF. 
Elaboração/utilização formulários 
investigação sigilosa de óbitos. 
Análise de óbitos maternos em comissão 
especial. 
Jornadas interioranas para discutir 
mortalidade materna e implantar comitês. 
Elaboração do 1º Guia de Vigilância 
Epidemiológica da MM. 
Publicação do 1º Boletim Epidemiológico 
de Vigilância à Saúde – BEVS. 
Consolidando informações de MM de 
1991 a 1995. 

Ampliação de rede básica de assistência 
ambulatorial. 
Capacitação em ações básicas (pré-
natal, prevenção do câncer e 
planejamento familiar) de saúde da 
mulher e gerência de serviços de saúde 
sexual e reprodutiva. 
 Doação de kits consultório para todos 
os municípios constando de: mesa de 
exame, balança antropométrica, foco 
auxiliar, detector fetal, microscópio, 
escrivaninha, biombo, cadeiras e todo o 
instrumental necessário. 
Início da organização da atenção básica 
com referência para uma unidade 
ambulatorial central (no distrito sede do 
município). 
Início vinculação dos serviços de 
assistência pré-natal com serviços de 
atenção ao parto no nível local. 
Valorização e distribuição de fichas 
para construção do sistema de 
informação em saúde materna. 
Desenvolvimento de campanhas 
educativas na grande mídia, repetidas a 
cada ano nas datas mais significativas: 
8 de março – dia internacional da 
mulher; 8 de abril – dia de luta contra o 
câncer; 2º domingo de maio – dia das 
mães; 28 de maio – dia nacional de 
redução da mortalidade materna; 28 de 
setembro – dia do adolescente. 
Início da elaboração do Projeto Luz, 
voltado para a assistência humanizada 
ao parto e nascimento e desenvolvido 
com o apoio da Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional (JICA) em 
complemento ao projeto maior Viva 
Mulher, de assistência a saúde da 
mulher no nível primário de atenção. As 
intervenções do referido projeto 
recebiam apoio técnico e financeiro do 
FNUAP. 
 

Fonte: Relatórios Anuais Viva Mulher e Registro de Atas CEPMM. 
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Quadro Resumo das Atividades desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Prevenção a 

Mortalidade Materna e Viva Mulher. 

 
Período Atividades do CEPMM Intervenções - Viva Mulher 

1996 –
1999 

Reuniões do comitê com periodicidade 
regular. 
Continuidade das análises de óbito pela 
comissão. 
Visitas do comitê e Viva Mulher às 
maiores maternidades da capital e 
interior. 
Apoio à realização de campanhas 
estaduais sobre: assistência pré-natal, 
maternidade segura, planejamento 
familiar, assistência ao abortamento. 
Elaboração de relatório demonstrativo 
da DHEG como primeira causa de 
óbito materno. 
Reimplantação/implementação de 
comitês regionais. 
Elaboração do plano de redução da 
MM – Ceará- 1997. 
Descentralização das análises de óbitos 
para nível regional. 
Notificação bimestral dos óbitos de 
MIF do nível municipal para regional e 
deste para estadual. 
Implantação dos comitês hospitalares 
na capital. 
Informatização do sistema de vigilância 
ao óbito materno –1997. 

Continuação de ampliação de rede básica 
de assistência ambulatorial. 
Continuação de capacitação em ações 
básicas de saúde da mulher e gerência de 
serviços de saúde  sexual e reprodutiva. 
Doação de kits consultório para todos os 
municípios. 
Lançamento oficial do Projeto Luz,  
SESA-JICA. 
Impressão e distribuição de material para 
registro de informações. 
Distribuição de métodos anticonceptivos: 
5.361.176  cartelas de AHO, 3. 282.022 
condons masculinos, 35.272  DIUs, 1.500 
diafragmas e   1.000.322 bisnagas de 
geléias espermicidas.* 
Realização de campanhas estaduais sobre: 
assistência pré-natal, maternidade segura, 
planejamento familiar, assistência ao 
abortamento, inserindo as questões de 
gênero e violência contra a mulher. 
Início de aquisição de Imunoglobulina 
anti-Rh, distribuídas para maternidades 
com maior volume de partos. 
Estruturação na MEAC e HGCC de 
serviços para atenção ao aborto através da 
técnica de aspiração manual intra-uterina 
(AMIU). 
Fortalecimento da ligação com o Conselho 
Cearense de Direitos da Mulher para 
desenvolver estratégias de mais 
sensibilização e mobilização comunitária. 
Realização de seminário nacional para 
discutir estrutura física adequada para 
assistência ao parto à luz da humanização. 
Realização de cinco oficinas de 
capacitação para multiplicadores em 
assistência humanizada ao parto e 
nascimento. 
Início da organização de uma rede de 
referência estadual de assistência 
obstétrica. 

*Dados refere-se ao período de 1993 a 1998.Fonte: Relatórios Anuais Viva Mulher e Registro de Atas CEPMM. 



 59 

Quadro Resumo das Atividades desenvolvidas pela Célula de Vigilância Epidemiológica 

(CEVIGI) e Célula de Atenção a Saúde Reprodutiva e Sexual (CEARE). 

 
Período Atividades do CEPMM Intervenções – CEARE 
2000 – 
2001 

• Interromperam-se as reuniões 
sistemáticas do comitê. 
(desativado) 

• As análises de óbito continuaram 
através de técnicos da CEVIGI. 

• Estruturou-se a retroalimentação 
das microrregiões e municípios 
através de boletins bimensais. 

• Implantação do processamento 
eletrônico dos dados do sistema de 
informação sobre MM. 

• Iniciadas visitas da CEARE aos 
municípios com ocorrência de 
mais de um óbito materno. 

• Deu-se seqüência à organização 
do sistema de referência 
hospitalar para o atendimento a 
gestante de alto risco. 

• Sob diretrizes do MS vem se 
implantando o programa de 
humanização no Pré-natal e 
Nascimento. 

• Estruturação dos Centros 
Ambulatoriais de Excelência em 
Atenção à Saúde Sexual e 
Reprodutiva. 

Fonte: Relatório de Trabalho – CEVIGI. 
Nota: 1999 final do Viva Mulher e criação da CEARE. 
 

Finalmente nos anos de 2000 e 2001 as análises dos óbitos maternos passaram a ser 

feitas ao nível de microrregião. Na CEVIGI passou-se a executar uma análise mais 

aprofundada e de revisão dos trabalhos nas microrregiões. Os dados são consolidados e 

devolvidos aos municípios sob a forma de boletins bimensais (Anexo 4). 

O processo de análise pode ser sintetizado no quadro que segue:  

 

3.4 – Quadro Resumo Vigilância Epidemiológica da Mortalidade Materna (VEMM) 

 

Vigilância Epidemiológica da Mortalidade Materna 

Meta: Redução da Mortalidade Materna 

Objetivo Geral: Direcionar as atividades que têm como propósito a redução da MM, por meio 

da coleção, análise, interpretação dos dados, divulgação dos resultados e formulação de 

recomendações baseadas na informação. 

Objetivos Específicos: 

1) Coletar dados precisos sobre toda morte materna. 

1 – a – Número – identificação de toda MM 

1 – b – Causa – verificação através de investigação de toda MM. 

2) Analisar os dados coletados por meio da vigilância e da investigação de mortes maternas 
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para estabelecer: 

a) tendências da MM. 

b) causas médicas e não médicas. 

c) medidas de prevenção das mortes. 

d) agrupamento por fatores de risco. 

3) Propor recomendações para a ação baseada nas informações, observando quais as 

necessidades de melhoramentos: 

a) nas medidas de educação a nível individual, coletivo e dos serviços de saúde. 

b) ampliação do acesso e provisão de serviços: 

Ambulatoriais 

Redes de apoio para grupos de risco: suplementação alimentar/ medicamentos e exames 

complementares. 

c) sistema de referência (construído na vinculação entre unidades) 

d) qualidade da atenção ofertada (necessidades de capacitação de RH, normas atualizadas, 

cumprimento protocolos). 

e) normatização da assistência/ legislação SUS. 

f) distribuição de recursos. 

4) Divulgar os resultados e recomendações para a área técnica responsável pela formulação de 

políticas, para os profissionais de saúde e para a comunidade (controle social). 

5) Avaliar os resultados/impactos das intervenções. 

6) Disseminar as informações sobre o agravo  MM, sua magnitude, os efeitos sociais e 

possibilidades de prevenção. 

7) Comparar com estatísticas nacionais, regionais e internacionais. 

8) Identificar as regiões prioritárias que necessitam  maior investigação . 

 

Os caminhos percorridos até agora, têm sido de extenso trabalho resultando na 

expectativa de que se tenha construído e institucionalizado essa cultura na CEVIGI, onde pela 

importância e relevância desse agravo se deverá continuar trabalhando na busca de eliminação 

dos maus registros, quer seja por desconhecimento e despreparo profissional, por negligência 

ou imperícia ou até mesmo, pela necessidade ou desejo de se ocultar a real causa de morte. 

Por todos esses aspectos mencionados, no momento atual através dos dados oficiais é 

possível dizer que há um sistema de vigilância de mortes maternas implantado, que já permite 

conhecer a real magnitude deste problema no estado, e que o processo permanente de 
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capacitação em vigilância epidemiológica utiliza o  Guia de Atualização das Ações de 

Vigilância ao Óbito Materno e Estruturação e/ou Implementação dos Comitês de Prevenção à 

Mortalidade Materna elaborado paralelamente a realização deste estudo. 



 

 
4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 Objetivo Geral 

 

Descrever a mortalidade materna no Estado do Ceará, no período de 1991 a 2001, no 

que se refere às características obstétricas e epidemiológicas dos óbitos, visando contribuir 

para o conhecimento dessa realidade e subsidiar as políticas de atenção à saúde materna, a 

serem implementadas pela SESA. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar as principais causas de óbitos maternos, quantificando-os por causas 

específicas para estabelecer as tendências de MM, no período estudado. 

 

Estabelecer o perfil da mulher em situação de risco para o óbito materno no Ceará. 

 

Identificar fatores obstétricos, socioeconômicos e de oferta de serviços de saúde 

associados ao estabelecimento das razões de mortalidade materna, no período. 

 

Avaliar os principais avanços na organização da Vigilância Epidemiológica da 

Mortalidade Materna ao nível central da SESA e das Microrregiões. 

 

Propor recomendações para continuidade do desenvolvimento das políticas de 

atenção em saúde materna, sob diretrizes do Sistema Único de Saúde. 



 

5. METODOLOGIA 
  

Os dados analisados neste estudo são resultantes da organização do sistema de 

VEMM no núcleo de epidemiologia da SESA. Para os anos de 1991 e 1992 os óbitos de MIF, 

tiveram como fonte as declarações de óbitos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

do núcleo de epidemiologia da SESA. 

Para o período de 1993 a 1997, após a instalação do programa de prevenção da 

mortalidade materna realizou-se investigação dos óbitos maternos delineando-se o perfil  

dessa mortalidade,  através da ficha confidencial de investigação do óbito materno. Segundo a 

OPS/OMS (1996) o padrão ouro para se estimar a mortalidade materna pode ser obtido por 

um inquérito de mortalidade em idade reprodutiva, utilizando-se de todas as possíveis fontes 

de informação, inclusive entrevistas domiciliares e com profissionais que cuidaram do caso, 

construindo-se uma autópsia verbal. Foi tentando alcançar este propósito que foram 

preenchidas as fichas confidenciais de investigação do óbito, que por sua vez foram 

completadas com informações dos prontuários hospitalares e complementadas em alguns 

casos com entrevistas a familiares e ou profissionais de saúde. 

Para o período de 1997 a 2001, já contando com o banco de dados  melhor 

estruturado e informatizado  na CEVIGI,  foi possível aprofundar as análises através do 

programa  EPI INFO. 

Para o cálculo das razões de mortalidade materna no período de 1991 a 1994 

utilizou-se como denominador  a população de crianças menores de um ano, estimada pelo 

método geométrico a partir das populações do Censo de 1991, IBGE.   A partir de 1995, 

passou-se a utilizar como  denominador os dados do sistema de informações de nascidos 

vivos (SINASC). 

Esse estudo trabalhou com 1072 óbitos maternos registrados de 1991 a 2001, 

conforme apresentado no quadro a seguir por ano e por região: 
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 5.1 - Número de Óbitos Maternos por Região do Estado, de 1991 a 2001 
 

Região/número 
de óbitos 

Capital Interior Ceará 

1991 11 24 35 
1992 17 28 45 
1993 32 48 80 
1994 30 59 89 
1995 30 81 111 
1996 33 78 111 
1997 27 83 110 
1998 21 115 136 
1999 14 115 129 
2000 21 91 112 
2001 18 96 114 

TOTAL 254 818 1072 
              

O estudo foi realizado na Secretaria de Saúde do Estado (SESA), na Coordenadoria 

de Políticas (COPOS), mais especificamente na célula de vigilância epidemiológica 

(CEVIGI), onde atualmente, desenvolvemos atividades profissionais, 

Conforme apresentado no fluxograma a seguir, para a realização das análises 

partimos do que é enviado pelos comitês microrregionais, através da pesquisa da DO, ficha 

confidencial de investigação, prontuários, relatórios do comitê microrregional, entrevista com  

profissionais de saúde e ou  familiares, visando a identificação do óbito materno e suas causas 

concluindo formalmente a pesquisa óbito por óbito. 
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5. 2 Fluxograma  Operacional Padrão dos Óbitos de Mulheres em Idade Fértil 
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Fonte: SESA/NUEPI/ CEVIGI 

Fontes de Informação de Óbitos de 
Mulheres em Idade Fértil 

Secretaria de Saúde do Município 

- Sistema de Informação sobre mortalidade (SIM) 
- Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 
- Unidade do Sistema Único de Saúde (nível local) 
- Declaração de óbito 
- Sistema de Informação de Atenção Básica 
(SIAB) 
- Parteiras, professores, outras lideranças 
representantes da sociedade 
- Imprensa 

- Preenche a planilha de óbito 
- Procede a investigação preliminar 

Se óbito não relacionado 
com gravidez 

Se óbito relacionado com 
gravidez 

Descartado Investigação detalhada com ficha 
padrão 

Comitê Microrregional de Prevenção à 
Mortalidade Materna 

- Analisa 
- Comprova 
consistência da 
investigação 
- Retroalimenta aos 
municípios 

Se Incompleta Se Completa  

Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade 
Materna enquanto ativo - até 1999 

Atualmente Técnicos da CEVIGI 
SESA/NUEPI/ 

CEVIGI 

- Ratifica e retifica 
análise 
- Informa Viva 
Mulher até 1999 
CEARE/MICRO 
- Sugere 
intervenções 

Ministério da Saúde 
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A CEVIGI tem como função principal realizar a Vigilância Epidemiológica, na 

abrangência do Sistema Único de Saúde SUS - CE, bem como contribuir para a organização 

dessa vigilância nas 21 Microrregiões de Saúde com seus respectivos municípios, capacitando 

e oferecendo assessoria técnica. Também faz parte de sua missão trocar informações com as 

células responsáveis pelas políticas de saúde dirigidas aos grupos populacionais, oferecendo 

subsídios para fundamentação das intervenções programadas. 

 No caso específico da mortalidade materna, tem sido feito monitoramento e análise 

dos óbitos maternos, repasse de informações ao Comitê Estadual de Prevenção da 

Mortalidade Materna, no período de seu funcionamento, a Célula de Saúde Reprodutiva e 

Sexual (CEARE), às gerências microrregionais e secretarias municipais de saúde, além de 

atendimento aos municípios oferecendo os boletins epidemiológicos sobre mortalidade 

materna  oferecendo  retroalimentação. 

Levou-se os registros de óbitos maternos através de duas fontes: as fichas de 

investigação de óbitos maternos e as declarações de óbitos maternos do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da SESA . 

As principais variáveis investigadas no sistema de vigilância para esse estudo foram: 

Indicadores: razão de MM, razão de mortalidade específica por causas diretas. 

Fatores obstétricos: causas de mortalidade materna, agrupamento de causas de 

mortalidade materna, momento do óbito, momento em relação idade gestacional, intervalo 

intergestacional. 

A ficha confidencial de investigação de óbitos pode obter as seguintes informações: 

pessoais, do óbito, antecedentes e fatores de risco, dados da assistência pré-natal, dados do 

parto ou aborto (atual), dados da atenção hospitalar, do puerpério, do recém-nascido, 

diagnóstico anátomo patológico, exames complementares e dados vitais da admissão no 

hospital, a terapêutica utilizada, a classificação do óbito e parecer do comitê. 

Fatores pessoais: idade, situação conjugal. 

Fatores socioeconômicos: escolaridade, renda familiar, número de pessoas por 

domicílio. 

Fatores da assistência a saúde materna: local do óbito, tipo de parto, momento em 

relação ao parto, cobertura pré-natal, métodos contraceptivos, provedor da atenção em saúde. 

Fatores do sistema de informação: óbitos se declarados ou não, critérios de 

evitabilidade, medidas de evitabilidade, análise de responsabilidades. 
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No ítem parecer do comitê, quem faz a análise do óbito também se manifesta sobre a 

responsabilidade e evitabilidade do mesmo. Para tabulação e análise dos dados usamos o 

programa EPI INFO 6.04. 

A partir de 1997, contando com um banco de dados  melhor estruturado, foi possível 

um maior aprofundamento das análises  e a partir de 2000 foi possível distribuir os óbitos por 

municípios e regiões do Estado. 

De posse dos óbitos analisados, contendo a definição das causas básicas, 

estabelecidas às freqüências, período e local de ocorrência, foi possível construir um perfil da 

mortalidade materna para o Estado. 

 

5.3 Análise Estatística 

 

O produto mais importante da análise foi se estabelecer às razões de mortalidade 

materna obtidas das seguintes maneiras: dividindo-se o número de óbitos obstétricos diretos, 

indiretos e não especificados em determinado ano pelo total de nascidos vivos no mesmo ano  

e multiplicando por uma constante (seguindo o padrão internacional adotado essa constante 

foi igual a 100.000).   

Nº de óbitos maternos (diretos, indiretos e não especificados) 

Nº de Nascidos Vivos 

 

Usa-se o termo razão de mortalidade materna em vez de taxa ou coeficiente, 

freqüentemente utilizados por entender-se que ela só poderia ser chamada assim se o seu 

denominador fosse o número total de gestações. Como não é possível a obtenção desse dado, 

utiliza-se por aproximação o número de nascidos vivos, o que torna mais adequada a 

expressão “Razão” (Brasil, 2002b). 

 A análise dos primeiros seis anos (1991 a 1996) com 471 óbitos maternos, permitiu 

a construção das razões de mortalidade materna. E a análise para o   período de 1997 a 2001 

com 601 óbitos maternos, pode ser feita  com maior profundidade, sendo possível a 

classificação dos óbitos em obstétricos diretos, obstétricos indiretos, obstétricos não 

especificados e não obstétricos. 

Os conceitos mais atualizados destas categorias de óbitos foram usados nesse estudo 

conforme são apresentados a seguir:  

X 100.000 
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Morte Materna Obstétrica Direta é aquela que ocorre com complicações 

obstétricas durante a gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento 

incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. Corresponde aos 

óbitos codificados na CID10 como O00.0 a O08.9, O11 a O23.9, O24.4, O26.0 a O92.7, 

D39.2, F53 e M83.0. 

Morte Materna Obstétrica Indireta é aquela resultante de doenças que existiam 

antes da gestação ou que se desenvolveram durante este período, não provocadas por causas 

obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Corresponde aos 

óbitos codificados na CID10 como: O10.0 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).   

Morte Obstétrica não especificada são os óbitos codificados como O95, que na 

CID 10 significa morte materna de causa não especificada durante a gravidez, o trabalho de 

parto, o parto, ou no puerpério. 

Morte Materna não obstétrica é a morte resultante de causas incidentais ou 

acidentais não relacionadas à gravidez e seu manejo. Chamada por alguns autores como morte 

não relacionada. Estes óbitos não são incluídos no cálculo da razão de mortalidade materna. 

Morte Materna Tardia  é a morte de uma mulher, devido a causas obstétricas 

diretas ou indiretas, que ocorre num período superior a 42 dias e inferior a 1 ano após o fim da 

gravidez (CID O96) (Silveira: Ponte,  2001: 11-12). 

Algumas causas de morte ocultam o estado gestacional e por isso são chamadas de 

máscaras, daí a expressão mortes maternas mascaradas. Um exemplo comum desse fato é a 

ocorrência de um óbito na UTI, quando o médico por desconhecer o que se passou 

anteriormente com a mulher, atesta apenas a causa terminal (MS, 2002).  No processo de 

análise desses óbitos esteve-se sempre atento e se fez busca ativa na lista de máscaras mais 

freqüentes, que são as citadas a seguir: 

 acidente vascular cerebral;  

 broncopneumonia; 

 causa desconhecida; 

 choque, choque anafilático, choque hipovolêmico, choque endotóxico,choque 

neurogênico,choque séptico; 

 coagulação intravascular disseminada; 

 crise convulsiva; 

 edema agudo de pulmão; 

 embolia pulmonar; 
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 endometrite; 

 epilepsia; 

 falência miocárdica;  

 hemorragia; 

 hipertensão arterial; 

 hipertensão intra-craniana aguda; 

 infarto agudo do miocárdio; 

 insuficiência cardíaca congestiva; 

 insuficiência cardíaca por estenose mitral; 

 insuficiência hepática aguda; 

 insuficiência renal aguda 

 miocardiopatia; 

 morte sem assistência médica; 

 peritonite; 

 pneumonia; 

 septicemia; 

 tromboembolismo; 

 parada cardíaca; 

 pelviperitonite 

Ressalte-se quão importante é o preenchimento correto da Declaração de Óbitos   

pelos médicos, para se evitar as máscaras, identificar a  causa ou causas básicas que 

determinaram o óbito (Brasil, 2002b). Essa condição  é indispensável para construção do 

perfil de mortalidade da região e elaboração das intervenções mais indicadas e eficientes. 

 



 

6. RESULTADOS 

 
Esses resultados são concernentes ao processo de vigilância epidemiológica ao óbito 

materno no Ceará, cujo início se deu em 1992 e hoje apresenta  indiscutíveis avanços, que nos 

permitem as análises que ora apresentamos. 

 
6.1  Mortalidade Materna: Magnitude e Causas  

 

O cálculo da razão da mortalidade materna é o produto maior desse processo de 

vigilância. Em 11 anos, foram identificados 1.072 óbitos maternos, sendo que, de 1991 a 

1996, 471 óbitos foram analisados e classificados como sendo por causas obstétricas, e de 

1997 a 2001, 601 óbitos foram identificados e classificados como por causas obstétricas e não 

obstétricas.   

De 1991 a 1996 observou-se nas razões de mortalidade materna (RMM) uma 

tendência claramente crescente. A partir de 1997, observou-se uma tendência à estabilidade. 

Nessa série histórica, a tendência crescente de 1991 a 1996, pode ser explicada pela melhoria 

dos registros posteriores ao lançamento do Programa Viva Mulher e pela criação do Comitê 

Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, ambos em 1992. Neste período, também se 

registrou como maior RMM a de 1996 com 95,1 óbitos por 100.000 nascidos vivos. No 

período seguinte, observou-se maior oscilação da RMM entre 77 a 93 por 100.000 nascidos 

vivos, no período de 1997 a 1999, com posterior redução para um patamar de cerca de 75 por 

100.000 nascidos vivos, nos dois últimos anos.  
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Número de Óbitos Maternos e Razão de Mortalidade Materna   

Ceará, 1991 a 2001 
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Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia. 
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Nos itens seguintes a mortalidade materna no Ceará será analisada apenas para o 

período de 1997 a 2001, para o qual os 601 óbitos registrados dispõem de informações 

detalhadas. Para os anos anteriores verifica-se um acentuado sub-registro, além de se dispor 

apenas de informações sobre a faixa etária da mulher, tipo de parto e seu local de ocorrência.   

 

6.1.1 Classificação  das Mortes Maternas 

 

Segundo a OMS, os óbitos maternos podem ser classificados em obstétricos diretos, 

obstétricos indiretos, obstétricos não especificados, não obstétricos e mais óbitos obstétricos 

tardios, conforme as definições já citadas na Metodologia.  

Dos 601 óbitos investigados e confirmados de 1997 a 2001, 568 óbitos (94,6%) 

foram decorrentes de causas obstétricas diretas, indiretas e não especificadas e 33 óbitos 

(5,4%) ocorreram por causas não obstétricas. Dos óbitos obstétricos 71,8% foram diretos, 

16,1% foram obstétricos indiretos, 11,7% foram obstétricos não especificados e 0,1% foi 

óbito materno tardio (Tabela 6.1).  
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A proporção de óbitos maternos por causas obstétricas diretas tem declinado de 

76,0% em 1997 para 64,9% em 2001. Os óbitos obstétricos não especificados têm oscilado 

entre 6% e 13%, e cada vez mais têm sido esclarecidos em suas causas. Em conseqüência 

disso tem se sobressaído os óbitos obstétricos indiretos, que passaram de um percentual de 

7,2% para 24,7% do total de óbitos maternos. Causas não obstétricas tem se mantido com um 

percentual entre 4% e 8% do total, nos últimos  cinco anos (Gráfico 2). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Causas de Óbitos Maternos 

Reduzir os óbitos por causas obstétricas diretas, tem grande importância em saúde 

pública, porque a maioria destes óbitos sendo evitáveis, pode significar que os serviços de 

saúde estão intervindo, mais adequadamente, nas demandas recebidas. Além de também 

poder demonstrar que os gestores dos serviços de saúde estão mais sensibilizados e 

comprometidos com a agenda da saúde materna.                          

Dentre as causas obstétricas diretas de morte, despontou como a causa mais 

freqüente de óbito a doença hipertensiva específica da gestação (DHEG), seguida das 

hemorragias, das infecções, dos abortos e das complicações anestésicas compondo o elenco 

de causas. Com relação à DHEG, excluídos os casos de hipertensão arterial crônica, que 

 
Distribuição percentual dos óbitos maternos por causas obstétricas e  
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foram classificados como óbitos obstétricos indiretos, os óbitos têm declinado, passando de 

40,9% das causas de morte de 1997 para 26,6% em 2001 (Tabela 6.1).  Embora tenha sido 

constatada uma diminuição dos óbitos por DHEG, é ainda preocupante o volume de 

ocorrência. Sabe-se que um bom controle pré-natal, é uma real possibilidade de intervenção e 

tratamento adequado, que reduz um grande número das evoluções desfavoráveis dessa 

patologia. 

A segunda causa mais freqüente foram as hemorragias pós-parto com 74 óbitos 

(18,1%), que somados às hemorragias ante-parto com 17 óbitos (4,1%) e DHEG somam 

62,6% dos óbitos obstétricos diretos. Os quadros hemorrágicos são controlados em sua 

maioria por acesso oportuno a hemoterapia, que no Ceará está sendo descentralizada para as 

microrregiões, não sendo justificada a manutenção desses indicadores. 

As infecções puerperais com 12% dos óbitos obstétricos diretos representam a 

terceira causa de óbito obstétrico direto e mostram a persistente necessidade de um melhor 

acompanhamento ao parto e puerpério imediato, que é problema sistêmico grave, retratando 

uma atenção ainda inadequada a essa emergência médica.    

Os abortos, as embolias, as complicações anestésicas e as outras causas diretas 

completam o elenco de óbitos obstétricos diretos com 24,8% dos óbitos. 

Os óbitos obstétricos indiretos foram 92 e corresponderam a 16,1% dos óbitos 

obstétricos. Tiveram como principal causa as doenças do aparelho circulatório com 44,5% 

dos óbitos obstétricos indiretos, seguido de outras causas indiretas, dentre as quais figuraram 

as hepatites, diversas formas de anemias, doenças infecciosas e parasitárias, além de outras 

patologias menos freqüentes. Dentre as causas indiretas figuraram as doenças do aparelho 

circulatório 44,5% em primeiro lugar, seguido das doenças do aparelho respiratório 10,8%, 

das doenças infecciosas e parasitárias 6,5%, da hipertensão arterial crônica 8,6%, além de 

outras patologias como doenças de base, agravadas pelo estado gestacional e que constituíram 

as outras causas indiretas com 23,9% (Tabela 6.1).  

As mortes maternas obstétricas não especificadas, corresponderam a 11,7% do total 

de óbitos por causas obstétricas, traduzindo a real dificuldade de determinação da causa 

morte, mas também significando a persistência de dois problemas: um, referente a resistência 

e a dificuldade de se obter o preenchimento completo dos formulários e declarações por 

técnicos e servidores envolvidos no trabalho. E o outro, por ser difícil e embaraçoso para os 

familiares dar detalhes das circunstâncias do óbito, que possibilitem uma completa análise. Os 

óbitos não obstétricos 5,5 foram resultantes de acidentes ou incidentes, dentre os quais 

figuraram atropelamentos, homicídios, envenenamentos por agrotóxicos e suicídios. Estes 
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óbitos não foram computados quando do cálculo das razões de mortalidade materna, segundo 

tem sido recomendado pela comissão nacional de mortalidade materna do Ministério da 

Saúde e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (MS, 2002).  

Com a introdução do conceito de óbito materno tardio, que é aquele devido a causa 

obstétrica direta ou indireta, e que ocorre num período superior a 42 dias e inferior a um ano 

após o final de uma gestação (CID O96), foi possível identificar 1 óbito no ano de 2001.  

 

Tabela 6.1 – Distribuição de Causas de Óbito Materno, por Grupo de Causas. 

Ceará, 1997 a 2001 

 
Causas 1997 

Nº  (%)         
1998 

Nº  (%) 
1999 

Nº  (%) 
2000 

Nº  (%) 
2001 

Nº  (%) 
Total  

Nº (%) 
Obstétrica diretas  
1. DHEG 34  (40,9) 48  (50,0) 35  (42,6) 31  (39,7) 17  (26,6) 165 (40,4) 
2. Gravidez terminada em aborto 6  (7,2) 7  (7,3) 7  (8,6) 3  (3,9) 9  (14,0) 32   (7,8)  
3. Hemorragia anti-parto 1  (1,2) 1  (1,0) 9  (10,9) 3  (3,9) 3  (4,7) 17  (4,1) 
4. Hemorragia pós-parto  23  (27,8) 9  (9,4) 16  (19,6) 14  (18,0) 12  (18,8) 74   (18,1) 
5. Infecção puerperal  9  (10,9) 15  (15,7) 4  (4,9) 14  (18,0) 7  (11,0) 49  (12,0) 
6. Embolias 8  (9,6) 7  (7,3) 5  (6,0) 8  (10,5) 7  (11,0) 35   (8,5) 
7. Complicações da anestesia  1  (1,2) 3  (3,1)  0 1  (1,3) 1  (1,5) 6   (1,4) 
8.  Outras causas diretas 1  (1,2) 6  (6,2) 6  (7,4) 1  (2,6) 14  (20,0) 29   (7,1) 
Sub-total 83  100 96  100 82  100 77  100 70  100 408  100 
Obstétricas indiretas 
9. Doenças do aparelho circulatório 5 (62,5) 15 (62,5) 7 (36,8) 5  (27,7) 9 (45,0) 41   (44,5) 
10. Doenças do aparelho 
respiratório 

- 1  (4,1) 4 (21,0) 2 (11,1) 3 (15,0) 10  (10,8) 

11. Doenças do aparelho digestivo 0 1  (4,1) 2 (10,5) 1 (5,5) 1 (5,0) 5  (5,4) 
12. Hipertensão arterial crônica 0 2  (8,3) 2 (10,5) 2 (11,1) 2 (10,0) 8   (8,6) 
13. Doenças Infecciosas e 
parasitarias 

1  (12,5) 1  (4,1) 2 (10,5) 0  2 (10,0) 6   (6,5) 

14. Outras causas indiretas 2 (25,5) 4  (16,8) 2 (10,5) 8 (44,4) 3 (15,0) 22  (23,9) 
Sub-total 8 100 24 100 19 100 21 100 20 100 92  100 
15. Obstétricas não especificada 13 11 17 9 17 67   (11,7) 
Total Obstétricos 104 (94,5) 131 (96,4) 118 (91,5) 107 (95,6) 108 (94,8) 568 (94,5) 
 Não obstétricos 6 (5,5) 5 (3,6) 11 (8,5) 5 (4,5) 6 (5,2) 33 (5,5)  
Total Geral 110 100 136 100 129 100 112 100 114 100 601 100 

Nota: 1 óbito materno tardio em 2001.  

 

 

 

 
 



 75 

6.1.3  Mortalidade  por Causas Obstétricas Diretas 

 
Por entendermos que as mortes por causas obstétricas diretas, sendo evitáveis na 

maioria das vezes, são as mais importantes para medir o impacto das intervenções em saúde 

pública, calculamos as razões de mortalidade específica por causas obstétricas diretas para o 

período. 

 Conforme mostra o gráfico 3, nos quatro últimos anos, tem havido uma gradual 

redução dos óbitos por causas obstétricas diretas, que passou de 64,4 por 100.000nv em 1998 

para 44,6 por 100.000nv em 2001, com uma redução da ordem de 34,7%. Este fato sinaliza 

que o trabalho sistemático de informação, educação e comunicação em saúde, e a melhoria 

dos serviços de saúde, dois dos quatro pilares dos determinantes da saúde, podem contribuir 

para  grandes mudanças e impactar positivamente, na saúde materna. Levando-se em conta os 

esforços de capacitação dos profissionais, normatização da assistência através de protocolos 

clínicos, melhoria nos equipamentos da rede de serviços e as constantes campanhas por uma 

maternidade segura desenvolvidas no âmbito nacional, estadual e municipal, pode-se  

entender que os resultados começam a  aparecer. 

   

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

As razões de mortalidade por causas específicas tiveram um decréscimo 

principalmente nas DHEG, mas também nas hemorragias pós-parto, nas infecções puerperais, 

embolias de origem obstétrica e complicações anestésicas, todas elas patologias que requerem 
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diagnóstico oportuno e  intervenção clínica especializada, em  geral dependente do 

especialista em ginecologia e obstetrícia. O manejo destas situações, consideradas graves, não 

pode prescindir de  capacidade técnica e habilidades clínicas do profissional, de  insumos em 

medicamentos e equipamentos, e boa estrutura hospitalar. As hemorragias ante-parto nas 

quais se incluem as placentas prévias e os descolamentos prematuros de placentas, as 

anormalidades da dinâmica uterina e todas as outras causas obstétricas diretas aumentaram no 

período. 

    As mortes por causas obstétricas diretas no Ceará (Gráfico 4), seguem o mesmo 

padrão nacional, quase metade delas são devidas a DHEG, seguida de hemorragias, infecções 

e abortos, para em quarto lugar aparecerem todas as outras causas obstétricas diretas. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razão de mortalidade específica por causas obstétricas diretas,
 Ceará, 1997 a 2001
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1997 25,7 0,7 17 6,6 4,4 5,9 0,7 0,7
1998 34,2 0,7 6,4 10,6 4,9 4,9 2,1 4,2
1999 24,5 6,3 11,2 2,8 4,9 3,5 0 4,2
2000 21,7 2,1 9,8 9,8 2,1 5,6 0,7 1,4
2001 11,8 2 8,3 4,8 6,2 4,8 0,6 5,5

NV= 97 (134873); 98 (14033); 99 (142404); 00 (142528); 01 (143340).
Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia.
              Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna.
                                                                                                                                                                                                                         N= 408

Gráfico 4



 77 

6.2 Características das Mulheres 

Visando maior compreensão do perfil das mulheres que foram a óbito e das suas 

características sócio-demográficas desenvolveu-se a análise no que se refere a idade, situação 

conjugal, escolaridade, renda e tamanho família. 

 

6.2.1  Idade 

 Os óbitos de mulheres no ciclo gravídico-puerperal foram razoavelmente bem 

distribuídos ao longo do período fértil.    

A faixa etária de 20 a 24 anos, foi a mais afetada com 21,3% dos óbitos, seguida da 

faixa de 25 a 29 anos com 21,0% e da faixa de 30 a 34 anos com 16,9%. O grupo de faixa 

etária acima de 40 anos representou 10,2% dos óbitos e o de adolescentes 14,5%. Cerca de 

89,9% dos óbitos ocorreu antes da quarta década de vida, desperdiçando um grande número 

de anos potenciais de vida produtiva acrescidos da carga de significação social que a morte 

materna, em regra traduz.  

Os óbitos ocorridos nos extremos da vida reprodutiva (menores de 20 anos e acima 

de 35 anos) representaram 24,7% do total e podem estar apontando para a persistência de 

falhas quanto a provisão de serviços de planejamento familiar.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribuição percentual de óbitos maternos, segundo faixa  

etária da mulher,Ceará, 1997 a 2001 
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6.2.2   Situação Conjugal 

Analisando os dados com relação a situação conjugal verifica-se que houve  maior 

proporção de óbitos em mulheres em união estável com 62,2%, o que não significa que estas 

mulheres fossem legalmente casadas, seguido de mulheres solteiras e sem parceiro fixo 

37,8%. 

A proporção de óbitos em mulheres com companheiro foi decrescente e no último 

ano houve uma aproximação  entre os números de óbitos de mulheres com e sem 

companheiros.  
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6.2.3  Escolaridade 

 
A educação de mulheres pode tornar  a gravidez e o parto eventos mais seguros além 

de melhorar a saúde de toda família. Nesse estudo em relação à escolaridade, obteve-se a 

informação de somente 247 óbitos de um total de 601. Observando-se que o nível de 

escolaridade está inversamente relacionado à mortalidade, inferimos que cerca de 50,6%  dos 

óbitos ocorreram em  mulheres que  tinham quatro anos ou menos de estudo e 37,2% 

ocorreram em mulheres com 5 a 8 anos de escolaridade. Se somarmos todas as mulheres com 

escolaridade igual ou inferior a oito anos,  teremos 87,8% dos óbitos. Por conseguinte apenas 

10,5%  das mulheres com mais de oito anos de escola evoluíram para óbito. No Gráfico 7, 

evidencia-se que ano a ano há uma tendência a diminuir a proporção de óbitos entre mulheres 

de maior escolaridade, acima de oito anos.                 
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6.2.4   Renda Familiar           

 

A análise da mortalidade materna relacionando-a a renda mensal familiar mostrou 

que a  maior proporção de óbitos ocorreu entre àquelas mulheres cuja  renda familiar era 

menor ou igual a 3 salários mínimos. Dentre os 179 óbitos avaliados com relação a essa 

variável, encontrou-se que  62,2% das mulheres apresentavam renda mensal familiar de até 

1,5 salários mínimos, seguidos de 31,8% das mulheres com renda, de 1,5 a 3 salários 

mínimos, em conjunto correspondendo a 94% do total. A pequena proporção com renda 

acima de 3 salários representou 6%, sugerindo uma clara associação entre a morte materna e 

a pobreza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Percentual de óbitos maternos segundo renda familiar da 
mulher. Ceará, 1997 a 2001
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6.2.5   Tamanho da Família 

 

A análise conjunta dos 339 casos de óbitos maternos relacionando-os com os 

números de pessoas residentes nos domicílios mostrou que 41,4% dos casos ocorreram em 

domicílio onde residiam 4 a 6 pessoas,  em seguida vieram os domicílios com 1 a 3 pessoas 

com um terço dos óbitos e finalmente os domicílios com mais de 6 pessoas com 25,3% dos 

óbitos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Óbitos Maternos segundo Pessoas Residentes no Domícilio. 
Ceará, 1997 a 2001

1 a 3 pessoas
33,3%

4 a 6 pessoas
41,4%

Mais de 6 pessoas
25,3%

Gráfico 9

Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia.
              Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna.
    
                                                                                                                                                                                                                          N= 339



 82 

6.3  Assistência a  Saúde Materna 

 
       A saúde materna, como direito de cidadania e componente essencial dos direitos 

sexuais e reprodutivos, exige de governantes, dirigentes institucionais, população e sociedade 

em geral uma análise em profundidade, do  complexo  modelo de assistência à saúde, como  

condição sine qua non para o conhecimento da ordem vigente e de sua resposta total ou 

parcial, às necessidades de saúde da população em idade reprodutiva, durante o ciclo 

gravídico-puerperal. 

 

 

6.3.1  Momento do óbito em relação ao tipo de parto 

 
O momento da ocorrência do óbito materno em si pode trazer uma sobrecarga de 

perdas para as famílias, principalmente quando acontece antes do parto, ceifando a vida da 

mãe e do bebê. Na Tabela 6.2, demonstramos os óbitos com relação ao parto. 

 
Tabela 6.2 -  Morte Materna segundo Tipo de Parto. Ceará, 1997 a 2001 

Ano Antes do parto Durante ou após o parto 
Normal Cesárea Fórceps Total 

Nº       % Nº       % Nº      % Nº     %   Nº         % 
1997        25    23,5            47     44,3    31     29,4 3      2,8 106        100 
1998        20    16,8      44     36,9    52    43,8     3      2,5 119        100 
1999 28    24,9 54     47,8    29    25,6     2      1,7 113        100 
2000 17    16,3 45     43,3    41    39,5 1      0,9 104        100 
2001                  20    19,8      44     43,6    36    35,7     1      0,9 101        100 
Total 110 234 189 10 543        100 

Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia. 
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna. 
 

Nesta análise de 543 óbitos, somente cerca de 20,2% deles, aconteceram antes do 

parto. Quanto ao tipo de parto, considerando somente os óbitos com parto (433), demonstrou-

se a ocorrência da interrupção da gestação por via abdominal com 43,7% dos  óbitos 

analisados, percentual abaixo dos óbitos ocorridos com partos naturais 54,0%. No universo 

estudado apenas 2,3% das mulheres tiveram partos fórceps, demonstrando que é raro 

acontecer partos instrumentais por via baixa.  

A assistência ao parto tem sido objeto de muitos estudos e discussões.Tem havido por 

parte do Ministério da Saúde, determinação de medidas e normas, que vêm sendo introduzidas 
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na assistência ao parto, no Brasil. Sentimos ser necessário aprofundar as análises sobre o 

momento do parto, como ele vem se desenvolvendo na rede pública e analisar os  óbitos, 

nesse aspecto, é uma boa maneira de conhecer essa realidade. 

Nos 543 óbitos investigados com relação ao parto, dentre os 601 ocorridos a partir de 

1997, evidenciou-se que 72,1% aconteceu no pós-parto, 23,5% antes do parto e somente 

4,2% durante o parto (Gráfico 10). 

 
 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Momento do óbito materno com relação ao parto - Ceará 1997 a 2001 

23,5% 

4,2% 

72,1% 

128 

23 

392 

Antes do Parto 
Durante o Parto 
Depois do Parto 

Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia. 
              Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM 
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna. 
                                                                                                                                                                                                                                   N= 543 

Gráfico 10 
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6.3.2   Idade da Gestação 

A análise dos óbitos quanto a idade gestacional mostrou maior freqüência de óbitos 

entre 37 a 41 semanas, considerada gestação a termo, com 53,5% dos óbitos, seguidos de 

34,0% de prematuros, entre 21 e 36 semanas de gestação. Identificou-se também 4,8% dos 

óbitos em gestações pós-termo e 7,7% dos óbitos por abortamento. 

Só foi possível a obtenção desse dado em 495 dos óbitos dentre os investigados. 

 

 

 
Percentual de óbitos  maternos segundo idade gestacional em semanas.

 Ceará, 1997 a 2001

< 20sem
7,7%

21-27sem
7,3%

28-36 sem
26,7%

37-41sem
53,5%

Acima de 42sem
4,8%

38

36

132

265

24

Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia.
              Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna.
        
                                                                                                                                                                                                                          N= 495

Gráfico 11
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6.3.3    Intervalo Intergestacional 

 
   Não é fácil separar os efeitos de  gestações muito  próximas dos efeitos de fatores 

socioeconômicos como educação, renda e alimentação materna. Para 368 óbitos foi possível 

obter informação sobre o intervalo intergestacional. 

O percentual de óbitos em mulheres com intervalo gestacional menor que 2 anos, foi 

de 39,1%. Se for acrescentado o percentual de  óbitos em primigestas (23,1%), também 

identificado como fator de risco gestacional,  cresce a proporção para  62,2%  dos óbitos. 

Cerca de 37,8% dos óbitos ocorreram em mulheres com intervalo intergestacional acima de 

dois anos, que é o intervalo recomendado pela OMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual de óbitos maternos segundo intervalo 
intergestacional. Ceará, 1997 a 2001

Primigesta
23,1%

<1 ano
13,0%

1-2 anos
26,1%
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37,8%

85
48

96

139

Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia.
              Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna.
    
                                                                                                                                                                                                                         N= 368

Gráfico 12
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6.3.4   Local de Ocorrência 

 
 

Ao se fazer uma análise global do local de ocorrência dos óbitos maternos de 1997 a 

2001, chama a atenção que 87,2% das mortes maternas ocorreram em ambiente hospitalar, 

8,2% ocorreram no domicílio da parturiente e  4,6% ocorreram em ambulâncias e outros 

tipos de transporte buscando acesso a um hospital. Dentre estes, dois ocorreram em via 

pública. Este elevado percentual de mais de 12% dos óbitos ocorrendo fora do hospital sugere 

a persistência de dificuldades no acesso aos hospitais por ocasião do parto. 

 

 
 
 
 
 

 
Percentual de óbitos maternos segundo local de ocorrência.  

Ceará, 1997 a 2001 

1997 1998 1999 2000 2001 
0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

Hospital 86,2 90,8 89,9 87,6 78,4 
Domicílio 8,5 8,3 9,4 11,6 12,2 

Outros 5,3 0,9 0,7 0,8 9,4 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Núcleo de Epidemiologia. 
           Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 
           Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  N=601 

Gráfico 13 
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6.3.5    Atenção pré-natal 

 

Com relação à assistência pré-natal a constatação é que ela ainda não chega a ser 

satisfatória, mesmo que  analisando só quantitativamente.  No universo de 348 óbitos, onde 

essa análise foi possível identificamos somente 26,7% de óbitos onde as mulheres teriam 

recebido seis ou mais consultas conforme preconizam os protocolos do MS e da SESA. Em 

37,1% dos casos de óbitos as mulheres receberam de 4 a 5 consultas e em 36,2% menos de 

quatro consultas. Acredita-se que falhas ou deficiências dessa assistência pré-natal tenham 

contribuído para o desfecho dessas mortes. 

 

 

 

 

 
Óbitos maternos segundo consultas pré-natal realizadas, 

 Ceará 1997 a 2001 

Menos de 4 
36,2% 

4 a 5 
37,1% 

6 ou mais 
26,7% 

126 

129 

93 

Fontes: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Núcleo de Epidemiologia. 
              Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM 
              Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna. 
                                                                                                                                                                                                                                      N= 348 

Gráfico 14 
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6.3.6   Uso de Métodos Contraceptivos 

 
Observou-se que 57,7% das mulheres que foram a óbito, usaram algum método 

anticonceptivo em algum momento da vida e 41,3% nunca havia usado. A maior freqüência 

de mulheres fazendo uso de anticoncepcional hormonal oral (AHO), segue a tendência da 

população geral, que o tem como método de primeira escolha. O pequeno percentual de 

laqueaduras tubárias identificadas ocorreram em mulheres que foram a óbito no puerpério. 

A grande proporção de mulheres que foram a óbito sem ter tido acesso a tecnologia 

anticonceptiva, mostra a necessidade de maior ampliação da utilização de métodos eficazes, 

como o DIU, anticoncepcional hormonal oral, os preservativos masculinos e femininos e os 

métodos cirúrgicos também masculinos e femininos. 

 
 

 

 

 
Percentual de Óbitos maternos segundo uso de 

ét d  contraceptivos - Ceará - 1997 a 2001 

Não usava 
método 

167  (41,3%) 

Preservativo 
15  (3,7%) 

Anti-concep  
hormonal 

187  (46,3%) 

Geléias espermicida 
3  (0,7%) 

DIU 
9  (2,2%) 

Naturais 
17  (4,2%) 

Laqueadura vasectomia 
6  (1,5%) 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Núcleo de Epidemiologia. 
           Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 
           Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna. 

Gráfico 15 

N=404 
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 6.3.7   Assistência ao Parto 

 

Com relação a assistência obstétrica , no momento do parto observou-se que 63,4% 

das mulheres foram atendidas por obstetras, 25,5% por clínicos gerais,  2,5% por parteiras,  

0,4% por enfermeiros. Nesta análise três fatos chamam a atenção: primeiro a persistência de 

8,1% dos partos atendidos por ”outros” profissionais, que no Ceará geralmente significa um 

“auxiliar” de serviços de saúde sem qualificação e habilidades para tal função, segundo 

somente duas de cada seis mulheres que foram a óbito, tiveram seu parto assistido por um 

especialista. Terceiro a não existência dessa importante informação em 30% dos óbitos. 

 

 
 

Percentual de óbitos maternos segundo assistência  
obstétrica. Ceará, 1997 a 2001 

Clínico Geral Obstetra Parteiro Enfermeiro Outros 
0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 % de óbitos 

1997 26,9 56,5 5,5 0,0 11,1 
1998 24,7 64,7 3,9 0,9 5,8 
1999 26,3 61,6 0,0 0,0 12,1 
2000 24,9 67,0 0,0 1,1 7,9 
2001 26,9 65,7 3,7 0,0 3,7 
Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Núcleo de Epidemiologia. 
           Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 
           Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna. 

Gráfico 16 

N=431 
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6.4   Óbitos Maternos segundo Critérios de Evitabilidade 

 
Manifestar-se sobre a evitabilidade dos óbitos maternos implica em uma análise 

difícil de ser feita à distância e retrospectivamente por seu caráter subjetivo. Os analisadores 

do sistema de VEMM pautaram suas análises (ver metodologia) nos critérios de evitabilidade 

estabelecidos na ficha confidencial de investigação do óbito materno, que pergunta se o óbito 

era evitável, por uma ou várias das seguintes medidas: sociais, educativas, melhor assistência 

médica, ampliação do acesso a assistência médica, melhor assistência hospitalar, ampliação 

do acesso a assistência hospitalar, podendo ser marcado quantas respostas os analistas 

julgarem pertinentes.  

No processo de análise, parte dos relatórios traz histórias e contextos comunitários. 

Os dados demonstram que num universo de 535 óbitos maternos investigados 77,1% foram 

classificados como evitáveis 10,2% como inevitáveis e 8,4% dos casos, por falta de maiores 

subsídios não foi possível estabelecer conclusões sobre a evitabilidade (Gráfico 18). Por todos 

esses aspectos o entendimento sobre a evitabilidade dos óbitos maternos estaria diretamente 

relacionado a uma melhoria substancial da assistência médico hospitalar em todas as fases do 

ciclo grávido-puerperal, da assistência pré-natal, do acesso a hospitais microrregionais com 

condições adequadas, da existência de bancos de sangue e da garantia da referencia a 

hospitais terciários com UTI  Materna e Neonatal. 

Chegamos a esta conclusão através das análises das fichas confidenciais de 

investigação e das recomendações apontadas para cada caso de óbitos. 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 
Percentual de óbitos maternos segundo  

evitabilidade. Ceará, 1997 a 2001 

Evitável Não Evitável Inconclusivo 
0,0 
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40,0 

60,0 
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100,0 % de óbitos 

1997 86,0 10,0 3,0 
1998 91,0 8,0 1,0 
1999 66,0 23,0 10,0 
2000 90,0 5,0 5,0 
2001 80,0 9,0 16,0 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Núcleo de Epidemiologia. 
           Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 
           Comitê Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gráfico 17 

N=535 
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6.4.1  Óbitos Maternos segundo Medidas de Evitabilidade 

 
 No que se refere à análise sobre evitabilidade (Tabela 6.3), a despeito da carga de 

subjetividade que possa conter, as análises seguiram um padrão em que se contextualizou a 

história do óbito, iniciando na base comunitária (local de residência), as condições em que a 

mulher foi admitida para o parto, as condutas terapêuticas que recebeu, a identificação do 

risco e o tempo gasto para a transferência a um nível de maior complexidade, se já não 

estivesse numa maternidade terciária. 

Os resultados  estão em sintonia com a percepção dos analisadores e alguns registros 

semelhantes nos estudos da área.  

Para o ano de 1997, não houve registro dessas medidas. 

As medidas sociais, recomendáveis e perfeitamente aplicáveis as condições de 

pobreza e de educação, ambas aparecendo em torno de 44,1% das sugestões. As sugestões de 

melhoria da assistência médica e hospitalar como também do próprio acesso, ambas são 

condições que aparecem em torno de 50,7%. E os 5,2% restantes se distribuíram entre a 

impossibilidade de conclusão e a certeza de que nada poderia ser feito.  

 

Tabela 6.3 – Número e Percentual de Óbitos Maternos Segundo Medidas de 

Evitabilidade. Ceará 1998 a 2001 

Medidas de Evitabilidade 

1998 

Nº      (%) 

1999 

Nº    (%) 

2000 

Nº      (%) 

2001 

Nº    (%) 

Total 

    Nº             (%) 

Sociais 68 (50,0) 51 (39,5) 59 (52,6) 54 (47,3) 232 21,8% 

Educativas 67 (49,2) 60 (46,5) 55 (49,0) 56 (49,1) 238 22,3% 

Melhoria assistência médica 63 (46,3) 66 (51,1) 56 (50,0) 61 (53,3) 246 23,1% 

Ampliação do acesso à assistência 

médica 

21 (15,4) 22 (17,0) 30 (26,7) 41 (35,9) 114 10,6% 

Melhoria da assistência hospitalar 31 (22,7) 31 (24,0) 22 (19,6) 40 (35,0) 124 11,7% 

Ampliação do acesso à assistência 

hospitalar 

9  (6,6) 11 (8,5) 11 (9,8) 19 (16,6) 57 5,3% 

Nenhuma 4 (2,9) 1 (0,7) 5 (4,4) 5 (4,3) 18 1,6% 

Inconclusiva 2 (1,4) 4 (3,1) 12 (10,7) 11 (9,6) 39 3,6% 
Nota: Nessa análise cabia resposta para mais de uma opção. 
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6.4.2  Óbitos Maternos segundo Análise de Responsabilidade 

 

Reconheceu-se na análise de 310 óbitos em que se obteve essa informação, que 

apesar da subjetividade e dificuldade para traduzir a realidade histórica do óbito, as 

responsabilidades ficaram assim distribuídas: 38,2% com a assistência médica, 27,4%  com a 

própria vítima do óbito, 18,7% com a assistência hospitalar, 9% como inconclusiva e 6,5% 

como inevitável. 

 

Tabela  6.4 – Número e Percentual de Óbitos Maternos Segundo Responsabilidade 

Perante o Óbito. Ceará, 1997 a 2001 

Ano 
Médica Paciente Hospital Inconclusiva Inevitável 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1997 59 41,2 38 26,6 20 14,0 14 9,8 12 8,4 

1998 75 46,0 50 30,6 22 13,4 7 4,2 9 5,5 

1999 56 37,8 43 29,0 25 16,8 15 10,1 9 6,0 

2000 54 31,0 46 26,4 39 22,4 21 12,0 14 8,0 

2001 66 36,0 46 25,1 46 25,1 16 8,7 9 4,9 

Total 310 38,2 223 27,4 152 18,7 73 9,0 53 6,5 

Nota: Nessa análise cabia resposta para mais de uma opção. 
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6.5  O Registro dos Óbitos  Maternos  

 

Muito se debate, após dez anos de trabalho sobre as dificuldades persistentes no 

preenchimento da  declaração de óbito (DO). É necessário que se identifique o motivo pelo 

qual tem-se um grande número de óbitos maternos, para os quais não constam na DO o estado 

gestacional. Nessa amostra de 569 óbitos, 194 (34,1%) não constaram na DO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. DISCUSSÃO 
 

7.1 Vigilância ao óbito materno 

 

Após investigação de 1072 óbitos, em um período de 11 anos, foi possível traçar um 

perfil para a MM no Ceará, que é coincidente com os outros estados da federação, cujas 

desigualdades sócio-econômicas se refletem também nas condições de saúde. Atentando-se 

para as variáveis avaliadas neste estudo, entende-se que os resultados vão refletindo o 

crescimento gradual e processual das possibilidades de vigilância ao óbito materno no estado.  

A metodologia aplicada na construção da VEMM, foi na realidade, a melhor possível 

diante da realidade que tem se apresentado. Foi ainda a que se aproximou e aproveitou muito 

das experiências nacionais com destaque para a experiência da Secretaria de Saúde do Estado 

do Paraná.  

Os passos dados para a construção da VEMM, condição determinante para o 

conhecimento e acompanhamento da medida de MM, transportaram a SESA para este novo 

patamar. Do ponto de vista institucional foi muito complexo admitir o desconhecimento da 

situação no início, e ainda, mais complexo foi construir as possibilidades de medição, porque 

as informações são difíceis de se obter, fato que se justifica pela diversidade dos municípios e 

de suas secretarias municipais de saúde. Também porque as repercussões da divulgação desse 

indicador de mortalidade materna desencadeia manifestações internas e externas à SESA, 

difíceis de serem administradas sem repercutir no processo de intervenção em andamento pela 

área técnica e na situação individual de gestores e gerentes. 

Os resultados demonstram uma situação que do ponto de vista da VE é francamente 

positiva, principalmente se comparada ao Brasil como um todo. Mas, do ponto de vista da 

situação de saúde materna permanece um quadro ainda desfavorável, reclamando por ações 

mais efetivas. 

Por entender que este indicador também reflete a realidade socioeconômica da região 

e a qualidade de vida de seus habitantes, o quadro reitera um apelo por maior persistência de 

decisões políticas em favor da mulher e por ações mais efetivas de vigilância à saúde, 

particularmente, saúde materna. 

A meta de alcançar a razão de mortalidade materna igual a 50 por 100.000 nascidos 

vivos, conforme proposição do governo do Ceará desde 1995, mostra que muito ainda deve 

ser feito para transformar essa realidade. Se tomarmos em conta a meta de alcançar o 

coeficiente ideal, que seria abaixo de 20 por 100.000 nascidos vivos teremos recolocados 
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outros grandes desafios para o setor saúde do Estado, a população feminina e a sociedade em 

geral desde a Conferência de Alma-Ata, em 1978. 

Visualizar o quadro final da VEMM por microrregiões e municípios, permite uma 

compreensão de alguns indicadores socioeconômicos, de qualidade da oferta de serviços, 

relevantes para a compreensão da situação de MM no Estado. A despeito do crescimento da 

VEMM, identificada no período, seus visíveis resultados positivos na coleta, na investigação, 

no registro e nas análises de dados, ainda não é possível a afirmação de  que  os níveis 

desejados foram alcançados, percebendo-se apenas que o estágio da VEMM está bem 

evoluído.  

 

7.2 Determinação da Razão de Mortalidade Materna 

 

Este estudo não teria sido possível se o primeiro passo de construção do Sistema de 

VEMM, para se medir numericamente a MM, não se fizesse realidade. 

As publicações sobre MM das últimas décadas, dentre as quais destacamos os 

informativos Population Reports do Center for Communication Programs, John Hopkins 

(USA), publicou vários artigos que estimavam  uma RMM  variando bastante dentre os países 

em desenvolvimento. Relatava-se mais de 600 mortes por 100.000 nascidos vivos  para a 

África, acima de 400 para a Ásia e quase 300 para América Latina e Caribe.  Em contraste, 

para as regiões desenvolvidas essa taxa era menor que 20 mortes por 100.000 nascidos vivos 

(Population  Reports, 1988:2).  

Percebe-se as variações inclusive dentre as áreas rurais de algumas regiões, um 

exemplo emblemático referiu-se a uma área de Gâmbia que revelou 2.200 mortes para 

100.000 NV o que significava um óbito para cada 50 nascimentos (Greenwood et al, 1987).  

No Brasil, as publicações oficiais sugerem que a RMM variou de 45,0 para 57,3 

óbitos por 100.000 Nascidos Vivos para o período de 1991 a 1994, distante para mais e para 

menos de  vários países da América Latina (Tanaka, 1999). 

De 1995 a 1998 a RMM para o Brasil variou de  45,0 para 64,8 por 100.000 nascidos 

vivos. Já para o Ceará, essa mesma taxa variou em patamares mais elevados, de 77,1 a 95,1 

por 100.000 nascidos vivos. Mesmo reconhecendo alguma persistência da condição de sub-

registro para os dados do Estado e País, entendeu-se que no estado já começava uma 

aproximação dos dados reais com base na evolução do processo de VEMM  através do 

CEPMM  e do estudo “Rapid Assesment  Procedure (RAP), ocorrido em 1997 que visou 

diagnóstico rápido da situação de atenção em saúde materna em cinco municípios cearenses, 
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com resultados compatíveis em relação aos óbitos maternos investigados pelo CEPMM 

(Ceará, 2000). 

 O estado do Paraná foi um dos pioneiros na implantação da VEMM em 1988, e seu 

Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna têm elaborado relatórios anuais de trabalho 

para subsidiar as políticas internas do Estado. O sistema por eles criado logo depois foi 

replicado pelo Ceará, em 1992. Devido à alta comparabilidade dos dados dos dois sistemas, 

apresentaremos várias comparações. 

 Comparando-se os dados do Ceará de 1997 a 1999 com os do Estado no Paraná, no 

mesmo período, identifica-se que as razões de mortalidade materna nos dois Estados 

mostram-se  próximas (Quadro 7.1). O Ceará, no entanto, poderia apresentar um maior sub-

registro devido ao seu sistema de VEMM ter sido implantado mais recentemente. Para os dois 

Estados as RMM são consideradas  bastante elevadas. 

Nos anos mais recentes, de 2000 e 2001 registrou-se para o Ceará uma RMM de 75,0 

e 76,0 por 100.000 nascidos vivos numa demonstração de tendência estacionária, sinalizando 

que é necessária à persistência na busca precoce dos riscos que levam ao óbito, na 

socialização  cada vez mais ampla de práticas obstétricas adequadas e oportunas, 

principalmente no que diz  respeito ao controle das complicações obstétricas. 

A razão de MM para o Brasil no ano de 1998 foi de 64,8 por 100.000 nascidos vivos, 

para o Ceará é de 93,3 por 100,000 nascidos vivos, considerando que grande parte dos 

Estados não tem VEMM bem estruturada, é provável que essa RMM nacional esteja 

subestimada. 

Com base nos dados da VE, foi possível no passado e continua hoje, a prática de ir-

se estabelecendo políticas mais eficazes de assistência a saúde materna, compreendendo o 

planejamento familiar, o controle da gravidez e a assistência ao abortamento e ao parto, como 

também ao puerpério. As modificações nos indicadores demonstram que o trabalho 

sistemático de educação, informação e comunicação em saúde direcionada a mudanças no 

estilo de vida e a melhoria dos serviços de saúde, dois dos quatro pilares dos fatores 

determinantes da saúde estão contribuindo para mudanças na saúde materna.     
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Quadro 7.1 - Razão de Mortalidade Materna para o Triênio 1997 a 1999 nos Estados do 

Paraná e Ceará. 

 

Ano Razão de MM - Paraná Razão de MM - Ceará 

1997 74.3 77.1 

1998 81.0 93.3 

1999 78.9 82.8 
Fonte: SESA – (PR) e SESA-(CE) 

 

7.3 Características das Mortes Maternas 

 

Focalizando a análise sobre as causas obstétricas  de mortes, há tempos, que se 

registra o mesmo elenco de causas para regiões em desenvolvimento, variando apenas a 

freqüência (Population Reports, 1988:5). As mortes  resultantes de doenças ou complicações 

que ocorrem somente durante o ciclo gravidez, parto e puerpério são chamadas causas diretas. 

Ocorrem variações regionais dentro dos continentes, dos países, de um grupo de países e até 

dentro de um pequeno estado, mas a eclâmpsia, as hemorragias, as infecções, o aborto e o 

trabalho de parto interrompido, quase sempre são listados como principais causas. 

Utilizando o raciocínio clínico, entende-se que grande parte dos óbitos decorrentes 

de aborto, trabalho de parto prolongado e gravidez ectópica têm como causas básicas as 

hemorragias e ou as infecções. Algumas lesões causadas pelo manejo inadequado  do parto  

ou abortamento,  também cursam com hemorragias que podem ser fatais (Population Reports, 

1999). Analisando-se comparativamente, os agrupamentos de causas obstétricas para o Ceará 

e Paraná, evidencia-se: 

Quadro 7. 2 – Proporção de Óbitos por Causas Obstétricas Diretas, período de 1997 a 

1999 no Paraná, e 1997 a 2001 no Ceará. 

Causas Paraná Ceará 
1. Gravidez terminada em abortamento 4,8% 7,8% 
2. Complicações relacionadas com gravidez   
2.1 Hipertensão complicando gravidez, parto e 
puerpério (DHEG) 

16,8% 40,4% 

3. Complicações do trabalho de parto e parto   
3.1 Hemorragia pós-parto 10,5% 18,1% 
4. Complicações do puerpério   
4.1 Infecção puerperal 6,4% 12,0% 
5. Outras complicações relacionadas a gravidez, parto e 
puerpério (outras diretas) 

17,0% 7,1% 

Fonte: SESA-PR e SESA-CE. 
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Ao nosso entendimento, esse quadro poderia se chamar de mortes preveníveis ou 

lesões evitáveis. Porque os problemas hipertensivos complicando a gravidez, podem ser 

emergências médicas, difíceis de evitar e controlar, mas a experiência tem demonstrado que 

quando é feito um diagnóstico oportuno e tratamento correto, consegue-se prevenir, parte das 

complicações da DHEG, que ocorre em 1% das mulheres grávidas (WHO,1986). 

A despeito da complexidade  que acompanha esta síndrome desde sua conceituação, 

a prática clínica estabelece níveis de prevenção a partir das manifestações clínicas (nível 

secundário). Indica-se a hospitalização, repouso, fluidoterapia e terapia medicamentosa 

conforme quadro clínico apresentado pela cliente. 

Ratificando esse raciocínio os estudos mais recentes sobre hipertensão na gravidez 

assumem a freqüência da DHEG em torno de 4% das mulheres grávidas, e que o número de 

hipóteses propostas para explicar a doença supera em muito as evidências existentes, que 

ainda não é possível à prevenção primária (evitar a doença), mas que há formas de detecção 

precoce, de terapia preventiva para mulheres de alto risco e de prevenir as complicações mais 

graves (Tower & Baker, 2002:57). 

A redução de óbitos ocorrida no Ceará deveu-se em parte às respostas que a área 

técnica vêm dando, no acompanhamento da VEMM, descritas anteriormente. Sendo atribuída 

a uma melhoria da assistência pré-natal, que quando apresenta qualidade reduz um grande 

número de evolução desfavorável dessa patologia. Reforçando essa compreensão, pode-se 

afirmar que um bom serviço de assistência pré-natal com recursos humanos capacitados, 

suporte laboratorial e de medicamentos, acessíveis à população de grávidas e com referência 

estabelecida para um nível de complexidade maior, poderá se traduzir em melhores resultados 

afetos a essa patologia e as demais patologias do período perinatal.  

De acordo com o Quadro 7.2, o Ceará apresentou percentual de óbitos por DHEG 

58,4% maior que o Paraná. Esta situação pode estar refletindo principalmente, as deficiências 

da assistência pré-natal, ao parto e puerpério, sendo também influenciada pelas condições de 

pobreza da população. 

As hemorragias no ciclo gestacional podem ser resultantes de um descolamento 

prematuro de placenta (DPP), parto prolongado, rotura uterina, um abortamento espontâneo 

ou induzido em condições de risco, situações que podem matar uma mulher em poucos 

minutos se o sangramento não for interrompido. É sabido que 2 a 3% das grávidas sofrem 

hemorragia durante o parto (Duale et al, 1988). Portanto é imperativo que as estruturas 

hospitalares estejam preparadas para intervir, adequadamente.  
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Sobre abortamento cogita-se com freqüência cifras que chegam a alcançar uma 

estimativa de 20 milhões de abortos em condições de risco, dentre os 36 a 53 milhões de 

abortos anuais no mundo (Henshaw, 1990). A estimativa dessa incidência e das mortes 

atribuídas ao aborto requer compilação de informações de várias fontes, principalmente em 

países onde o aborto não está legalizado. Em nosso estudo, embora o abortamento tenha 

contribuído com somente 7,8% dos óbitos, ficou demonstrado um percentual  38,4% maior do 

que a mortalidade registrada no Paraná por esta causa.  

Levando-se em consideração os aspectos mencionados, pode-se concluir que do 

ponto de vista da provisão de serviços de saúde, o Paraná deve oferecer  melhores condições 

de assistência que o Ceará. Porém em ambos estados persistem causas como complicações 

anestésicas que podem estar embutindo práticas por profissionais não habilitados, 

hemorragias que seriam em grande número corrigidas por acesso imediato e oportuno a 

hemoterapia, além das outras causas obstétricas diretas que precisam ser analisadas com mais 

profundidade e que no Paraná é bem mais elevada. 

As infecções pós-parto e pós-aborto são comuns. As mulheres que são acometidas 

por elas quando não vão a óbito enfrentam maiores riscos de doença inflamatória pélvica 

(DIP), gestações ectópicas, infecundidade e dores pélvicas crônicas. Essas complicações 

necessitam atenção médica oportuna e com empatia  pela carga de sofrimento que acarretam 

para a mulher. São também complicações que consomem grandes volumes dos escassos 

recursos da atenção médica e em geral podem ser fatais (Ladipo, 1990). 

Todos estes fatos chamam nossa atenção para uma realidade que necessita de melhor 

investigação. É imperativo identificar: quais são as condutas e os protocolos de atendimento  

no momento das internações obstétricas; quais as indicações de cesáreas; quais são as 

condições de realização inclusive considerando a habilitação do anestesista e a desfavorável 

condição de ser um mesmo executante para anestesia e atos cirúrgicos em algumas 

localidades e circunstâncias.        

 Um fato extremamente valioso que estimula para a continuidade das intervenções 

que vêm sendo desenvolvidas ao longo da última década no Ceará é o declínio mostrado para 

as principais causas específicas de óbitos obstétricos diretos, que foi da ordem de 34,7% entre 

1998 e 2001 (Gráfico 3). 

Com relação às outras causas obstétricas de óbitos, o número absoluto de mortes não 

sofreu grandes variações no período, mas tem se repetido. Essa repetição pode estar refletindo 

práticas inadequadas, investigações pouco apuradas durante as internações obstétricas, 

principalmente se tomarmos como parâmetro, as tecnologias investigativas e terapêuticas  
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atuais, para esta prática. Os óbitos obstétricos indiretos representaram neste estudo, 16% dos 

óbitos obstétricos e no Brasil em 1998 representou 34,3% (Brasil, 2002b).  

O registro de causas de óbitos obstétricos indiretos é um verdadeiro sinal de melhoria 

da informação, porque em todo mundo essas causas são as mais suscetíveis de sub-registro 

(Brasil, 2002b). As causas mais comuns de óbitos obstétricos indiretos são as doenças 

cardiovasculares, anemias, hepatite virótica e outras doenças infecciosas, que acrescentam 

complicações mais graves para as mulheres, em grande proporção, já anêmicas com níveis de 

hemoglobina no sangue abaixo de 11 g/dl. Sabe-se que a mulher anêmica tem maior 

probabilidade de risco de morte que a não anêmica e que mesmo a gravidez e o parto normal 

trazem uma sobrecarga para o sistema cardiovascular, que pode ser fatal nos problemas 

cardíacos (Fortney, 1988).  

Vale ressaltar que  as anemias são as complicações médicas mais comuns na 

gravidez, com até 56% das grávidas apresentando-se anêmicas, dependendo do grupo 

geográfico e socioeconômico estudado. As anemias podem existir desde a forma sub-clínica 

até as formas mais graves (Lange,& Dynesius, 1973). 

As gestantes anêmicas e com outras complicações clínicas demandam para os 

serviços de saúde a necessidade de mais equipamentos e tecnologias, além de recursos 

humanos com mais habilidades clínicas que vão além da assistência em obstetrícia. Exigem 

conhecimentos e manejos de cuidados de terapia intensiva bem como de clínica geral.  

 Os óbitos obstétricos não especificados podem ser explicados pelas persistentes 

deficiências de informação, em alguns momentos por informações muito contraditórias e pela 

inexistência de um serviço de verificação de óbitos, como é o caso do Ceará. 

Faz-se necessário um maior aprofundamento das análises, inclusive com estudos de 

prevalência de doenças durante e após a gestação e seu impacto sobre a vida das mulheres. 

Porque muitas destas doenças são crônicas e as possibilidades de avaliação e intervenção 

adequadas, ainda se restringem no Ceará, às poucas maternidades para a assistência ao alto 

risco obstétrico. 

Levando-se em conta, estudos mais recentes sobre saúde materna (FCI, 1998:8), 

conclui-se que na América Latina e no Caribe a probabilidade de uma mulher morrer por 

causa materna é de 1 para 79, variando de 1 para 410 no Uruguai e 1 para 26 na Bolívia. O 

estudo também relata que 90% dessas mortes seriam evitáveis e enumeram como distribuição 

de causas  para essa região em desenvolvimento, um elenco de causas que se assemelha ao 

encontrado nesse estudo: Hemorragia (24%), Sepsis (15%), abortos inseguros (13%), 

eclâmpsia (12%), parto obstruído (8%) e outras causas diretas como gravidez ectópica, 
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embolias e complicações relacionadas a anestesia também (8%).Como estas causas se referem 

à América Latina e  ao Caribe,  se presume que esses 8% de partos obstruídos possam 

significar falta de condições de realização de partos cirúrgicos em partes da região. Essa 

referência  é muito importante por sua abrangência e corrobora com nossos achados. 

 

7.4  Características das Mulheres 

7.4.1  Idade 

A maior freqüência dos óbitos maternos no Ceará concentrou-se na faixa etária de 20 

a 29 anos, com 42,3% dos óbitos, quase metade. Comparando-se com óbitos femininos 

ocorridos de julho a dezembro de 1997 de um estudo, realizado por Tanaka & Mitssuiki 

(1999) sobre a magnitude da MM em 15 cidades e que alcançou três estados brasileiros (Rio 

Grande do Norte, Mato Grosso e Pará), identificamos que nessa faixa etária de 20 a 29 anos 

os óbitos foram 16,2% e o Brasil em 1998, também apresentou na mesma faixa etária 18,4% 

dos óbitos. Conclui-se que o Ceará teve óbitos nessa faixa etária, cerca de  61,7% maior do 

que essa região em estudo, e 56,0% maior do que para o Brasil, respectivamente. Se ampliada 

a comparação para as demais faixas etárias e incluindo o Brasil, teremos o padrão mostrado 

na Quadro 7.3 

 

Quadro 7.3 – Distribuição percentual de óbitos maternos por faixa etária no Ceará de 

1997 a 2001, e no Brasil em 1998. 

Faixa Etária Ceará 

N=601 

Brasil 

N=2.039 

< 20 anos 14,5 12,0 

20 a 29 anos 42,1 18,4 

30 a 39 anos 33,2 28,2 

 Acima de 40 10,2 41,8 
      Fonte:  Adaptado de Tanaka, 1999.   

 

Observa-se, no Ceará, um padrão aproximado ao do Brasil para as mulheres abaixo 

de 20 anos, em torno de 14,5%, um maior percentual de óbitos na faixa etária de 20 a 29 anos 

e um percentual bastante inferior para as mulheres acima de 40 anos, mostrando acentuada 

diferença nesse extremo da vida reprodutiva, fato que não se verificou entre as mulheres mais 

jovens.   
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O padrão de distribuição dos óbitos no Ceará concentra-se muito na faixa etária 

compreendida como ideal para reprodução, portanto jovem, o que pode estar sinalizando para 

falhas na assistência, quer seja por persistência nas dificuldades de cumprimento das normas 

técnicas amplamente disseminadas pelo MS e pela SESA, quer seja por deficiências nas 

estruturas de serviços de assistência obstétrica, ou por deficiências nas habilidades dos 

profissionais envolvidos na atenção, finalmente por todos estes motivos, acrescidos de outras 

causas. 

 

7.4.2 Situação Conjugal 

 

Muito se discute a importância da situação conjugal como fator relacionado às 

diversas situações de morbidade e mortalidade maternas. Analisando os dados, verificou-se 

uma freqüência maior de óbitos nas mulheres em união conjugal, no Ceará, foi 61,9% dos 

óbitos, bastante aproximado do estudo do Paraná que verificou 61,2% dos óbitos maternos em 

mulheres casadas. Os óbitos em solteiras e sem companheiro fixo no Ceará alcançou 38,1% 

das mulheres que foram a óbito, e no Paraná 37,9%.  

Em todo o mundo, as áreas onde as porcentagens mais altas de mulheres recebem 

educação formal são também as áreas onde ocorrem as porcentagens mais baixas de mulheres 

que assumem relações  de casamento precocemente (Henry, 1979). 

Por experiência profissional temos a compreensão de que situação conjugal pode 

influenciar, quando não é determinante da manutenção da auto-estima feminina, que tanto 

favorece à gestante e a preparação dos componentes familiares para a chegada de um bebê na 

família. 

Nessa mesma família, a instabilidade da situação conjugal pode fazer aflorar os 

contextos adversos e até mesmo violentos, que podem contribuir para a evolução ao óbito de 

corpos femininos, que quando iniciaram a gravidez estavam cheios de saúde. 

 

7.4.3 Escolaridade 

 

O estudo do grau de instrução das mulheres que foram a óbito, permitiu observar que 

57,3% dos óbitos no Ceará ocorreram em mulheres com quatro anos ou menos de 

escolaridade. Comparando com os dados obtidos para o Estado do Paraná no triênio 1997 a 

1999, que foi de 52,8%, verifica-se uma proximidade, que se estende para o percentual de 
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óbitos de mulheres com cinco a oito anos de estudo e acima de oito anos, que são 

respectivamente 31,4% e 11,3% para o Ceará e 29,4% e 9,4% para o Paraná. 

Esses dados ratificam a compreensão de que a educação das mulheres é condição 

indispensável para a melhoria do poder aquisitivo, do acesso aos serviços e cuidados de 

saúde, onde se incluiu o auto-cuidado, o uso do planejamento familiar e a condição 

nutricional, sendo todas estas, medidas vitais para a saúde materna. Conclui-se que esse 

aspecto da condição da mulher se constitui num importantíssimo fator de risco pré-

concepcional, que consta nos quadros de fatores de risco para morbidade e mortalidade 

materna (MS, 2001), mas que na práxis assistencial, muito tem sido negligenciado pelos 

profissionais, por sua formação voltada para o enfoque puramente biológico. Este fato 

também reitera o entendimento de que as mulheres que recebem mais educação, em geral 

casam mais tarde, adiam a maternidade, utilizam o planejamento familiar e fazem o controle 

pré-natal quando engravidam (Population Reports, 1999). 

 

 

7.4.4 Renda Familiar  

 

É reconhecido o quanto a renda familiar pode interferir no padrão e no acesso aos 

cuidados de saúde. 

Enquanto 62,2% dos óbitos no Ceará, ocorreram em mulheres cujas famílias 

ganhavam menos de 1,5 salários mínimos por mês (piso mais baixo), no Paraná esse 

percentual foi 81,1% dos óbitos. Percentual  bem  maior como também a renda  das famílias 

que alcançava até 3 salários mínimos (piso mais baixo). No Ceará enquanto somente 6,0% 

dos óbitos ocorreram em mulheres com renda mensal acima de 4 salários mínimos (piso mais 

alto), no Paraná esse percentual era maior 18,9%.  

Nos dois estados, à medida que se melhorou o padrão socioeconômico, diminuiu a 

proporção de óbitos maternos. É-se levado a acreditar que esse padrão deve se repetir nos 

demais estados da federação ocorrendo maior número de óbitos entre as mulheres mais 

pobres. 

Aliás, essa associação da MM com a pobreza é tão forte, que a OMS e o UNICEF a 

descrevem como um indicador crítico da condição social da mulher, de seu acesso à atenção  

médica e da capacidade do sistema de saúde para responder às suas necessidades (WHO, 

1996).  
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Os fatores socioeconômicos  claramente determinam a morte materna, porque as 

mulheres mais pobres têm menos possibilidades de gozar de boa saúde, menos oportunidades 

de receber educação formal e atenção médica. 

  Outro fator que também pode estar associado a morte materna é a discriminação 

sexual, porém como este fator não tem sido devidamente examinado, permanece escondido 

dentro do problema geral de pobreza que coloca o homem, a mulher e as crianças em igual 

desvantagem. Porém é possível afirmar que a MM guarda relação direta com as condições 

sociais das famílias e o desenvolvimento das regiões. E, cada vez mais, essa preocupação vem 

se inserindo na agenda das políticas de saúde dos municípios. Esse estudo mostrou que apenas 

6% das mulheres que foram a óbito tinham renda acima de quatro salários mínimos, cifra  

ainda  considerada como baixa renda.  

 

7.4.5 Tamanho da Família 

 

Uma gravidez e parto saudáveis podem começar no domicílio, porque a saúde em 

seu sentido mais amplo começa onde as pessoas vivem. O domicílio com maior número de 

pessoas, teoricamente, poderia ser um excelente ponto de apoio e uma ponte entre a mulher 

que se vulnerabiliza durante o ciclo gestacional e os serviços de saúde.  

A mulher pode e precisa receber dos familiares uma atenção maior, que se manifeste 

em um acompanhamento e busca de ajuda quando detectados sinais de perigo, mas para este 

propósito importa mais a solidariedade das pessoas residentes no domicílio do que a 

quantidade.  

Pelo menos é o que ficou evidenciado neste estudo, onde os percentuais de óbitos 

foram mais concentrados nos domicílios com quatro a seis pessoas. Porém seguindo o 

raciocínio de Rance, 1994 “ ...quando os familiares encarregados da gestante procuram 

atenção em tempo hábil, muitas vidas são salvas mesmo em condições de risco”,  essa 

reflexão pode significar  um apelo para que as  gestantes possam sempre  contar com algum 

familiar ou membro de seu círculo  de  amizades, que lhe possa oferecer apoio oportuno.  

A importância do apoio oportuno também ficou bem evidenciada nos trabalhos 

desenvolvidos pelo PROAIS/ MEAC/UFC, cuja garantia de procura da atenção mais 

complexa na simples ameaça ou início de complicações, resultou em bons indicadores de 

atenção perinatal para a clientela do projeto (Araújo, 1983). 
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7.5 Morte Materna e Assistência Hospitalar  

 

O atendimento oferecido à mulher durante o trabalho de parto e parto, pode ser 

determinante se essa mulher viverá ou não. Mesmo em países desenvolvidos, a exemplo de 

um grupo religioso nos Estados Unidos da América que recusou assistência pré-natal e ao  

parto, a razão de MM em 1982 foi mais elevada que em muitos países em desenvolvimento, 

da ordem de 800 por 100.000 nascidos vivos (Kaunitz et al, 1984). 

No estudo do Ceará mostra-se que durante cinco anos (1997 a 2001), dentre os 601 

óbitos analisados 87,2% dos partos foram realizados em ambientes hospitalares. Estudo 

semelhante referente ao Paraná (1997 a 1999), mostra que de 360 óbitos, 93,7% ocorreram em 

hospital.  

Nos dois estados, evidencia-se o hospital como lugar de escolha para parturição da 

maioria de mulheres, porém alguns aspectos suscitam maior aprofundamento e análise.        

Historicamente, o parto tem sido considerado um evento natural e fisiológico. É 

indiscutível  seu papel mobilizador e mesmo as primeiras civilizações agregaram ao parto e 

nascimento muitos significados culturais. Esses significados sofreram grandes 

transformações, conseqüentes às mudanças na vida e nas sociedades. 

Durante longo tempo e nas mais diferentes culturas, as vivências do parto foram de 

caráter íntimo e privado, sendo, na maioria das vezes, uma experiência compartilhada entre 

mulheres no ambiente  doméstico (Pernambuco, 1997). 

A partir do século XX, com o desenvolvimento industrial, os avanços científicos e 

tecnológicos afetaram todos os aspectos da vida, incluindo a maneira de nascer. Os partos 

passaram, então, a serem caracterizados como evento médico, com o significado científico se 

sobrepondo aos outros significados, sendo transportado da esfera privada para a pública, 

tendo seu nicho no hospital, no qual passaram a participar outros atores sociais (Brasil, 

2001b). 

Analisando os óbitos do estudo com relação ao tipo de parto (433 óbitos de 1997 a 

2001), observou-se, no Ceará, uma freqüência de partos cirúrgicos de 43,7%, um pouco 

menor do que partos vaginais  54,0% e de partos instrumentais 2,3,%. Na análise dos mesmos 

dados feita para o Paraná em 330 partos de 1997 a 1999, observou-se 64,3% de partos 

cirúrgicos, 31,8% de partos normais e 3,9% de partos instrumentais. Nos dois estudos chama 

a atenção as altas taxas de cesariana entre as mulheres que foram ao óbito e as baixas taxas de 

partos instrumentais. 
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Nos dois estados, ainda chama atenção a persistência de óbitos domiciliares, 8,2% 

para o Ceará e 2% para o Paraná, principalmente, se levarmos em consideração, o amplo 

processo de descentralização dos serviços de saúde, que vem ocorrendo desde o início da 

implantação do SUS.  

A despeito das boas condições técnicas de realizações cirúrgicas e de intervenções 

nos dois estados serem de conhecimento público, os resultados das análises podem estar 

sugerindo a persistência de prováveis problemas de indicação, condição de realização, 

preparação, seguimento, enfim algum ou vários destes problemas, que exigem maior 

aprofundamento investigativo. 

Como a assistência hospitalar cobriu acima de 87,0%  das mulheres que tiveram 

óbito materno nos dois estados, questiona-se a qualidade dessa assistência, principalmente se 

for tomado em consideração, o provedor de serviço, pois 69,9% dos partos no Paraná foram 

realizados por obstetras e 63,4% dos partos no Ceará.     

No estudo do Ceará, não foi possível através das análises,  a obtenção de 

informações com relação a não observância dos conteúdos clínicos que fazem a assistência 

obstétrica na rede hospitalar nem sobre o uso excessivo, insuficiente ou adequado das 

intervenções cirúrgicas, mas é indiscutível, nessa amostra, a associação do risco maior aos 

procedimentos cirúrgicos tão presentes na clínica obstétrica. 

A maioria dos óbitos relacionada ao parto pode ser evitada com procedimentos 

médicos de emergência, que requerem somente equipamentos básicos, habilidades técnicas e 

medicamentos.  

Pode-se deduzir, pelos dados desse estudo, que os momentos das internações não 

estão sendo utilizados para o estabelecimento de diagnósticos corretos, atitudes mais 

acolhedoras e uma base de procedimentos investigativos que identifiquem  causas e/ou 

patologias que irão eclodir no puerpério imediato, tardio e remoto levando ao êxito letal. Essa 

afirmação se fortalece quando se identifica um percentual de óbitos 52,6%, cuja idade 

gestacional sugeria viabilidade fetal e o percentual de óbitos antes do parto, 18,4%, dentre os 

543 óbitos analisados em relação ao parto.    

Faz-se necessário que seja identificado se os provedores de serviços de saúde estão 

reconhecendo a gravidade das complicações das gestantes ou se estão perdendo a 

oportunidade de identificá-las por estarem se ocupando apenas do evento parto, sem 

aprofundar com exames, a verificação das condições de saúde das parturientes e puérperas. 

Somos levados a questionar sobre as necessidades reais de indicação de cesáreas, sobre os 

baixos percentuais de partos instrumentais e a persistência dessas cifras no período. 
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Focando bem a provisão da atenção em saúde, evoca-se as responsabilidades do 

Estado e municípios, para transformar em prática aplicada o Programa de Humanização de 

Pré – Natal e Nascimento do Ministério da Saúde (PHPN-MS), que foi gestado incorporando 

a mulher como sujeito de direito e promovendo uma revisão na assistência obstétrica, 

oferecendo à mulher um parto assistido, dentro dos limites de segurança, mas tentando um 

resgate de sua condição de evento fisiológico até que surjam complicações e apelando para a 

introdução da assistência obstétrica através de uma equipe multiprofissional, onde o (a) 

médico (a), o (a) enfermeiro (a) e o (a) auxiliar de enfermagem tenham papéis bem definidos 

(Brasil, 2000b). 

 

7.6 Morte Materna e Assistência Ambulatorial   

 

Tem sido uma eterna busca, a melhoria na efetividade da prestação de serviços de 

atenção à saúde com enfoque na promoção, porque estimula a reorganização dos serviços para 

uma base populacional definida, bem como a definição de seu perfil epidemiológico. Como o 

ciclo grávido-puerperal é na sua essência  um vasto campo para as atividades de vigilância à 

saúde, as análises de suas realizações são esclarecedoras para  a obtenção de conclusões sobre 

os eventos que levam aos êxitos favoráveis e aos desfavoráveis como  é no caso, o êxito letal. 

Analisando a cobertura pré-natal dentre os 348 óbitos que permitiram essa 

investigação no Ceará, observou-se que somente 26,7% das mulheres que morreram 

receberam seis ou mais consultas, 37,1% receberam de quatro a cinco consultas e 36,2% 

menos de quatro consultas, proporções inadequadas. Comparando-se com a análise 

semelhante realizada no estado do Paraná em 316 óbitos no período de 1997 a 1999,  

evidenciou-se 28,8% dos óbitos com menos de quatro consultas, 24,0% com quatro a cinco 

consultas e 47,2% com seis ou mais consultas. 

 

Quadro 7.4 – Percentual de Óbitos segundo consultas Pré-Natal. Paraná de 1997 a 1999 

e Ceará de 1997 a 2001. 

 

Nº de Consultas Paraná Ceará 

Nº % Nº % 

Menos de 4 91 28,8 126 36,2 

4 a 5 76 24,0 127 37,1 
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6 ou mais 149 47,2 93 26,7 

Total 316 100 348 100 
Fonte: SESA-PR e SESA – CE. Adaptado para efeito de comparação. 

 

Quando se analisa o número de consultas realizadas, ainda se verifica uma 

inadequação em número  para o Ceará, onde em somente 26,7% dos óbitos as mulheres 

tinham seis ou mais consultas. Também para o Paraná, que se aproxima apenas  de 50%  a 

proporção das pacientes com seis ou mais consultas. Quando se analisa o número de consultas 

menor que quatro,  36,2% no Ceará e 28,8% no Paraná, verifica-se que cerca de 1/3  das 

gestantes que morreram não tiveram um pré-natal satisfatório nem quanto ao número de 

consultas. O quadro chama a atenção para a deficiência em quantidade, e provavelmente 

também de  qualidade da assistência pré-natal oferecida nos dois estados.   

Considerando que não oportunizar consultas de assistência pré-natal para gestantes é 

também uma forma de violência institucional, introduzimos esta reflexão da Minayo 

(1990:23), “é difícil definir violência porque não há como substantivá-la; a violência é 

produzida através das relações sociais, podendo materializar-se em atos, palavras, costumes 

ou práticas, institucionalizadas ou difusas”,  na expectativa de que no futuro se entenda  essa 

prática como violenta, desejamos que  se estabeleça em definitivo e incondicionalmente, a 

busca ativa de gestante nos sistemas de saúde de todos os municípios, porque já existem 

condições estruturais para esse cumprimento através do Programa de Saúde da Família (PSF). 

Os direitos reprodutivos são hoje reconhecidos como direito humano (ONU, 1994), 

constam das leis nacionais, dos acordos internacionais e de outros documentos de consenso. 

Referem-se tanto a  homens quanto a mulheres e incluem todos os direitos de uma mulher ou 

de um casal. Portanto receber informações sobre métodos contraceptivos, acessar a serviços 

de saúde e poder decidir sobre sua meta reprodutiva é um direito humano básico que não 

deveria continuar sendo desrespeitado.  

A análise de informações sobre o uso de métodos contraceptivos nesse estudo, 

mostrou que 41,3% das mulheres que foram a óbito  nunca haviam usado um método 

contraceptivo. Uma proporção de 46,3% tendo feito uso de anticoncepcional hormonal oral 

(AHO) e 2,2% tendo usado o dispositivo intra-uterino (DIU). No Paraná, 97,2% das mulheres 

haviam usado AHO.  

É de conhecimento geral que as mulheres não querem outra gravidez imediatamente 

após um parto ou um aborto.Os efeitos adversos do intervalo curto entre os nascimentos sobre 

a saúde infantil têm sido documentados nos países em desenvolvimento (Hogberg et al, 
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1986:251), as evidências sobre a saúde materna, denominada por alguns autores como 

síndrome do esgotamento materno, não são muitas e não são muito consistentes. (Winikoff &  

Castle,1987) 

Associando saúde materna e planejamento familiar, torna-se indispensável 

disponibilizá-la como política permanente, porque o planejamento familiar é capaz de inibir  

as gestações não planejadas, os abortos provocados, os intervalos intergestacionais curtos, 

todos considerados fatores de risco para a saúde materna (Langer: Nigenda, 2000). Sobre o 

planejamento familiar, após tantas, conferências, acordos, troca de experiências entre as 

diversas regiões e contribuições dos organismos multilaterais de cooperação internacional, 

passou-se a compreendê-lo e incorporá-lo nas práticas sanitárias, como fator de 

desenvolvimento social, além de prática de saúde (ONU, 1994). 

 

7.7 Contribuição dos  Sistemas de Informações 

 

O processo de construção do sistema de informação sobre mortalidade materna é 

similar a construção de qualquer outro sistema. As investigações sobre os óbitos 

proporcionam as informações necessárias para determinar as causas médicas e não médicas, 

avaliar a qualidade da atenção hospitalar e dos profissionais de saúde, inclusive inferir 

julgamentos através de análises qualitativas sobre a evitabilidade, medidas de ajuda para a 

evitabilidade e até responsabilidade sobre o óbito.  

Nesse estudo, identificou-se que 79,8% dos óbitos eram evitáveis e o Sistema do 

Paraná identificou um percentual de 84,5%, dos óbitos. 

O sistema de informação coleta dados da interação entre a gestante  e o sistema de 

saúde compreendendo seus hábitos de vida e suas condições individuais que podem ser 

chamadas de condições biológicas ou herança genética,  que  também são fatores 

determinantes da saúde. 

O sistema também coleta dados dos serviços de saúde e pode associar com dados de 

outras fontes para construir o contexto sócio-econômico e de desenvolvimento regional para 

melhor compreensão da MM. 

Os serviços de saúde e as condições sócio-econômicas são os outros dois pilares de 

fatores condicionantes da saúde. Sobre os serviços de saúde e o estilo de vida da população, a 

área técnica gestora da saúde materna do estado vem trabalhando, ininterruptamente e com 

base nos resultados da IV PESMIC, será possível a obtenção de um  quadro diferente sobre a 

saúde da mulher no Ceará em 2001. 
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O sistema de informação sobre mortalidade materna precisa ser eficaz, e uma das 

contribuições negativas que ele recebe vem da DO, que no caso de ser feminina, torna-se sem 

importância imediata pela desigualdade social entre homens e mulheres, também porque as 

mulheres mais expostas ao risco de MM são as de baixa renda ou da zona rural, que não têm 

herança nem benefícios previdenciários assegurados (Brasil, 2000a: 7). 

Porém, cogita-se que a quantidade de DO nas quais se declara o óbito materno é 

crescente, fazendo-se antever para os próximos anos, melhores registros e análises. 

 

7.8 Saúde Materna  e Intervenções  Selecionadas 

 

7.8.1 Atenção Primária de Saúde 

 

De forma bastante resumida mostra-se parte das intervenções, que foram sendo 

concebidas à medida que avançou o processo de VEMM, no Estado. Tratou-se de um 

programa de Saúde Sexual e Reprodutiva, “VIVA MULHER” desenvolvido em parceria com 

o Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), com anuência do Ministério da Saúde e 

Ministério das Relações Exteriores (Silveira et al, 1994). 

As intervenções  foram selecionadas com base em Alma-Ata (OMS,1979) e tiveram 

como foco a saúde materna, saúde da mulher e saúde dos (as) adolescentes, nessa ordem de 

prioridade. Intensificaram-se os Cuidados Primários de Saúde, portanto os cuidados 

essenciais, colocando-os ao alcance universal das famílias e das comunidades, através da 

assistência em saúde, à medida que o programa foi adentrando em  cada um  dos 184 

municípios cearenses. 

O Viva Mulher foi lançado no I Seminário Mulher Saúde e Vida, realizado em 26 e 

27 de agosto de 1992, em Fortaleza - Ce. Dele participaram mais de 1000 mulheres, 

profissionais de Saúde, dirigentes institucionais, secretários municipais, lideranças femininas 

e comunitárias através de dezenove movimentos femininos organizados, a OPAS, o FNUAP e 

o Ministério da Saúde, representado pela Coordenação de Saúde Materno-Infantil. O referido 

seminário culminou com a publicação da Carta da Mulher Cearense (Anexo 5) e a assinatura 

de um termo de compromisso, entre o governo do Ceará, Ministério da Saúde e o FNUAP, 

visando a implementação de políticas, que contribuíssem para a diminuição da morbidade e 

mortalidade materna, para a melhoria da capacidade técnico-institucional da SESA, para a 

melhoria da cobertura e qualidade dos serviços de  assistência à saúde, no SUS-Ce, além de 

incorporar a mulher ao processo de desenvolvimento do Estado (Ceará, 1992a).  
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Seus objetivos eram: contribuir para o desenvolvimento global da mulher cearense, 

favorecendo a reversão do quadro de morbidade, a redução da mortalidade materna, a 

prevenção da gestação precoce e a implementação adequada da assistência em planejamento 

familiar. O projeto também objetivava, contribuir para a melhoria da capacidade 

administrativa e gerencial da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, dispor em cada 

município de pelo menos uma equipe técnica capacitada para executar ações de saúde 

reprodutiva da mulher, uma unidade básica de saúde que fornecesse assistência com 

qualidade, estimular atitudes e comportamentos mais favoráveis em relação à saúde da 

mulher, mediante a elaboração e distribuição de material de IEC  para a comunidade e pessoal 

de serviços, facilitando a procura e o acesso aos serviços oferecidos. 

Também entendia a necessidade de implementar um sistema estadual de informação 

em saúde da mulher que permitisse a tomada de decisões gerenciais e assistenciais oportunas 

e bem fundadas e o estabelecimento de um modelo de supervisão para os municípios. As 

estratégias do projeto se direcionaram para assistência à saúde da mulher, a capacidade 

gerencial e administrativa, o sistema de informação e avaliação, a comunicação em saúde e a 

mobilização comunitária e institucional. Neste aspecto, o programa Viva Mulher trabalhou em 

conjunto com as diversas organizações locais, nacionais e internacionais que desenvolviam 

ações relacionadas à saúde e situação da mulher no Ceará, visando valorizá-las, coordená-las 

e maximizá-las com o intuito de criar ou reforçar parcerias abrindo novos caminhos nesta 

área.  

 

Atividades Programáticas: 

Áreas de Ação: 

As atividades do Programa Viva Mulher foram desenvolvidas no nível municipal, 

sob a coordenação estadual e assessoria da Coordenação de Saúde Materno – Infantil 

(COMIM/MS), com apoio técnico-financeiro do FNUAP.  

As principais atividades desenvolvidas estão resumidas a seguir, traduzindo  as 

respostas que a área técnica vêm dando às situações de morbidade e mortalidade materna que 

vêm sendo encontradas. 

1. Ampliação da rede de serviços, partindo de 120 unidades básicas de atenção em 

saúde em 1993, para 1022 em 2001. 

2. Ampliação da cobertura de assistência pré-natal, de 65% das gestantes em 1992 

para 98% em 2001. 
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3. Ampliação das equipes de saúde da família (ESF) de 207 em 1996 para 1055 em 

2001, aumentando a cobertura de 58 para 184 municípios. 

4. Capacitação em saúde sexual e reprodutiva, para 2748 profissionais de nível 

superior e 1841 profissionais de nível médio. 

5. Ampliação e estruturação das unidades básicas de saúde, através da doação de 

1015 kits consultório para atenção em saúde da mulher. 

6. Estruturação do sistema de informação, com a doação de 580.000 fichas perinatais 

ambulatoriais, 580.000 cartões da gestante, 480.000 partogramas. 

7. Elaboração e distribuição de materiais de informação, educação e comunicação em 

saúde destinados aos provedores de serviço e à população em geral  em uma quantidade que 

superou 1 milhão de exemplares. O referido material variou de um simples adesivo, folder, 

folhetos até livros que normatizavam toda a  clínica assistencial. 

8. Realização de diversos estudos e pesquisas que contribuíram para o conhecimento 

da realidade, realizados com a colaboração de organismos nacionais e internacionais, 

conforme resumo que se segue: 

 

Pesquisas realizadas: Recursos Financeiros e/ou 

Assessoria Técnica 

I e II Análise Situacional da Atenção à Saúde 

Reprodutiva da Mulher no Estado do Ceará, 1993 e 

1997. 

The Population Council 

Análise situacional da atenção pós-parto, 1996 The Population Council 

Pesquisa de saúde materno infantil no Ceará  (PESMIC 

I, II, III e IV), 1987, 1991, 1996 e 2001, 

respectivamente. 

UNICEF, SESA e 

Ministério da Saúde. 

A face masculina do planejamento familiar, 1997. Fundação McArthur 

Conhecimento dos prefeitos eleitos em 1996, sobre 

Saúde Sexual e Reprodutiva. 

Características Sócio-Demográficas e de Saúde 

Reprodutiva dos Adolescentes,1998. 

FNUAP 

Estudo transversal sobre o aborto em dois hospitais de 

Fortaleza, 1997. 

OMS 

Estudo da percepção e aceitação da AMIU pelas IPAS 
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mulheres e profissionais de saúde, para tratamento do 

aborto incompleto, 1998. 

Estudo sobre introdução dos serviços de contracepção 

de emergência em Fortaleza, 1998.  

ODA- Grã- Bretanha 

Fonte: Relatórios Anuais Viva Mulher e Célula de Atenção Primária – SESA-CE. 

 

7.8.2. Atenção Secundária e Terciária de Saúde: 

 

A partir de 1999, foram criadas as 21 microrregiões de saúde do estado do Ceará 

definidas pelos critérios da contigüidade municipal, pelo potencial de recursos da estruturação 

de equipamentos assistenciais com maior densidade tecnológica para oferecer atenção em 

saúde, pelos sistemas de apoio e definição política para trabalhar sob essa nova ordem.  

Do nosso ponto de vista todo o trabalho básico desenvolvido na área de saúde da 

mulher serviu como uma abertura de caminho para que se fosse desenhando uma nova 

estrutura organizacional da assistência em saúde, transformada em organização administrativa 

da SESA. Precisava-se dar um segundo passo com relação à assistência obstétrica. Em regra 

os municípios que estão sediando as microrregiões, são também aqueles municípios que 

sediavam as unidades de referência obstétrica e neonatal, ainda que informalmente. Em uma 

feliz coincidência, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Assistência às Gestações de 

Alto Risco, que favoreceu e incentivou todos os estados da federação com recursos técnicos e 

financeiros para que se organizassem sistemas hierarquizados de referência para o alto risco 

gestacional. Com base na portaria ministerial nº 3.477 de 1998, foi destinado ao Ceará um 

montante de 13 milhões de reais, cuja definição de aplicação, foi dada pela SESA através da 

Comissão Intergestora Bipartite e destinou-se à organização de uma rede estadual de 

maternidades de referência regional. 

 

7.9 Perfil de Saúde da Mulher - 2001 

 

È verdade que temos no momento um outro perfil, diferente do que foi estabelecido 

em 1992, mas ainda distante do desejado. Registram-se visíveis melhorias no acesso e na 

qualidade dos serviços de saúde. De modo que os pontos listados e pontuados como críticos 

em 1992, permitem uma releitura que os tornam mais aceitáveis ou não, conforme dados da 

PESMIC IV. 
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7.9.1 Taxas de mortalidade materna e infantil no período perinatal 

 

Hoje é possível estabelecer uma RMM para o Estado e até para cada município. A 

razão de mortalidade materna para o estado foi de 76,0 por 100.000 nv em 2001, ainda 

considerada alta, mas apresentando uma tendência à estabilidade e possibilidades de continuar 

regredindo nos anos futuros, sobretudo se considerarmos as causas obstétricas diretas de 

óbitos, já em declínio. A mortalidade infantil está em torno  de 24,7 por 1.000 nv e tem ainda, 

no componente perinatal, a principal causa de óbitos (Ceará, 2001). 

 

7.9.2 Cobertura de assistência pré-natal 

 

O acesso à atenção pré-natal foi bastante ampliado no Ceará. A assistência pré-natal 

alcança 98% das gestantes. Dentre as gestantes que iniciam pré-natal quase 50% realizam 

cinco ou mais consultas apresentando um padrão de qualidade crescente, de modo que 46% 

das gestantes apresentam o que foi classificado como padrão satisfatório de atendimento, 

constando dos seguintes itens: cartão da gestante (80%), profilaxia para anemia (70%), 

orientação sobre o parto (40%), realização de exame de sangue (94%), realização de exame de 

urina (94%), exame ginecológico (20%), exame das mamas (59%), verificação de PA em 

todas as consultas (74%) e aferição do peso em todas as consultas (69%). Estes dados 

demonstram que vem se implementando nas rotinas de atendimento um padrão mais 

satisfatório quanto à qualidade da atenção. 

 

7.9.3 Atenção ao parto e ao aborto 

 

A atenção hospitalar ao parto alcança todos os municípios do Estado de modo a cobrir 

98% dos partos. Acredita-se que permanece a necessidade de melhoria na assistência ao parto 

quanto a sua realização por uma equipe responsável, quanto à vinculação real da unidade 

básica a uma unidade de maior complexidade para referência oportuna e segura, bem como a 

observância das normas técnicas de assistência de modo que mantenha os índices de partos 

cirúrgicos dentro de padrões cada vez mais aceitáveis. No momento 25% das gestantes 

terminam seus partos em operações cesarianas, e 61% são assistidas por médicos. 

Quanto a assistência ao aborto, somente duas maternidades de terceiro nível na capital 

e uma no interior tratam do abortamento através da técnica de aspiração manual intra-uterina 



 115 

(AMIU) e da curetagem tradicional. É importante ressaltar que a técnica da AMIU tem se 

refletido na diminuição da morbidade por abortamento (Ceará, 1998b). 
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7.9.4 Seguimento pós-parto e pós-aborto 

 

Os períodos acima mencionados requerem ações de promoção em saúde e 

aconselhamento que precisam tornar-se rotina nos serviços de saúde. Estes períodos 

concentram considerável morbidade para a mulher e para o recém nascido, de modo a 

contribuir bastante para o aumento das taxas de mortalidade. A proporção de puérperas com 

acesso a consulta pós-parto foi estimada em apenas 23%. E os serviços de puericultura 

continuam em quantidade muito aquém das necessidades da população. Este é um aspecto da 

saúde materna para o qual não tem havido grandes mudanças. 

 

7.9.5 Cobertura em planejamento familiar 

 

A oferta de métodos anticonceptivos cresceu bastante na última década, tanto em 

quantidade como em opções: o percentual de MIF com laqueadura tubária está em torno de 

39%, usuárias de AHO 27%, usuárias de condon 10%, usuárias de DIU 1%, usuárias de 

injetáveis 2% e de todos os outros métodos 1%. Vale ressaltar que as laqueaduras tubárias são 

feitas atualmente, mais como opção da mulher por já ter cumprido sua meta reprodutiva e 

dentro das normas do SUS, do que por outros motivos. 

Considerando os investimentos e a disponibilização ininterrupta de métodos por um 

período de seis anos, conclui-se que a prevalência de uso não está maior pelas persistentes 

dificuldades de acesso aos métodos. 

 

7.9.6 Magnitude da morbidade que atinge a mulher 

 

Neste aspecto muito pouco mudou: é reconhecida alta prevalência de infecções 

ginecológicas, bem como dos problemas de ordem bio-psico-social que acarretam. O câncer 

de colo uterino é a segunda mais freqüente neoplasia em mulheres e após todas as 

intervenções realizadas pela SESA e fortalecidas pelas duas campanhas ministeriais, o 

número de mulheres que nunca realizou o exame de Papanicolaou decresceu de 36% em 1994 

para 13% em 2001.  

A incidência da AIDS não tem declinado e a relação homem-mulher acometida por 

esta síndrome está em 2:1, em 2000 (Ceará, 2002). 

Para que se conheça e quantifique a prevalência das doenças ginecológicas do câncer 

de colo uterino e mama, bem como outros agravos nas mulheres, a CEVIGI iniciou em 
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setembro passado, um estudo “Inquérito Domiciliar sobre Comportamento de Risco e 

Morbidade Referida de Agravos Não Transmissíveis”, que poderá oferecer como resultado as 

medidas e a magnitude da morbidade específica na população feminina e masculina. 



 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Esta dissertação teve como objetivo geral descrever a MM no Ceará, no período de 

1992 a 2001, que foi coincidente com o início da organização da VEMM e com uma razoável 

quantidade de intervenções nas políticas públicas estaduais, fortalecidas por um significativo 

aporte de recursos técnicos e financeiros de vários organismos internacionais, dentre os quais 

destacamos o FNUAP. 

A descrição das características obstétricas e epidemiológicas dos óbitos e das 

condições sócio-demográficas das mulheres que faleceram por causas maternas gerou as 

seguintes conclusões: 

A razão estimada de mortalidade materna  para o Ceará em 2001 foi de 76,0 óbitos 

por 100.000 nascidos vivos. Esses números ainda que distantes dos níveis desejados, coloca o 

Ceará em uma posição destacada entre os estados brasileiros. Consideramos que este índice 

comprova que a VEMM está estabelecida e que a RMM  declinou e vêm se apresentando em 

uma tendência estacionária. Compreendendo estar se tratando de um agravo de grande 

magnitude e transcendência, admitimos que a MM tem recebido por parte dos gestores 

estaduais e municipais bastante atenção, mas ainda é insuficiente para que se alcance os  

níveis máximos de redução, dentro do quadro de realidade que a estrutura de serviços de 

saúde e o nível de informação da população já permitiria, a despeito das condições 

socioeconômicas  no Estado. 

Através das classificações dos óbitos maternos foi possível observar em primeiro 

lugar um considerável crescimento na capacidade de classificar os óbitos, depois na 

capacidade de identificação das causas básicas de óbito, de modo a  ficar estabelecido o 

elenco das causas principais. Este traduz a influência de causas que começam nas alterações 

fisiológicas da gravidez e tornam-se patologias, passando por complicações decorrentes do 

estado gestacional, incluindo-se as condições não satisfatoriamente compreendidas e 

explicadas como é o caso das DHEG, e alcançando os distúrbios que se acentuam ou se 

tornam fatais durante o ciclo gestacional. Também ficou evidenciado um quantitativo de 

óbitos sobre os quais não foi possível conclusões, que é a tradução real das persistentes 

deficiências de informações e um número menor de óbitos não relacionados à gravidez. Estes 

dados permitiram  estabelecer o que podemos chamar de perfil da MM, muito similar ao de 

outros estados brasileiros, que é de relevada importância para o planejamento das ações e 

medidas de intervenção no nível municipal e estadual, que deverão dar seguimento a essa 
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permanente condição de enfrentamento da MM, por sua reconhecida importância em saúde 

pública e que no Ceará precisa ser mais aprimorada. 

É uma tarefa difícil reduzir mortes maternas em qualquer país, mas o declínio que 

verificamos no Estado por óbitos obstétricos diretos deve estar indicando uma queda real, 

visto que o mesmo vem ocorrendo com a letalidade materna hospitalar no SUS do Ceará e do 

país. O trabalho permanentemente desenvolvido resultou na melhoria dos serviços de saúde 

com relação à assistência pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao aborto e ao planejamento 

familiar e foram imprescindíveis para que se alcançasse a redução da MM. É inegável a 

ampliação da rede básica de serviços no Estado, com cerca de mais de duas mil unidades 

ambulatoriais cadastradas no SIA/SUS, e a organização, ainda que incipiente, da rede de 

referência obstétrica nas 21 microrregiões administrativas da SESA.  

Apesar das deficiências ainda observadas, principalmente no que se refere a qualidade 

da oferta de atenção, é importante reconhecer que houveram avanços significativos, 

traduzidos na redução das principais causas obstétricas de óbitos. Apesar destas conquistas, 

permanece um elevado percentual, prováveis 50%, que estarão intimamente relacionados às 

condições sociais e econômicas da população. 

Este estudo ratifica as constatações de que há um verdadeiro desperdício de vida útil 

de um significativo percentual de mulheres jovens, em união conjugal ainda que não 

totalmente amparadas por lei, no que se refere ao casamento: mulheres  com níveis de 

escolaridade e renda familiar baixo, que podem ser classificadas como na faixa de extrema 

pobreza. No que se refere à caracterização das mulheres, concluímos que suas mortes foram a 

expressão de suas condições de vida, de trabalho, de saúde e dos seus modos de adoecer e 

morrer, sendo também a conseqüência mais imediata da exclusão social em que viviam. Só 

lhes sendo possível acessar  equipamentos de saúde na circunvizinhança. Grande número de 

mulheres morreu chegando, tardiamente, aos serviços obstétricos de referência, o retardo na 

busca por este recurso também se explicou na condição de pobreza das mulheres. Portanto 

como não é possível aguardar um hipotético desenvolvimento socioeconômico para enfrentar 

a atenção em saúde materna de mulheres muito pobres que ficam grávidas, é necessário que 

se estabeleçam mecanismos compensatórios neste momento e condição, ainda que possam ser 

questionáveis. Estas situações precisam ser enfrentadas porque seus resultados são claramente 

previsíveis. A situação de MM em todos os municípios muito se beneficiaria se a comoção e 

piedade que causam algumas grávidas pudessem ser alvo de ações efetivas desencadeadas 

pela mobilização social. A morte materna deixaria de ser vista como um fato natural, portanto 

seria desnaturalizada e com essa transformação passaria a ser tratada como uma questão social 
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e política, explicitando essa sua dimensão que, transcendendo aos números, penetra na saga 

das mulheres em busca de sua emancipação e  lugar na sociedade. 

É preciso atentar que determinadas ações, principalmente aquelas entendidas como 

seletivas, que vão do nível primário ao nível terciário de atenção em saúde materna como 

controle pré-natal de qualidade, assistência ao abortamento por técnicas menos invasivas e 

modernas, assistência ao parto em uma perspectiva de humanização e respeito à mulher como 

sujeito de direito, seguimento pós-parto e pós-aborto como promoção de saúde e oferta de 

métodos anticonceptivos, são de inestimável contribuição para redução da MM. Porém 

sozinhos não transportaram a assistência em saúde para o padrão desejado. A realidade atual 

de assistência no SUS, necessita ser mantida, superada, desconstruída e transformada, pois 

existem situações a exigirem qualquer destas opções de intervenção. Torna-se objetivo 

permanente do SUS Ceará, colocar nos três níveis de atenção em saúde, uma tríade que 

sempre responderá, na medida esperada, a todas as demandas. Essa tríade está constituída por 

uma equipe de profissionais qualificados, pela existência de equipamentos atualizados e um 

abrangente leque de insumos necessários. 

Estes cenários são observados onde se percebe a redução de óbitos maternos e 

corroboram com a compreensão de que, para atender ao ciclo gravídico- puerperal é preciso 

dispor de sistemas reais (não apenas formais) de atendimento ambulatorial,  de atendimento e 

referência hospitalar, que permita o tratamento e o encaminhamento oportunos. A par dessa 

situação universalizada, empreender-se campanhas massivas que desestimulem o uso abusivo 

da cesariana, que promovam a busca por métodos anticonceptivos onde se inclua a 

contracepção de emergência e a assistência ao abortamento por métodos modernos e menos 

invasivos é outra grande necessidade. 

As mortes maternas sofrem influência dos fatores determinantes do processo 

saúde/doença, dentre os quais, merecem destaque àqueles que dizem respeito aos serviços de 

saúde e ao comportamento humano, que pode ser a falta de acesso ou acesso insuficiente, o 

tratamento médico ineficaz, a deficiência de pessoal treinado e qualificado e a falta de 

insumos básicos como equipamentos, laboratórios e medicamentos, indispensáveis na maioria 

das complicações obstétricas e outras circunstâncias.Também seria influenciado por um 

programa de promoção da saúde, baseado em técnicas efetivas de comunicação. 

 Nestes fatores, os corpos técnicos de instituições gestoras vêm interferindo com 

êxito. Apesar de no momento atual ser polêmico tratar da assistência obstétrica, porque o 

tema está envolto pelas questões corporativas profissionais, pelas questões de poder e recursos 

financeiros,  pelas questões culturais de pouca valorização da mulher e pelas portarias 
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ministeriais, que tentam dar um norte para uma nova ordem a ser construída. Se 

considerarmos a análise desse estudo quanto à provisão da assistência obstétrica hospitalar, 

identificamos a necessidade de quebrar sua uniformidade. Ela precisa deixar depender de um 

único profissional para depender de uma equipe de assistência obstétrica, condição que pode 

ser alcançada seguindo as normas propostas pelo Ministério da Saúde para atenção ao parto e 

nascimento. 

Registrar os dados sobre a saúde da população é um recurso indispensável, 

principalmente nos dias atuais. O processo não é simples e exige um aprendizado que só 

evolui com um tempo prolongado,  com as repetições e as reflexões que acompanham o 

processo de análise, até porque concomitantemente, se produz a sensibilização necessária para 

entender a importância dos registros,que são transformados em informação.  

Nesse estudo, verificou-se que do ponto de vista médico os dados não mostraram 

grandes variações, ao contrário, corroboraram com o que já é de  nosso conhecimento e consta 

da literatura especializada. Porém quando se aprofundaram as análises na busca das razões 

que levaram ao óbito, estas foram bastante variadas nos 601 casos investigados. Na verdade 

as possibilidades de intervenções oportunas, que vem contribuindo para redução dos óbitos 

maternos por causas evitáveis, foram extraídas das histórias destes óbitos. 

Refletindo sobre a análise da atenção à saúde materna dentro do contexto das 

políticas públicas e da agenda concensuada no Cairo, constatamos algumas medidas 

normatizadas pelo SUS - MS com repercussões práticas no Ceará e  nos demais estados da 

federação. São elas: melhoria da qualidade da assistência pré-natal e referência para o parto, 

através do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) que previu a adesão 

de municípios e repassou às secretarias municipais de saúde um montante de noventa reais 

(R$90,00 por gestante) como estímulo a um pré-natal com no mínimo seis consultas antes do 

parto, oito exames laboratoriais e uma consulta pós-parto, e a vinculação da unidade 

ambulatorial com a unidade de assistência obstétrica. 

Melhoria da capacitação de profissionais de saúde para atuarem na rede de atenção a 

gestantes de alto risco como, por exemplo, financiamento de cursos de enfermagem 

obstétrica, elaboração de manuais técnicos em parceria com a FEBRASGO e distribuição 

universal aos médicos ginecologistas e obstetras do país.  

Criação do prêmio Galba Araújo para estimular a mudança no modelo de atenção ao 

parto, buscando oferecer condições dignas de atendimento e reduzir as intervenções médicas 

desnecessárias. Melhoria na qualidade da assistência às urgências e emergências maternas, 
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através de investimento nas áreas de equipamentos e insumos para organização de uma rede 

de serviços de atenção à assistência  ao alto risco obstétrico. 

Melhoria da qualidade da assistência ao parto através das seguintes medidas: aumento 

no valor pago pelo parto, introdução da anestesia para partos normais e introdução de 

pagamento para o procedimento parto, realizado por enfermeiras obstétricas, não pagamento 

de partos cirúrgicos que ultrapassem um limite percentual  acordado nas câmaras intergestoras 

de cada estado,  em consonância com o perfil da unidade, e, finalmente, financiamento de 

cursos de especialização em enfermagem obstétrica. 

Ao nosso entendimento,  no que se refere ao Ceará tem havido sintonia entre o 

Estado, grande número de municípios e os investimentos federais, que se refletiram na razão 

de mortalidade materna, que teve redução, mostra-se atualmente com tendência estacionária e 

vêm dando sinais de que deverá declinar. Como política pública têm-se enfrentado  a 

mortalidade materna tentando organizar o sistema de saúde para atenção a todo o ciclo 

grávido-puerperal, cujos resultados começam a aparecer. 

Considerando o que foi acordado na Conferência do Cairo, podemos dizer que, para o 

estado do Ceará, houve apenas uma confirmação das doutrinas, porque o Programa Viva 

Mulher concebido ainda em 1992 já pressupunha e buscava construir as condições necessárias 

para que a mulher cearense ocupasse o seu espaço social em condições de igualdade e direito.  

 Reconhecemos que os avanços foram grandes e valiosos, no entanto, entendemos 

que ainda há muito para mudar no sistema de atenção à saúde materna no Ceará, por isso 

sugerimos que a SESA persista nesse trabalho articulado entre o Núcleo de Epidemiologia 

(NUEPI), Célula de Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual (CEARE), Célula de Atenção à 

Saúde da Criança (CEACRI) e Célula de Atenção à Saúde do Adolescente (CEADOL), 

alguns setores da sociedade e, principalmente, reedite um novo CEPMM, para seguir 

avançando e construindo esse novo passo para a VEMM da Mortalidade Materna e para a 

Célula responsável pelas políticas de Atenção em Saúde Sexual e Reprodutiva, onde se inclui 

a  Atenção a Saúde Materna.  

Embasados no nosso fazer durante a caminhada à frente do Viva Mulher e pela nossa 

experiência em outros estados brasileiros, recomendamos aos gestores responsáveis pela 

atenção à saúde da mulher cearense: 
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• Continuar incentivando a assistência pré-natal conferindo-lhe qualidade, um caráter 

multidisciplinar, sempre que possível envolvendo o PSF com referência para 

especialista em serviços ambulatoriais e hospitalares de referência. 

• Incentivo ao uso do cartão da gestante, sendo observado todos os registros de dados 

que contemplam a anamnese, exame clínico e obstétrico, curva ponderal e de 

crescimento uterino, exames complementares essenciais, com destaque para 

identificação dos fatores de risco. 

• Continuar fortalecendo os procedimentos relativos à assistência pré-natal, ao parto e 

nascimento, inclusive estimulando os municípios para maiores ganhos financeiros, que 

possibilitem ampliação do acesso e melhoria da qualidade de atenção. 

• Estruturar serviços de acompanhamento do puerpério, com agendamento na alta pós-

parto, pós-aborto, visitas domiciliares e referência oportuna, se necessário. 

• Ampliar o escopo de ações que possam promover mudança no modelo de assistência 

ao parto ,  ao recém-nascido, e ao aborto, buscando a humanização do atendimento. 

Nesse item seria oportuno incentivar curso de especialização em enfermagem 

obstétrica e incentivar as instituições formadoras como hospitais universitários e sítios 

de estágios para a graduação na área da saúde. 

• Acompanhar a implementação dos serviços de assistência ao aborto previsto no artigo 

128 do Código Penal, com o objetivo de diminuir a mortalidade. 

• Continuar intensificando  esforços na socialização e utilização do partograma em todas 

as unidades que ofereçam atenção ao parto. 

• Continuar e intensificar os programas de capacitação e transferências de habilidades 

em saúde materna, focalizando áreas no estado  que concentram óbitos maternos e 

neonatais.Inclusive capacitando os responsáveis pela investigação do óbito materno. 

• Continuar e implementar a participação das sociedades médicas, de enfermagem e de 

instituições de ensino na VEMM. 

• Promover o conhecimento da população sobre gravidez, parto e puerpério estimulando 

o controle social. 

• Estimular campanhas internas nas unidades de assistência ao parto, visando a 

promoção do parto natural e a redução das cesáreas desnecessárias e campanhas de 

mídia para a população em geral. 

• Desenvolver um programa de atenção às DHEG em uma MR com boa estrutura de 

serviço de saúde, com o propósito de construir um protocolo específico e 
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regionalizado de atendimento as gestantes com sindrome hipertensiva, incluindo as 

condições de transporte para unidades de maior complexidade;  

• Continuar promovendo a oferta de métodos contraceptivos, ampliando o quantitativo 

disponibilizado pelo SUS, a partir de 2000, aumentando o quantitativo ofertado pelo 

Estado e municípios e o leque de opções de métodos. 

• Acompanhar a efetiva implantação na rede pública de saúde, da Lei 9.263/96 iniciada 

pelo Programa Viva Mulher, que garante o acesso ao planejamento familiar a todos os 

cidadãos e cidadãs do país. 

• Continuar assessorando e monitorando as unidades de atenção quanto à utilização dos 

protocolos clínicos atualizados e amplamente disseminados pela SESA e MS. 

• Estimular os Comitês Microrregionais de Prevenção da Mortalidade Materna, através 

de encontros periódicos e oportunidades de capacitação, além de permanente 

retroalimentação do seu trabalho. 

• Estimular a implantação nos municípios das portarias ministeriais que normatizam e 

promovem a assistência a saúde materna. 

• Estruturar uma política mais consistente de atenção à saúde da mulher envolvendo o 

homem e as equipes do Programa de Saúde da Família, atualmente responsáveis pela 

grande maioria de unidades de atenção primária distribuídas em todos os municípios 

do Estado. 

• Reativar ou implantar outro Comitê Estadual de Prevenção Mortalidade Materna no 

Ceará, desativado desde 1999. 

Em toda nossa vida profissional temos vivenciado experiências que mostram a 

mortalidade materna como um tema bastante comovente. Nosso desejo é que ele passe a ser 

tão mobilizador para os gestores dos sistemas de saúde e para a sociedade em geral, o quanto 

é doloroso para todas as famílias atingidas. 

 
“Um diálogo amigo entre homem e mulher, um diálogo em 
que diferença não signifique predomínio do masculino 
sobre o feminino, um diálogo que opere uma mudança 
civilizatória. 
Essa a “desvairada utopia”  para reconstrução do 
feminino – e do masculino.      
Talvez então se possa falar de igualdade, porque a 
verdadeira igualdade é a aceitação da diferença sem 
hierarquias.  
E a certeza da diferença permanecerá no corpo, e nele o 
encontro mais fecundo”.   
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ABSTRACT 
 

The central theme of this study is maternal mortality, especially concerning the structuring of 

Epidemiological Surveillance as a way of analyzing the process of its implantation in Ceará 

and its respective municipalities. It was based upon the analysis of 1072 maternal deaths, 

which occurred between 1991 and 2001.  

The source of the deaths in 1991 and 1992 were the registries in the Mortality Information 

System, under a recognized sub-registry. In the period of 1993 to 1997, the confidential 

records of maternal death were used, with this information being added to through hospital 

records, home visits and interviews with health professionals using the analyses of the State 

Council for the Prevention of Maternal Mortality. From 1997 to 2001, there was the 

opportunity to deepen the analysis as the data was computerized through the EPI INFO 

program and it was possible to investigate the following variables: the ratio of maternal 

deaths, the specific ratio for maternal death per direct obstetric causes, obstetric factors that 

caused maternal death, personal and socioeconomic factors, maternal health care and the 

information system.  

From 1991 to 1996, the ratios for maternal death showed a marked rising trend, varying from 

22.8 per 100,000 live births to 95.1 per 100,000 live births respectively. This upward trend 

was explained by the significant improvement in the registration of deaths. In the last two 

years there has been a reduction in maternal mortality to a level of 76.0 per 100,000 live 

births. This is considered a high index but demonstrates a marked decline, mainly due to the 

decrease of deaths from direct obstetric causes, which dropped by 34.7% from 1998 to 2001.  
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