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RESUMO 

A mortalidade materna é um problema de saúde pública, considerada como a morte 

da mulher ao longo da gestação ou no período de 42 dias posteriores ao término da 

mesma. Mesmo com a queda dos números de óbito de 2009-2011, no Brasil a RMM 

(Razão da Mortalidade Materna) ainda se apresenta elevada, sendo maior em até 4 

vezes em relação aos países desenvolvidos. Foi realizada uma pesquisa descritiva, 

com abordagem quantitativa, com dados coletados no sistema DATASUS, tendo 

como objetivo conhecer a magnitude da mortalidade materna na Bahia nos últimos 10 

anos. Foram utilizadas as variáveis: Tipo de Causa; Escolaridade; Gravidez, parto e 

puerpério (CID-10) e Morte na Gravidez e no puerpério. Foi possível perceber que o 

baixo nível de escolaridade reflete consideravelmente nos casos de mortalidade 

materna, pois essa problemática priva as mulheres do conhecimento sobre seus 

direitos e deveres e sobre medidas de prevenção. A falha na assistência prestada a 

mulher contribui para o aumento das taxas de óbito materno, a qual poderia ser 

reduzida por meio de medidas como o pré-natal e planejamento familiar. 

 

INTRODUÇÃO 

A mortalidade materna é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 

1995) quando há morte da mulher ao longo da gestação ou no período de 42 dias 

posteriores ao término da mesma, em virtude de qualquer causa que seja referente a 

gravidez, que não contemplem razões acidentais ou incidentais. Os países em 

desenvolvimento são os que apresentam maiores números de mortalidade materna, 

totalizando ao fim de um ano aproximadamente 529 mil óbitos, tendo como principais 

variáveis no quadro de mortalidade materna no Brasil o estado civil, idade, raça e a 

escolaridade (FERRAZ; BORDIGNON, 2012).  

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2011), os principais fatores de 

risco para a mortalidade materna são a hipertensão arterial, hemorragias, infecção 

puerperal e aborto, entretanto vale ressaltar que as mesmas podem ser evitadas, 

através de medidas no acompanhamento pré-natal e puerperal.  

 

OBJETIVO  

Conhecer a magnitude da mortalidade materna na Bahia nos últimos 10 anos. 

 

METODOLOGIA 



Foi realizada uma pesquisa descritiva, observacional, com abordagem 

quantitativa. As informações foram coletadas, por meio eletrônico, a partir dos dados 

referentes a mortalidade materna disponíveis no sistema DATASUS (departamento 

de informática do Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde, referentes aos 

anos de 2004 a 2014. Realizou-se uma análise crítica dos principais indicadores de 

mortalidade materna, por meio de estatística descritiva, utilizando tabelas produzidas 

no programa Word e Excel do Microsoft Office.  

 

RESULTADOS PREMILINARES 

No intuito de conhecer a magnitude da mortalidade materna na Bahia nos 

últimos 10 anos, dentre as variáveis apresentadas no DATASUS nos anos de 2004 a 

2014 foram selecionadas: Escolaridade; Gravidez, parto e puerpério (CID-10); Morte 

na gravidez e no puerpério; Tipo de Causa Obstétrica e outras causas de mortalidade 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1: Óbito de Mulheres em Idade Fértil e Óbitos Maternos- Bahia, 2004-2014. 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

          

 Frente aos 38.433 óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos, a principal 

causa se deu por morte na gravidez e puerpério, a qual apresenta uma taxa de 

mortalidade materna totalizada em 21.797 óbitos notificados (41% do total de mortes 

maternas), e como o principal município, Salvador é apresentado com a maior taxa de 

Município CID-10 
(Gravidez, 
parto e 
puerpério) 

Escolaridade Tipo de  
Causa 
Obstétrica 

Morte na 
Gravidez e         
Puerpério 

  TOTAL 

Camaçari 27 772 51 928    1778 

Feira de Santana 62   892  127 2245    3326 

Ilhéus 31 297 72 882    1282 

Itabuna 21 982 66 1048    2117 

Juazeiro 44 569 66 794    1473 

Lauro de Freitas 15 580 42 768    1405 

Porto Seguro 21 433 55 548    1057 

Salvador 273 8146 914 11998    21331 

Simões Filho 14 463 38 600    1115 

Teixeira de Freitas 16 446 52 662   1176 

Vitória da Conquista 35 960 54 1324    2373 

Total 559 14540 1537 21797    38433 



mortalidade materna avaliada em 55,5% do total de óbitos, com 11.998 casos 

confirmados por morte na gravidez e puerpério; seguido de 8.146 casos relacionados 

à escolaridade, sendo esse o segundo maior fator de mortalidade materna em mulher 

em idade fértil. 

 

DESENVOLVIMENTO 

          Os principais fatores das causas de óbitos maternos e de mulheres em idade 

fértil apresentados são a escolaridade e a morte relacionada a gravidez, parto e 

puerpério, proporcionando uma percepção das falhas existentes no sistema de 

assistência a mulher e nos processos de notificação.  

Szwarcwald et al (2014) refere em seu estudo que no Brasil, com restrição à 

Região Norte, todas as demais regiões tiveram percentuais de óbito maior que 50%. 

Segundo Ferraz e Bordignon (2012), em relação a escolaridade o Nordeste teve a 

maior notificação sendo que 23,87% dos óbitos foram de mulheres com estudo de 4-

7 anos e 5,71% mulheres sem escolaridade nenhuma, sendo outras doenças da mãe 

que afetam a gravidez; parto, puerpério e a eclampsia as causas mais predominantes 

na maioria nas regiões brasileiras. 

            De acordo com o apresentado, verificou-se que a falha na assistência prestada 

a mulher na gravidez, parto e puerpério contribui para o aumento das taxas de óbito 

materno, a qual poderia ser reduzida por meio de medidas como o pré-natal adequado 

e planejamento familiar. 
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