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RESUMO 
Padrões espaço-temporais da mortalidade materno infantil e a violência contra 

a mulher no estado de São Paulo de 2009 a 2016 

 
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise espaço-temporal sobre os fenômenos 

mortalidade infantil, fetal, materna e morte feminina por agressão ocorridos no Estado 

de São Paulo entre os anos de 2009 e 2016. Tratou-se de um estudo ecológico 

definido pela divisão administrativa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 

os Departamentos Regionais de Saúde, utilizando dados referentes a nascidos vivos, 

morte infantil, morte fetal, morte materna e morte por causas externas, 

especificamente a agressão a pessoa do sexo feminino. Os dados foram obtidos pelo 

Sistema de Informática do Sistema Único de Saúde, divididos por municípios e 

reagrupados em Departamentos Regionais de Saúde. Foram calculados os 

coeficientes de mortalidade para cada indicador e uma análise descritiva por meio da 

Razão Padronizada de Mortalidade e intervalos de confiança. Também foram 

construídos diagramas e cartogramas para melhor visualização e interpretação dos 

dados, e os valores nos cartogramas foram classificados em quantis. Dados do 

número de processos em segunda instância foram retirados do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo com o descritor “Lei 11.340”, por munícipio e 

reagrupados em Departamentos Regionais de Saúde. Além disso, também foram 

construídos cartogramas com o número de equipes de Estratégia de Saúde da Família 

por município e porcentagem da população atendida. Constatou-se 4.898.609 

nascimentos, 56.599 mortes infantis, 43.615 mortes fetais, 2207 mortes maternas e 

4798 óbitos femininos por agressão e 11.423 recursos em segunda instância. Foi 

encontrado no DRS-12 Registro as mais altas Razões Padronizadas de Mortalidade 

para mortes infantil, fetal e feminina por agressão e no DRS-4 Baixada Santista para 

mortes infantil, fetal e materna. Em contrapartida as menores Razões padronizadas 

de Mortalidade foram encontradas no DRS-15 São José do Rio Preto, nos quatro 

indicadores de mortalidade. Os DRS-15 São José do Rio Preto, DRS-1 São Paulo e 

DRS-6 Bauru foram os que apresentaram maior número de recursos em segunda 

instância, e os menores números foram observados nos DRS-12 Registro e DRS-5 

Barretos. Foi observado que o DRS-15 São José do Rio Preto trata-se de uma região 

bem assistida em equipes de Estratégia de Saúde da Família, diferente do DRS-4 

Baixada Santista. Enquanto o primeiro Departamento Regional de Saúde é constituído 



 
 

basicamente por pequenos municípios, o segundo é o terceiro maior aglomerado 

urbano do Estado de São Paulo, e o menor em número de municípios, e fatores como 

a geografia da região dificultam o acesso da população aos serviços de saúde. A 

espacialização da mortalidade infantil mostrou um contínuo contorno geográfico entre 

os três Departamentos Regionais de Saúde com as maiores Razões Padronizadas de 

Mortalidade, assim como a mortalidade fetal, com os dois Departamentos Regionais 

de Saúde com maiores Razões Padronizadas de Mortalidade e o número de recursos 

por mulher. Diferente dos Departamentos Regionais de Saúde relacionados as mortes 

maternas, e morte por agressão. 

Palavras-chave: Mortalidade infantil, Morte materna, Violência contra a mulher, 

Mortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Temporal-space patterns of materal-infant mortality and violence against women 

in São Paulo state from 2009 to 2016 

 

The aim of this study was to carry out a spatio-temporal analysis of the phenomena of 

infant, fetal, maternal and female death due to aggression that occurred in the State of 

São Paulo between the years 2009 and 2016. It was an ecological study defined by 

the administrative division from the São Paulo State Department of Health, the 

Regional Health Departments, using data referring to live births, infant death, fetal 

death, maternal death and death from external causes, specifically aggression against 

the female person. The data were obtained by the Informatic System of Public Health 

System, divided by municipalities and regrouped in Regional Health Departments. 

Mortality coefficients for each indicator and a descriptive analysis were calculated 

using the Standardized Mortality Ratio and confidence intervals. Diagrams and 

cartograms were also built for better visualization and interpretation of the data, and 

the values in the cartograms were classified into quantiles. Data on the number of 

cases in appellate court were retrieved from the website of the Court of Justice of the 

State of São Paulo with the descriptor “Lei 11.340”, by municipality and regrouped in 

Regional Health Departmants. In addition, cartograms with the number of Family 

Health Strategy teams by municipality and percentage of the population served were 

also built. There were 4.898.609 births, 56.599 infant deaths, 43.615 fetal deaths, 

2.207 maternal deaths and 4.798 female deaths due to aggression and 11.423 appeals 

at appellate court. The highest Standardized Mortality Ratio was found in the DRS-12 

Registro for infant, fetal and female deaths due to aggression and in the DRS-4 

Baixada Santista for infant, fetal and maternal deaths. In contrast, the lowest 

Starndardized Mortality Ratio were found in the DRS-15 São José do Rio Preto, in the 

four mortality indicators. The DRS-15 São José do Rio Preto, DRS1- São Paulo and 

DRS-6 Bauru were the ones that presented the highest number of appeals in appellate 

court, and the lowest numbers were observed in the DRS- 12 Registro and DRS-5 

Barretos. It can be seen that DRS-15 São José do Rio Preto is the region well assisted 

by Family Health Strategy teams, differently from DRS-4 Baixada Santista. While the 

first Regional Health Departmant consists basically of small municipalities, the second 

is the third largest urban agglomeration in the State of São Paulo, and the smallest in 

number of municipalities, and factors such as the geography of the region make it 



 
 

difficult for the population to access health services. The spatialization of infant 

mortality showed a continuous geographic contour between the three Regional Health 

Departmants with the highest Standardized Mortality Ratio, as well as fetal mortality, 

with two Regional Health Departmants, with the highest Standardized Mortality Ratio 

and the number of cases in appellate court. Diferent of Regional Health Departmants 

related to maternal deaths, and death due to aggression. 

Key-words: Infant Mortality; Maternal death; Violence against women; Mortality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As mortalidades infantil e materna refletem determinantes sociais como 

saneamento básico, educação, meio ambiente, exclusão social e violência, além da 

organização dos serviços de saúde que evidenciam a efetividade das políticas de 

saúde que variam da escala geográfica local à internacional. 

Até a década de 1990 o Brasil apresentava alto coeficiente de mortalidade 

infantil, devido a doenças e agravos evitáveis como diarreia e desnutrição. A 

implantação da Estratégia da Saúde da Família e suas ações, na mesma década, 

contribuíram para a redução dessas mortes precoces. 

 Associada à mortalidade infantil, há a morte materna, evento sentinela que 

revela a qualidade dos serviços de saúde relacionados a gravidez e aos eventos 

inerentes a ela como a chegada do recém-nascido e os efeitos no período puerperal. 

Os períodos pré-parto, durante o parto e pós-parto podem apresentar quadros clínicos 

de hipertensão, hemorragia, eclampsia e determinadas situações de mais difícil 

diagnóstico ou solução. Complicações estas que podem levar ao óbito materno, além 

de acometer o nascituro.  

 

 O ambiente que a mulher vive também é capaz de apresentar adversidades, 

entre elas a violência.  A violência contra a mulher é um fenômeno social que se tornou 

problema de saúde pública, dando ao campo da saúde um papel de recuperação e, 

principalmente, de prevenção à vítima.  

 

Diante deste cenário, a Atenção Primária à Saúde tem um papel primordial por 

ser a porta de entrada da população aos serviços de saúde. Nela estão presentes 

profissionais com estreita relação com a sociedade que são capazes de articular 

estratégias junto aos serviços e que contribuam com a melhora de vida da população, 

atores que são capazes de desenvolver os três princípios doutrinários do SUS- 

equidade, integralidade e universalidade em seus territórios de ação, como é o caso 
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da Estratégia de Saúde da Família, que auxilia na prevenção de doenças e da morte 

precoce, além de permitir o acesso mais equitativo da sociedade aos serviços de 

saúde. 

 

Devido aos fatos que envolvem a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a 

violência contra a mulher e a organização dos serviços de saúde, utiliza-se do 

fenômeno geográfico na escala dos Departamentos Regionais de Saúde, pela 

importância que eles têm em relação às decisões tomadas a nível das Comissões 

Intergestoras Regionais, que representam a instância colegiada de gestão dos 

recursos de saúde. 

Este trabalho se justifica devido o Estado de São Paulo apresentar disparidades 

sociais que afetam onde e quando ocorrem mortes infantis, maternas e aquelas 

relacionadas à violência. Assim, apresentar o panorama por Departamento Regional 

de Saúde, contribuindo para que os serviços de saúde possam avaliar e aderir 

medidas a serem tomadas de acordo com suas necessidades para redução de tais 

óbitos. 

Diante deste contexto, este estudo propôs verificar se há padrões espaciais da 

mortalidade materno infantil e da violência contra à mulher no Estado de São Paulo 

entre os anos 2009 e 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 
 

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

2.1 MORTALIDADES FETAL E INFANTIL 

 

 As mortes fetais e infantis refletem graves problemas de saúde pública, 

diferindo pelo período em que ocorrem: a morte fetal será identificada quando ocorrer 

a partir da 22ª semana de gestação ou 500g de peso, enquanto a morte infantil a partir 

do momento do nascimento até completar um ano de vida. São eventos evitáveis e 

refletem fatores sociais, biológicos e culturais, servindo como resposta às condições 

de moradia, alimentação, educação e atenção à saúde onde o neonato está inserido. 

E o coeficiente de mortalidade infantil estima o risco desse recém-nascido completar 

seu primeiro ano de vida (LEAL et al., 1996; CAMPOS et al., 2000; FRANÇA et al., 

2008). 

O cálculo para o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) ou Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI) é dado pelo número de óbitos em um determinado período 

e território sobre o número de nascidos vivos multiplicado por 1000 (base 3). A 

mortalidade infantil é segmentada em mortalidade infantil absoluta, mortalidade 

neonatal precoce (zero a seis dias completos de vida), mortalidade neonatal tardia (7 

a 27 dias completos de vida), mortalidade pós neonatal (28 a 364 dias completos de 

vida) e mortalidade perinatal (22ª semana de gestação até 7 dias completos após o 

nascimento); e o coeficiente ou taxa de mortalidade fetal  (CMF ou TMF) (a partir da 

22ª semana de gestação ou 25 cm ou peso superior a 500g) que é calculada pelo 

número de óbitos fetais pelo número de nascidos vivos multiplicado por 1000 

(BRASIL, 2009). 

Os principais fatores que causam estas mortes precoces são as doenças 

perinatais, gravidez prematura e a que não ocorre de forma planejada, problemas 

cardiorrespiratórios e doenças relacionadas à infância, sendo diarreia, desnutrição e 

pneumonia as mais frequentes e evitáveis, assim, as políticas públicas revertidas a 

favor dessa população contribuem para redução destes óbitos (JOBIN et al., 2008; 

CECCON et al., 2014), principalmente com mortes neonatais tardias. Outros fatores 
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que contribuem para ocorrência destas mortes são nascimentos prematuros, baixo 

peso ao nascer, menos que sete consultas pré-natais, e a medida que avalia se o 

recém-nascido necessita de ressuscitação no  primeiro e quinto minutos de vida e se 

melhores cuidados serão demandados quando o escore for menor que sete, 

denominado Apgar, sendo que estas medidas quando realizadas com frequência, 

auxiliam na redução das mortes neonatais precoces (ALMEIDA et al., 2004; SILVA et 

al., 2006; RIBEIRO, et al., 2009, OLIVEIRA, et al, 2012). 

A mortalidade fetal, mesmo que não seja tão enfatizada em estudos científicos 

quanto a mortalidade infantil, ocorre devido a gestante possuir hipertensão e diabetes, 

número reduzido de consultas pré-natais, além de fatores sociais, econômicos e 

educacionais. Já a malformação congênita e baixo peso para a idade gestacional são 

fatores atribuídos ao feto para ocorrência do óbito (ALMEIDA, et al, 2007; FONSECA, 

et al, 2010; MAZOTTI, et al, 2016).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ao criar os oito Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) em 2000, planejou como meta a redução em dois 

terços dos óbitos infantis, principalmente nos países em desenvolvimento (WHO, 

2018). Com as boas perspectivas concretizadas pelos ODM, a OMS criou os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), interconectados, são eles 17 objetivos, 

dentre os quais está a redução da mortalidade infantil, ao menos 12 por 1000 nascidos 

vivos e menos de 25 mortes de crianças até 5 anos por 1000 nascidos vivos; também 

redução da morte materna e igualdade de gênero, e visam garantir paz e prosperidade 

às pessoas (NAÇÕES UNIDAS, 2015; PNUD, 2020).  

 O Brasil vem reduzindo a mortalidade infantil, e o maior decréscimo é visto em 

relação as doenças infecciosas, que eram as que mais levavam crianças menores de 

um ano a óbito (VICTORIA et al., 2011). Tal redução pode ser observada no estudo 

de Paim et al. (2011), que mostrou que o País apresentou uma queda de 114 por 1000 

nascidos vivos em 1970 para 19,3 por 1000 nascidos vivos em 2011. O trabalho de 

França et al. (2017) concluiu que em relação aos óbitos de recém-nascidos até 

crianças com quatro anos houve uma grande redução entre 1990 e 2015, sendo que 

no primeiro ano houve mais mortes pós-neonatais 85.131 em 1990 e 17.145 em 2015, 

já a neonatal precoce prevaleceu em 2015, com 21.001 mortes e em 1990 59.198 

mortes infantis. Mesmo que ambos os valores absolutos tenham sido reduzidos, a 
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mortalidade infantil no Brasil representa 90% do total de recém-nascidos até crianças 

antes de completarem o quinto ano de vida. 

Os principais esforços que levaram a essa redução foram as atividades 

realizadas pelas equipes da ESF que tiveram sua expansão a partir de meados da 

década de 1990. Assim a população que recebia cuidados pelas equipes cresceu, 

aumentando também a cobertura vacinal e o auxílio na redução dos óbitos por diarreia 

e por infecções respiratórias. Outros importantes fatores que contribuíram para 

redução dos óbitos foram a redução do analfabetismo feminino e o número de filhos 

por mulher, além da maior cobertura de assistência pré-natal, permitindo a redução 

da restrição de crescimento uterino e consequentemente o número de nascidos vivos 

com baixo peso ao nascer (KILSZTAJN et al., 2003; MACINKO et al., 2006). 

 O coeficiente de mortalidade fetal no Brasil entre os anos 1996 e 2000 teve um 

aumento que, até 2015 estabilizou-se em todas as regiões, sendo que o país 

apresentou o CMF em torno de 9,5 a cada 1000 nascidos vivos, não necessariamente 

refletindo a realidade de todas as regiões, já que o Sudeste apresenta valores abaixo 

da média, de aproximadamente 9 por 1000 nascidos vivos, (BARROS, et al, 2019). 

Diferenças regionais na queda de mortalidade infantil no Brasil também foram 

evidenciadas ao longo das últimas décadas, e os Estados das regiões Sul e Sudeste 

são os que apresentaram os menores valores (BARUFI, 2009). O Estado de São 

Paulo mostrou ao longo de 12 anos uma redução na taxa de natalidade em 25%, e de 

30% na mortalidade infantil, sempre com valores abaixo da média nacional. A ESF 

teve sua cobertura no Estado de forma crescente, principalmente em municípios com 

até 10.000 habitantes, diferente dos maiores onde essa cobertura mal alcançava a 

casa dos 10% de população atendida, e mesmo assim obteve-se um impacto positivo 

na queda da mortalidade pós-neonatal, porém o mesmo não é evidenciado nas 

mortalidades infantil geral e neonatal. Mesmo com a crescente expansão da ESF em 

São Paulo, os valores eram diferentes do Brasil, visto que um terço da população era 

coberta, enquanto que no restante do País já atingia 50% da população em 2008. 

Outras importantes ações realizadas que evidenciaram essa redução foram maior 

acesso a serviços de assistência médica e de saneamento básico (ESCUDER et al., 

2003; VENÂNCIO et al., 2016). 
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2.2 MORTE MATERNA 

 

A razão de morte materna (RMM) é um importante indicador de saúde pública, 

e assim como a mortalidade infantil, integrava os Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) criado em 2000, cuja meta era redução de 75% dos óbitos até 2015, e 

que até 2010 obteve um decréscimo de 47%, e agora se enquadra nas metas dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), visando alcançar 30 óbitos a cada 

100.000 nascidos vivos até ano de 2030 (SERRUYA, 2012; OPAS, 2019). 

A forma de calcular a RMM segundo a OMS é o número de mortes maternas 

em uma população dividido pelo número de nascidos vivos naquela região vezes 

100.000. No mesmo documento a OMS define a morte materna de acordo com a CID-

10, que é entendida como qualquer morte de uma mulher grávida até o 42º dia ao fim 

do puerpério, independente da duração, por qualquer causa relacionada ou agravada 

pela gestação, não se enquadrando aquelas acidentais (WHO, 2012). 

Este índice ajuda a avaliar os serviços de saúde direcionados às mulheres em 

período gravídico-puerperal, e posterior a ele, já que mais recentemente acrescentou-

se a morte materna tardia, que representa mortes de mulheres entre o 43º dia após o 

parto até completar um ano. Mortes maternas podem ser classificadas como morte 

obstétrica direta e indireta, onde a direta constitui-se óbitos relacionados a problemas 

na gravidez, parto ou puerpério devido a tratamentos ou intervenções realizadas de 

forma errada, e a indireta é aquela que a mulher vem a óbito devido a uma doença 

pré-existente à gravidez ou adquirida, mas não relacionada à gravidez (CECATTI, 

1998; PAZERO, 1998; VEGA, 2017). A maioria dos óbitos estão relacionados com a 

morte obstétrica direta, enfatizando a necessidade de melhora na assistência ao pré-

natal, parto e puerpério (LAURENTI et al., 2004) 

Os principais motivos que levam uma mulher durante a gestação ao óbito são 

hipertensão (pré-eclâmpsia), hemorragia, infecções, complicações durante o parto e 

o aborto realizado de forma não segura, sendo que todas podem ser evitadas 

mediante uma qualificada assistência no pré parto, durante o parto e pós-parto 

(OPAS, 2018), e consequentemente evitar mortes fetais e/ou infantis. 
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No Brasil, estudos mostraram uma redução durante os anos 2001 e 2012. Após 

2009 houve certa estabilização em torno de 60 por 100.000 nascidos vivos, de forma 

geral. Mas se forem analisadas as regiões, no Nordeste houve queda, mas as taxas 

ainda são mais elevadas do que no resto do país. Diferente da região Sul onde houve 

uma queda de quase 100 para menos de 60 por 100.000 nascidos vivos. Por outro 

lado, o Centro-Oeste mostrou elevação no coeficiente de mortalidade, de 60 para 

aproximadamente 90 por 100.000 nascidos vivos, chegando a ultrapassar os valores 

do Nordeste (SILVA et al., 2016). Devido a mortalidade materna ter passado a ser 

uma prioridade do governo na virada do século, isso pode evidenciar a queda no 

número de óbitos (BRASIL, 2004), porém, estudo de Morse et al. (2011) apresentou 

dados que mostram aumento desses números. 

O Estado de São Paulo apresenta uma queda mais expressiva, de 140 para 60 

por 100.000 nascidos vivos entre os anos de 1960 e 1980, e uma queda mais lenta a 

partir de 1990, alcançando 40 por 100.000 nascidos vivos em 2011. Dados desde a 

década de 1980 mostraram que em relação ao tipo de causa obstétrica, as causas 

diretas são hipertensão seguida da hemorragia e entre as causas indiretas, doença 

relacionada ao vírus da imunodeficiência humana (TANAKA et al., 1989; MENDES et 

al., 2013). 

 

2.3 A REDE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

O principal marco em relação ao combate a violência contra a mulher no Brasil 

é a Lei 11.340/06 também conhecida como Lei Maria da Penha. Esta Lei é o desfecho 

de uma sequência de acontecimentos políticos sociais, impulsionados por 

movimentos feministas desde o fim da segunda guerra mundial em 1945 com a carta 

das Nações Unidas de proteção dos direitos humanos, estabelecendo igualdade entre 

homens e mulheres, e reforçada pela Declaração dos Direitos Humanos em 1948 

(BANDEIRA et al., 2015). 

Em 1979 ocorreu a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), que estabeleceu alguns deveres aos 

Estados signatários, dos quais o Brasil faz parte, para eliminar as formas de 
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discriminação contra as mulheres, devendo enviar a cada quatro anos relatórios sobre 

os esforços para atingir a meta. A partir da década de 1980 ocorreram as primeiras 

ações do governo brasileiro para inserir a temática da violência contra a mulher e foi 

criada a primeira delegacia especializada em atendimento à mulher; e a Lei 7202/1984 

modificou o artigo 61 do código penal, agravando a pena para aqueles que cometerem 

ações contra irmãos, cônjuge e descendente, e na década de 1990, surgem os 

juizados especiais. (GONÇALVES, 2007; SANTOS, 2008; CALAZANS et al., 2011). 

Em 1994 foi realizada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) adotada por 

todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA). Se 

tornou referência mundial no combate a violência contra à mulher, dispondo que a 

violência descumpre a Lei dos direitos humanos (SOUZA et al., 2010). 

As políticas públicas direcionadas às mulheres no Brasil começaram a ser 

implantadas desde o início do século XX priorizando programas materno-infantis.  Em 

1984 o governo criou o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

que incluía ações educativas, de prevenção, diagnóstico e recuperação, assim como 

outras necessidades que faziam parte da assistência à mulher como clínicas de 

ginecologia. Em 1998 a saúde da mulher passa ser uma prioridade do governo, e 

posteriormente houve aumento no número de clínicas especializadas em mulheres 

em situação de violência, principalmente em regiões metropolitanas como São Paulo, 

Curitiba e Campo Grande, recebendo vítimas de diversas idades (BRASIL, 2004). 

A mulher que leva o nome na Lei brasileira de 2006 sofreu duas tentativas de 

homicídio, e o processo por 15 anos não resultou na punição do agressor, seu marido. 

Dessa forma, foi denunciada a violação de alguns artigos da Conversão de Belém do 

Pará, e a Comissão Interamericana dos Diretos Humanos responsabilizou o Estado 

brasileiro por negligência, omissão e tolerância a violência. O País então promulgou a 

Lei, que estabelece quais são as formas de violência contra a mulher, formas de 

assistência e de atendimento e essa violência, medidas protetivas contra o agressor 

e em proteção à ofendida, além de contribuir com o aumento da rede de atendimento 

à mulher em situação de violência (BANDEIRA et al., 2015). 

A violência contra a mulher é um fenômeno mundial de caráter endêmico que 

atinge mulheres de todas as idades e camadas sociais, afeta a saúde psicológica, 
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física e reprodutiva da mesma, perpetrada geralmente pelo cônjuge, ex cônjuge ou 

familiar, sendo colocada também como um problema de saúde pública, fazendo parte 

de uma rede onde está alocada junto ao já citado âmbito jurídico, além da assistência 

social e a segurança pública, (SCHRAIBER et al., 1999; AMARAL et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2014).  

A mulher frequenta regularmente as unidades de saúde, em especial a Atenção 

Primária, mas também as unidades de urgência e emergência, principalmente aquelas 

que sofreram violência física chegando em um estado já agravado. Assim, há a 

necessidade que profissionais inseridos nestes diversos serviços saibam identificar, 

lidar e comunicar-se com mulheres em situação de violência, criando um vínculo com 

as mesmas, acolhendo e encaminhando-as aos serviços que melhor saberão como 

cuidar de cada caso (MINAYO, 1994; HESLER et al., 2013; ARBOIT, et al., 2017). 

Lettiere et al. (2015) explicam que quando uma mulher solicita um serviço que 

não é oferecido na instituição procurada, seja ela de saúde ou não, esta unidade a 

encaminha para uma assistência que seja capaz de dar continuidade adequada aos 

cuidados daquele caso, até mesmo porque cada caso é individual e necessita de uma 

equipe multiprofissional para que a mulher seja direcionada para o tratamento mais 

indicado, ainda que muitas instituições quando procuradas, não saibam lidar com uma 

paciente em situação de violência, principalmente aquelas em período gravídico-

puerperal (SALCEDO-BARRIENTOS et al., 2014). 

Políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da violência são necessárias. 

Para isso é importante que mulheres e serviços notificarem os casos, porém não são 

todos os profissionais envolvidos que sabem que existe essa possibilidade, ou para 

que ela serve, dificultando o direcionamento destas políticas para aquelas que mais 

necessitam (PEDROSA et al., 2016; BARUFALDI et al., 2017). Visando algumas 

destas dificuldades, o Ministério da Saúde desenvolveu e implementou a partir de 

2006, antes mesmo da promulgação da Lei Maria da Penha, um instrumento 

conhecido como “Ficha de Notificação Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou 

outras Violências”, adotado por centros de referência contra violência e demais 

serviços de saúde que têm capacidade de receber uma potencial mulher que esteja 

em situação de violência. Este instrumento traça o perfil da agredida e do agressor, 

fazendo parte da rede de atenção a mulher, auxiliando no melhor encaminhamento 

dessa paciente para tratamento (SOUZA, 2012). 
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Recentemente esta notificação compulsória se tornou obrigatória em todo 

território nacional. Sancionada no fim de 2019, a Lei 13.931 entrou em vigor em março 

de 2020 e obriga que todos os casos com suspeita ou confirmação de violência contra 

a mulher seja comunicado a autoridade policial competente dentro de 24 horas 

(BRASIL, 2019). 

 

2.4 DA CRIAÇÃO DO SUS AOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE SAÚDE 

 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Brasileira que definiu a saúde como um 

direito social. Na Seção II denominada “Da Saúde”, entre os artigos 196 a 200, é 

decretado o princípio da saúde como um direito de todos e dever do Estado, e que 

políticas sociais e econômicas devem garantir a redução do risco de doenças e outros 

agravos, além do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (BRASIL, 1988).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado pela Lei 8.080 e é o sistema 

de saúde vigente no Brasil e tem a Atenção Primária à Saúde (APS) como centro e a 

principal porta de entrada da população aos demais serviços. A ideia da APS surgiu 

na década de 1920 no Reino Unido com o Relatório Dawson, e, após diversos eventos 

relacionados à saúde no mundo todo como a criação da pílula anticoncepcional, 

desenvolvimento da saúde materno-infantil e os estudos de Framinghan sobre fatores 

de risco de doenças cardiovasculares, todos fortalecidos pela Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde de 1978 em Alta Ata, 

institucionalizou-se a APS em escala global (MENDES, 2015). 

Os serviços de saúde no Brasil funcionam em forma de rede poliárquica, unidos 

com objetivos em comum onde a APS coordena com responsabilidade econômica e 

sanitária, não há hierarquia e todos os componentes têm igual importância. Essa rede 

constitui-se de três elementos, a população, a estrutura operacional e o modelo de 

atenção à saúde. A população deve ser conhecida pelo serviço, e subdividida em 

subpopulações de acordo com os fatores de risco e suas condições de saúde. A 

estrutura operacional é composta por cinco elementos, sendo que três deles são a 

atenção primária (centro da comunicação) e as atenções secundária e terciária; o 

sistema de apoio, que liga estes três sistemas, e o sistema de governança que 
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coordena estes quatro componentes. E o modelo de atenção é aquele que organiza o 

funcionamento destas redes (MENDES, 2008).  

A APS utiliza de tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade que, 

se funcionarem de forma adequada serão capazes de resolver aproximadamente 85% 

dos problemas de saúde da população. Também é possível prevenir tanto a doença 

como a morte precoce, além de permitir o acesso aos serviços de saúde mais 

equitativo na sociedade (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000; 

STARFIELD et al., 2005; SHIMAZAKI, 2009).  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), posteriormente 

denominado Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) pela Portaria 

2436/2017 (BRASIL, 2017), foi um programa criado em 1987 para formar uma frente 

de trabalho em áreas de situação crítica. Devido ao sucesso, em 1991 foi implantado 

o Plano Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNACS) pelo Ministério da 

Saúde (MS), buscando principalmente a redução das morbimortalidades infantil e 

materna e de doenças infectocontagiosas e o crescimento da cobertura vacinal. 

Mostrou-se até então o maior programa de Atenção Primária no Brasil, sendo um 

propulsor para a criação, em 1994, do Programa Saúde da Família (PSF), 

posteriormente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF) (FRAGA, 2011; 

GUEDES et al., 2011).  

O trabalho desenvolvido pela ESF deu-se inicialmente com a cobertura de 

áreas de maior risco social e posteriormente sua expansão para os demais municípios 

brasileiros. Tinha o propósito de fazer a saúde chegar mais próximo às famílias, 

levando-as a uma melhor qualidade de vida, com bom atendimento, prevenindo 

doenças e evitando internações sem necessidade (RONCALLI et al., 2006; GOMES 

et al., 2015).  

A ESF é composta por uma equipe com um médico, enfermeiro, ambos 

preferencialmente especialistas em medicina de família, auxiliar de enfermagem e ao 

menos quatro agentes comunitários de saúde (ACS), podendo contar também com 

profissionais de saúde bucal e agente de endemias. Esta equipe atua em uma 

determinada área geográfica com aproximadamente 4000 habitantes por equipe na 

área urbana, com no máximo 750 pessoas por ACS, número que pode ser reduzido 
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caso a região se encontre em uma área com alto risco de vulnerabilidade social 

(MALTA et al., 2016; BRASIL, 2017, BRASIL, 2019). O Estado de São Paulo contava 

em 2002 com 1.639 equipes, número que cresceu para 5.019 em 2017 (GUEDES et 

al., 2011 BRASIL, 2019).  

Um dos principais instrumentos de trabalho da ESF é a visita domiciliar 

realizada pelos ACS, que têm como importante característica a comunicação entre as 

famílias onde a ESF está adstrita e toda a equipe, médicos e enfermeiros que entram 

em contato com o paciente quando este os procura. Estes profissionais conhecem a 

realidade da população com a qual realizam atividades diárias direcionando as 

devidas necessidades de saúde, e também há a vivência do contexto social de onde 

moram e os determinantes do processo saúde-doença daquela região onde atuam, 

divididas em áreas e micro áreas. As áreas são os territórios onde as equipes de ESF 

atuam e as micro áreas são definidas pelo número de famílias sujeitas as ações de 

cada ACS. Portanto são o elo entre a comunidade e o serviço de saúde, dialogando e 

estimulando a promoção da saúde junto a população, após passarem por etapas que 

os preparam para agirem como provedores da saúde na comunidade, lidando com 

doenças infecciosas emergentes, doenças degenerativas, saúde bucal, abuso de 

álcool, violência, entre outas questões de saúde pública, enfrentando adversidades 

religiosas, culturais e econômicas (ARAÚJO et al., 2007; BRASIL, 2009; KEBIAN et 

al., 2014). 

As Regiões de Saúde reúnem municípios próximos e com características 

semelhantes abarcando a Atenção Primária, unidades de urgência e emergência, 

atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em 

saúde, além de características epidemiológicas da população ali inserida. Dentro da 

região existem redes que ligam os serviços de saúde de um mesmo município e com 

os demais municípios, remetendo a teoria das localidades centrais do geógrafo Walter 

Christaller, que explica como os diferentes serviços são alocados num determinado 

território, não os hierarquizando, dispondo-os em redes que possuem a mesma forma 

poliárquica dos serviços de saúde. A escala geográfica da territorialização varia, com 

unidades de saúde que possuem uma escala local, enquanto a escala regional 

pertence às Regiões de Saúde de acordo com as redes de atenção, delimitadas pelo 

Estado que leva em consideração a existência dos serviços acima mencionados 

(BRASIL, 2011; DUARTE, et al., 2015; RODRIGUES-JUNIOR, 2017). 
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A regionalização é definida pelo Ministério da saúde (MS) como estratégias de 

planejamento, coordenação, financiamento e criação de políticas de saúde em uma 

rede de serviços de saúde no território, além de políticas econômicas e sociais 

destinadas a redução de desigualdades sociais e regionais, reduzindo gastos e 

reforçando a descentralização. Regiões são recortes territoriais que auxiliam no 

planejamento das redes de atenção e serviços de saúde, e no acesso à saúde da 

população de modo mais equitativo devido a organização dos serviços em rede 

funcionarem de acordo com as necessidades de cada região (GIL, et al., 2006, LIMA, 

et al., 2012; VIANA, et al., 2015; SANTOS, 2017).  

A Norma Operacional Básica de 1993 definiu a regionalização como uma forma 

de articulação e mobilização municipal que assimila as características geográficas, o 

perfil epidemiológico, a demanda e a oferta dos serviços de saúde entre os municípios 

de forma a relacionarem-se entre si de forma cooperativa. Somente a partir de 2001 

com o advento das portarias número 95/2001 e posteriormente a portaria 399/2006 

(Pacto Pela Saúde 2006) a regionalização se tornou a forma de hierarquizar e orientar 

a descentralização dos serviços de saúde para atingir a equidade, com o objetivo de 

“Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja 

complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal” 

(BRASIL, 1993; 2001; 2006). 

O governo do Estado de São Paulo, em 2006 estabeleceu o Decreto 51.433, 

que criou a unidade de coordenadoria de Regiões de Saúde, que em seu artigo 2º 

alterou a denominação do Decreto 49.343/2005 de Direções Regionais de Saúde para 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS), totalizando 17 DRS, que são 

responsáveis pela coordenação das atividades da Secretaria de Saúde do Estado, 

promovendo a articulação intersetorial entre os municípios e os organismos da 

sociedade (SÃO PAULO, 2006).  

O art. 4 do Decreto 51.433/2006 estabeleceu que os DRS contribuem “para a 

qualidade de vida da população das respectivas regiões, coordenando, articulando e 

organizando e gerenciando o sistema de saúde loco-regional”. O Decreto determinou 

que compete aos DRS selecionar e elaborar os indicadores de saúde e da qualidade 

de vida da população da região; identificar as oportunidades de vida da população e 

os riscos à saúde através dos indicadores da qualidade e análise do perfil 
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epidemiológico; avaliar o impacto do sistema de saúde na população, entre outras. 

Além disso, o artigo 12 da Subseção I dispõe que os Centros de Planejamento e 

Avaliação de Saúde dos DRS tem como uma de suas atribuições o monitoramento 

dos resultados do sistema regional de saúde através da avaliação dos indicadores de 

saúde para o contínuo processo do melhoramento da atenção à saúde. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar os padrões espaço-temporais das mortalidades infantil, fetal e materna e 

homicídio a pessoa do sexo feminino por agressão no Estado de São Paulo. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Caracterizar as mortalidades infantil, fetal e materna no Estado entre 2009 e 2016. 

• Identificar os homicídios a pessoa do sexo feminino por agressão como indicador de 

violência contra a mulher para o período. 

• Analisar as taxas de mortalidade e os homicídios de interesse segundo a abordagem 

espaço-temporal pelos Departamentos Regionais de Saúde. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo ecológico sobre os fenômenos da mortalidade infantil, 

fetal, materna e homicídio feminino por agressão entre os anos de 2009 a 2016. As 

áreas de análise geográfica utilizadas foram definidas pela divisão administrativa da 

Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, os 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS), denominados como DRS-1 São Paulo, 

DRS-2 Araçatuba, DRS-3 Araraquara, DRS-4 Baixada Santista, DRS-5 Barretos, 

DRS-6 Bauru, DRS-7 Campinas, DRS-8 Franca, DRS-9 Marília, DRS-10 Piracicaba, 

DRS-11 Presidente Prudente, DRS-12 Registro, DRS-13 Ribeirão Preto, DRS-14 São 

João da Boa Vista, DRS-15 São José do Rio Preto, DRS-16 Sorocaba e DRS-17 

Taubaté. Suas localizações podem ser observadas na figura a seguir. 

 

 

Figura 01: Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo. 

Fonte: Moreira, 2020. 
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 Foram coletados dados provenientes de fontes públicas oficiais do Ministério 

da Saúde (DATASUS), referentes ao número de nascidos vivos, mortes infantis, fetais 

e maternas, população feminina por município no ano de 2012 e mortes por agressão 

a pessoa do sexo feminino (Capítulo XX da CID-10 “Causas externas-Agressões”: X 

95 - Y 09). Foi adotado o ano de 2009 para o início do estudo porque pretendeu-se 

vincular os dados de violência contra a mulher à vigência da Lei 11.340/06 (Lei Maria 

da Penha), por se tratar de um marco legal e importante ao enfrentamento do 

problema. Os anos de 2006, 2007 e 2008 não foram utilizados devido a inexistência 

de informações no site do DATASUS relativos à morte por agressão, e a não utilização 

dos anos mais recentes (2017, 2018 e 2019) deveu-se ao atraso da atualização das 

notificações do sítio utilizado. O ano de 2012 foi escolhido para representar a 

população feminina do Estado de São Paulo para calcular as Razões Padronizadas 

de Mortalidade (RPM) das mortes femininas por agressão, por ser o ano mediano 

entre os estudados. Os dados referentes aos registros classificados como “municípios 

ignorados” não foram considerados. 

 Após coletados, os dados por município foram agrupados de acordo com a 

delimitação dos DRS, e então foram calculados os coeficientes de mortalidade infantil, 

coeficiente de mortalidade fetal e razão de morte materna, a taxa de mortalidade por 

agressão ao sexo feminino e a razão de recursos pelo número de mulheres por DRS 

no Estado de São Paulo. Utilizou-se a RPM e respectivo intervalo de confiança (95%) 

para realizar comparações e evitar um possível viés, buscando controlar valores 

observados que influenciam a magnitude do indicador (nascidos vivos ou habitantes) 

pela relação com os valores esperados, de acordo com um agrupamento de 

referência, que neste estudo foi utilizado os nascidos vivos do Estado de São Paulo, 

adotando a padronização pelo método indireto (DEVER, 1988). Dessa forma, os 

valores acima de 1 (um) mostram mais mortes que o esperado, e abaixo de 1 (um), 

menos mortes que o esperado, apresentando os valores em porcentagem.  

 Tal agrupamento permitiu a confecção de cartogramas visando à apresentação 

de distribuições regional em percentil (quintil) dos dados. Foram criados gráficos com 

os respectivos intervalos de confiança para cada DRS em cada indicador de 

mortalidade estudado, além de gráficos “boxplot” (quartil) para descrever a variação 

dos indicadores municipais em cada DRS, permitindo visualizar a heterogeneidade 

dos indicadores epidemiológicos em cada unidade ecológica. 
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 Foram criados gráficos com os três coeficientes mais altos encontrados para 

os indicadores estudados, morte infantil, fetal e materna, e morte feminina por 

agressão, em forma de um recorte histórico mostrando os coeficientes ao longo dos 

anos.  Os coeficientes são resultados do número de óbitos dividido pelo número de 

nascidos vivos por uma constante, no caso das infantil e fetal, 1000, e razão de morte 

materna, 100.000. A taxa de mortalidade feminina por agressão representa o número 

de mortes pelo número de mulheres que habitam determinado território multiplicado 

por uma constante, aqui adotado o valor 100.000. Presente nos quatro gráficos, há 

também o coeficiente do Estado de São Paulo por motivos de comparação com 

aquelas mais elevadas.  

 Para coleta de dados referentes ao número de recursos processuais em 

segunda instância das varas de direito penal foi utilizado o site do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (TJSP) com o descritor “Lei 11.340”. Este descritor apresenta 

o maior número de processos. Quando utilizado junto ao descritor “Lei Maria da 

Penha”, aparecem números reduzidos de processos e quando utilizado apenas o 

descritor “Lei Maria da Penha” também aparece um número menor em relação ao 

descritor “Lei 11.340”. Então, foi coletado o número de recursos em segunda instância 

por comarca e ano, obtendo o valor bruto. Posteriormente agrupou-se o número de 

recursos por comarca junto aos respectivos DRS, dividiu-se o número de recursos 

pelo número de pessoas do sexo feminino em cada DRS para o mesmo ano utilizado 

para morte feminina por agressão, 2012, multiplicado por 100.000 (base 3). Foi criado 

então um gráfico com número de recursos sobre a população feminina de cada DRS 

e seus intervalos de confiança e um cartograma com os valores apresentados no 

gráfico, dividido por quintis. As comarcas classificadas como “Comarca não 

informada” não foram consideradas.  

No sitio do TJSP os dados estão disponíveis para serem visualizados de 

diversas formas, como processo individual, pelo magistrado, assunto, para o Estado 

todo ou por comarca, e por um período a ser escolhido que varia de um a 365 dias. 

Dessa forma, obteve-se o número de processos em segunda instância de todas as 

comarcas ano a ano, selecionando o primeiro e o último dia de cada ano analisado, 

realocando-os posteriormente comarca por comarca dentro dos oito anos que este 

estudo perfaz.    
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Os dados referentes a atenção primária foram obtidos no site do Ministério da 

Saúde, SAGE (Sala de Apoio à Gestão estratégica do Ministério da Saúde). Coletou-

se informações sobre a população coberta pelas equipes, e a população para cada 

município foi proveniente da projeção realizada pelo site SEADE (Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados). O ano de referência foi 2017 para ambos os dados, 

população residente e população atendida, devido ao sitio do SAGE apresentar 

apenas valores referentes a este ano. Os municípios foram agrupados de acordo com 

seus respectivos DRS, calculando a porcentagem de população atendida por equipes 

das Estratégia de Saúde da Família, em relação a total. Então confeccionou-se dois 

cartogramas, um com a população total e outro com a porcentagem de população 

atendidas por equipes das ESF. 

O presente estudo se enquadra nas exceções previstas na Resolução nº 

510/16, CONEP, artigo 1º, parágrafo único, incisos II, III, IV e V. Os dados foram 

coletados entre os meses de maio a outubro de 2019. E para realizar as análises 

descritivas foram utilizados os softwares STATA 9.2® e o R 64.3.5.1, e o ArcGIS ® 

10.2.2 para a confecção dos cartogramas temáticos do tipo coroplético.  
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5. RESULTADOS  

De acordo com os dados do DATASUS, no Estado de São Paulo ocorreram 

4.898.609 nascidos vivos, 56.579 mortes infantis, das quais 27.987 foram 

relacionadas a mortalidade neonatal precoce, 10.955 a mortalidade neonatal tardia e 

17.630 a mortalidade pós-neonatal; 43.615 mortes fetais; 2.207 mortes maternas; 

4.798 mortes femininos por agressão e 11.423 recursos em segunda instância entre 

os anos de 2009 e 2016. 

O coeficiente de mortalidade infantil para o Estado de São Paulo no período de 

2009 a 2016, foi de 11,55/1000 nascidos vivos. O coeficiente de mortalidade neonatal 

precoce foi de 5,71/1000 nascidos vivos, o coeficiente de mortalidade neonatal tardia 

foi de 2,23/1000 nascidos vivos e o coeficiente de mortalidade pós-neonatal foi 

3,6/1000 nascidos vivos.  

Com estes dados e coeficientes, foi possível notar que ocorrem em relação a 

mortalidade infantil, mais óbitos no período neonatal precoce, que compreende do 

momento do nascimento até o sexto dia de vida do recém-nascido, seguido período 

pós-neonatal (28º dia ao 364º dia pós nascimento), e período neonatal tardio em 

terceiro lugar, do 7º ao 27º dia pós nascimento. 

O coeficiente de mortalidade fetal foi de 8,9/1000 nascidos vivos, e a razão de 

morte materna foi de 45,05/100.000 nascidos vivos entre 2009 e 2016 no Estado de 

São Paulo. A taxa de mortes femininas por agressão foi de 21,83/100.000 mulheres e 

o coeficiente de recursos em segunda instância que ocorreram neste período no 

Estado foi de 52/100.000 mulheres. 

O número total de nascimentos, óbitos infantil, fetal e materno, morte feminina 

por agressão, total de população feminina e recursos em segunda instância por DRS 

e o total do Estado podem ser observados na tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1: Distribuição do número de nascidos vivos, mortes infantis, fetais, maternas e femininas por agressão, 
população feminina em 2012 e número de processos em segunda instância de 2009 a 2016 por DRS no Estado 
de São Paulo. 

DRS 
Nascidos 

Vivos 
Morte 

Infantil 
Morte 
Fetal 

Morte 
Materna 

Morte 
Fem. por 
agressão 

População 
Feminina 
em 2012 

Recursos 
em 2ª 

Instância 

DRS 1-São Paulo 2.508.214 29.125 22.654 1.195 2.247 10.612.406 3.756 
DRS 2- Araçatuba 73.256 864 638 25 100 372.023 349 
DRS 3-Araraquara 97.529 1.091 840 52 88 497.874 366 
DRS 4- Baixada Santista 199.082 3.124 2.104 150 213 902.213 361 
DRS 5- Barretos 42.008 436 425 23 44 219.866 203 
DRS 6- Bauru 174.720 2.031 1.523 55 165 854.488 964 
DRS 7-Campinas 465.943 4.700 3.586 178 508 2.144.141 665 
DRS 8- Franca 71.947 819 650 18 58 341.426 377 
DRS 9- Marília 108.496 1.206 1.020 49 119 546.922 724 
DRS 10- Piracicaba 151.891 1.662 1.348 99 176 733.774 400 
DRS 11- Presidente Prudente 73.847 840 669 28 115 373.447 440 
DRS 12- Registro 32.687 434 370 17 45 139.391 137 
DRS 13- Ribeirão Preto 145.034 1.508 1.365 47 150 690.876 541 
DRS 14- São João da Boa Vista 78.043 826 786 24 71 409.198 337 
DRS 15- São José do Rio Preto 144.327 1.355 1.094 58 139 765.602 754 
DRS 16- Sorocaba 265.658 3.460 2.191 118 265 1.171.705 495 
DRS 17- Taubaté 265.927 3.098 2.352 71 295 1.194.792 554 

TOTAL 4.898.609 56.579 43.615 2.207 4.798 21.970.144 11.423 

Fonte: DATASUS  e  TJSP.
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Foram calculados os coeficientes de mortalidade infantil para os DRS do 

Estado de São Paulo, apresentados na figura 02. 

 

 

Figura 02. Diagrama de boxplot da mortalidade infantil nos DRS do Estado de São 

Paulo. 
Fonte: DATASUS. 
 

 

A mediana nos boxplots variou de 4,45 a 14,38 mortes infantis por 1000 

nascidos vivos nos DRS-15 São José do Rio Preto e DRS-4 Baixada Santista, 

respectivamente. Com exceção do DRS-12 Registro, os demais apresentaram 

outliers, CMI atípicos, e o mais elevado ocorreu no DRS-9 Marília, com um 

município que obteve o CMI de 214,3 mortes infantis por 1000 nascidos vivos.  

Em relação aos três DRS com os mais altos coeficientes de mortalidade 

infantil, foi criado um gráfico onde é possível observar a variação destes óbitos 

ao longo dos oito anos analisados, como é observado na figura 03. 
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Figura 03. Séries temporais dos coeficientes de mortalidade infantil mais elevados entre 
os DRS do Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 

 

 

Os mais elevados coeficientes de mortalidade infantil inseridos na figura 

03 são os do DRS-4 Baixada Santista, DRS-12 Registro e DRS-16 Sorocaba, 

que registraram respectivamente 15,69, 13,27 e 13,02 óbitos infantis por 1000 

nascidos vivos entre os anos 2009 e 2016. O DRS-4 Baixada Santista mostrou 

um declínio durante os anos estudados, com um coeficiente de mortalidade 

infantil de 18,78 mortes infantis por 1000 nascidos vivos em 2009 para 14 por 

1000 nascidos vivos em 2016. O DRS-12 Registro mostrou que houve uma 

redução entre 2009 e 2011 de 12,39 para 10,61, e o ápice em 2013 alcançando 

um coeficiente de 17,65 mortes infantis por 1000 nascidos vivos, voltando a 

reduzir em 2015 com 10,70 mortes infantis por 1000 nascidos vivos, elevando-

se novamente em 2016 para 12,91 por 1000 nascidos vivos. O DRS-16 Sorocaba 

mostrou uma redução da mortalidade infantil, variando de 14,22 mortes infantis 

por 1000 nascidos vivos para 12,20 por 1000 nascidos vivos entre 2009 e 2016, 

com leves elevações nos anos de 2011 e 2013, 13,66 e 13,39 respectivamente. 
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A curva referente ao Estado de São Paulo mostra redução na mortalidade infantil 

entre 2009 e 2016, com uma média de 11,55 mortes infantis por 1000 nascidos 

vivos. 

A disposição dos DRS em relação ao número de mortes não é a mesma 

quando aplicado a RPM. São Paulo é o DRS com maior número de óbitos em 

todas as variáveis, porém não é o que se destaca quando calculada a RPM, e 

isso pode ser observado nas figuras 04, 08, 12 e 16, mortalidade infantil, fetal, 

materna e mortes femininas por agressão, respectivamente. 

 

 

 

Figura 04. Diagrama de barras da Razão Padronizada de Mortalidade (RPM) para o 

indicador de mortalidade infantil segundo DRS e respectivos intervalos de confiança. 
Fonte: DATASUS. 

 

 

Na figura 04 é possível observar os DRS quando utilizada a RPM. Dessa 

forma, a ordem decrescente de mortes infantis dos DRS é: DRS-4 Baixada 

Santista, DRS-12 Registro, DRS-16 Sorocaba, DRS-2 Araçatuba, DRS-6 Bauru, 
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DRS-17 Taubaté, DRS-1 São Paulo, DRS-8 Franca, DRS-11 Presidente 

Prudente, DRS-3 Araraquara, DRS-9 Marília, DRS-10 Piracicaba, DRS-14 São 

João da Boa Vista, DRS-5 Barretos, DRS-13 Ribeirão Preto, DRS-7 Campinas e 

DRS-15 São José do Rio Preto. Os três primeiros DRS contaram com 35,9%, 

15% e 12,8% mais mortes que o esperado, respectivamente. Por ouro lado, os 

cinco últimos obtiveram 8,4%, 10,1%, 10%, 12,7% e 18,7% menos óbitos que o 

esperado, respectivamente. Nos demais DRS, a RPM está inserida dentro do 

intervalo de confiança, não sendo possível afirmar se houve mais ou menos 

mortes que o valor esperado.   

  

 
Figura 05. Cartograma da distribuição das RPM em mortalidade infantil por DRS no 
Estado de São Paulo. 

Fonte: DATASUS 

 

 

O cartograma acima apresenta os DRS agrupados em cinco classes, ou 

quintis, de acordo com os valores das RPM encontrados. As três primeiras 

classes apresentam valores abaixo do esperado, contando com DRS-8 Franca, 

DRS-5 Barretos, DRS-15 São José do Rio Preto, DRS-13 Ribeirão Preto, DRS-
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3 Araraquara, DRS-10 Piracicaba, DRS-14 São João da Boa Vista, DRS-17 

Campinas, DRS-9 Marília e DRS-11 Presidente Prudente. O quarto quintil 

apresenta DRS com valores muito próximos ao valor esperado, e o último quintil 

inclui as RPM com valores acima do esperado, DRS-4 Baixada Santista, DRS-

12 Registro e DRS-16 Sorocaba, os mesmos mais elevados coeficientes da 

figura 03. Mostrando assim que o cálculo da RPM e do coeficiente de morte 

infantil resultam nos mesmos DRS com o maior número de óbitos infantis. 

Assim como na mortalidade infantil, foram também calculados os 

coeficientes de mortalidade fetal, apresentados na figura 06 a seguir.  

 

 

Figura 06. Diagrama de boxplot da mortalidade fetal nos DRS do Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 
 
 
 

A figura 06 mostra boxplots dos CMF onde todos os DRS apresentaram 

outliers, os três DRS com os mais elevados outliers foram DRS-9 Marília, DRS-

6 Bauru, e DRS-15 São José do Rio Preto, que mostraram 200, 150 e 129,03 

mortes fetais por 1000 nascidos vivos respectivamente. Os DRS-8 Franca e 

DRS-12 Registro obtiveram o menor número de outliers, respectivamente três e 
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dois. A mediana mais elevada ocorreu no DRS-4 Baixada Santista, 10,76 mortes 

fetais por 1000 nascidos vivos. 

A figura 07 apresenta os três maiores coeficientes de mortalidade fetal 

encontrados, nos DRS-4 Baixada Santista, DRS-5 Barretos e DRS-12 Registro. 

  

 

 

Figura 07. Séries temporais do coeficientes de mortalidade fetal mais elevados entre os 

DRS do Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 
 
 
 

No DRS 4-Baixada Santista houve uma amplitude entre os anos 

estudados, 2009 apresentou 10,60 mortes fetais por 1000 nascidos vivos, 2012 

foi o ano com o maior coeficiente, 11,25 mortes fetais por 1000 nascidos vivos e 

o menor coeficiente de 9,73 mortes fetais por 1000 nascidos vivos ocorreu em 

2016. No DRS-5 Barretos ocorreu uma amplitude mais considerável, variando 

de 8,39 a 11,83 por 1000 nascidos vivos, respectivamente nos anos 2010 e 2013, 

seguindo em declínio até 2016 com coeficiente de 9,67 por 1000 nascidos vivos, 

e coeficiente geral de 10,11 por 1000 nascidos vivos entre 2009 e 2016. O DRS-
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12 Registro mostrou uma queda brusca entre 2009 e 2011, de 15,49 mortes 

fetais por mil nascidos vivos para 8,92 mortes fetais por 1000 nascidos vivos, 

aumentando até 2016, com 13,90 mortes infantis por 1000 nascidos vivos, o 

coeficiente geral foi de 11,31 por 1000 nascidos vivos. A curva do coeficiente de 

mortalidade fetal do Estado de São Paulo entre 2009 e 2016 resultou em 8,9 

óbitos fetais por 1000 nascidos vivos. 

 

 

 

 
Figura 08. Diagrama de barras da Razão Padronizada de Mortalidade (RPM) 

para o indicador de mortalidade fetal segundo DRS e respectivos intervalos de 
confiança. 
Fonte: DATASUS. 
 
 
 

Quando aplicada a RPM para as mortes fetais, os DRS que se destacaram 

não são os mesmos da tabela 1. Assim, o DRS-12 Registro apresentou a maior 

RPM, seguido do DRS-4 Baixada Santista, DRS-5 Barretos e DRS-14 São João 

da Boa Vista com respectivamente 27,1%; 18,7%; 13,6% e 13% mais óbitos que 

o esperado. Aqueles onde o intervalo de confiança apresentou-se dentro do valor 

esperado não sendo possível afirmar se ocorreram mais ou menos mortes que 
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o esperado são, DRS-1 São Paulo, DRS-2 Araçatuba, DRS-3 Araraquara, DRS-

6 Bauru, DRS-8 Franca, DRS-9 Marília, DRS-10 Piracicaba, DRS-11 Presidente 

Prudente, DRS-13 Ribeirão Preto e DRS-17 Taubaté. Os DRS-7 Campinas, 

DRS-15 São José do Rio Preto e DRS-16 Sorocaba apresentaram 13,6%; 14,9% 

e 7,4% de mortes abaixo do esperado, respectivamente. 

   

 

Figura 09. Cartograma da distribuição das RPM em mortalidade fetal por DRS no 
Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 

 

  

 No cartograma da figura 09 é possível observar as RPM da mortalidade 

fetal nos DRS do Estado de São Paulo, divido em quintis. Os DRS que 

apresentaram os valores mais altos que o esperado são DRS-4 Baixada Santista 

e DRS-12 Registro, e somando o DRS-5 Barretos, localizado no quarto quintil, 

são os mesmos três DRS da figura 7. Aqueles com os valores abaixo do 

esperado são DRS-2 Araçatuba, DRS-3 Araraquara, DRS-6 Bauru, DRS-10 

Presidente Prudente, DRS-16 Sorocaba, DRS-17 Taubaté, com destaque para 
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DRS-7 Campinas, DRS-15 São José do Rio Preto que apresentaram os valores 

mais baixos. 

 

 
Figura 10. Diagrama de boxplot da mortalidade materna nos DRS do Estado de São 
Paulo. 
Fonte: DATASUS. 
 
 

 

A figura 10 apresenta os boxplots em relação a RMM nos DRS do Estado 

de São Paulo. O baixo número de mortes maternas eleva muito a RMM, como é 

observado no DRS-9 Marília que apresentou o outlier mais discrepante, 6666,7 

mortes maternas por 100.000 nascidos vivos, sendo a média para o Estado de 

São Paulo para o período de 2009 a 2016 de 45,05 mortes maternas por 100.000 

nascidos vivos. Acima de 4000 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos 

também ocorreu no DRS-15 São José do Rio Preto. 
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Figura 11. Séries temporais das razões de mortalidade materna mais elevadas entre os 

DRS do Estado de São Paulo. 

Fonte: DATASUS. 

 

A figura 11 apresenta os três DRS com as RMM mais elevadas, DRS-4 

Baixada Santista, DRS-5 Barretos e DRS-10 Piracicaba, com respectivamente 

75,34, 54,75 e 65,17 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos entre os anos 

2009 e 1016. No DRS-4 Baixada Santista a razão de morte materna variou entre 

os anos, 2009 apresentou a RMM de 90,80 mortes maternas por 100.000 

nascidos vivos, elevou-se em 2010 para 98,52 reduzindo até 2013 com 52,04 

mortes maternas por 100.000 nascidos vivos. A RMM voltou a crescer em 2015 

e 2016, com respectivamente 87 e 87,77 mortes maternas por 100.000 nascidos 

vivos. O DRS-5 Barretos apresentou a maior amplitude, a razão de morte 

materna que estava caindo entre 2009 e 2010 de 37,92 para 19,99 mortes 

maternas por 100.000 nascidos vivos alcançou zero por 100.000 nascidos vivos 

em 2011, elevando-se a 149,95 por 100.000 nascidos vivos em 2012. Entre os 

anos 2013 a 2016 a RMM variou de 38,79 para 55,90 para 36,76 para 100,78 

mortes maternas por 100.000 nascidos vivos. A razão de morte materna no DRS-
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10 Piracicaba em 2009 era de 111,29 por 100.000 nascidos vivos, com queda 

em 2010, 66,10 por 100.000 nascidos vivos, elevou-se em 2011, 116,40 por 

100.000 nascidos vivos, reduzindo até 2014, quando atingiu 30,65 mortes 

maternas por 100.000 nascidos vivos, voltando a elevar-se até 2016 quando 

atingiu 70,64 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos. A curva do Estado 

de São Paulo mostrou queda de 2009 a 2012, voltando a crescer até 2016, e o 

coeficiente foi de 45,05 mortes maternas a cada 100.000 nascidos vivos. 

 

 
Figura 12. Diagrama de barras da Razão Padronizada de Mortalidade (RPM) para o 

indicador de morte materna segundo DRS e respectivos intervalos de confiança.  
Fonte: DATASUS. 
 

 

Na figura 12 é possível observar o gráfico com as RPM aplicadas às 

mortes maternas. Os DRS-4 Baixada Santista, DRS-10 Piracicaba e DS-5 

Barretos apresentaram os valores mais altos, com respectivamente 67,2%, 

44,7% e 21,5% mais óbitos que o esperado. Por outro lado, aqueles que 

apresentaram os valores abaixo do esperado são DRS-6 Bauru, DRS-7 

Campinas, DRS-8 Franca, DRS-13 Ribeirão Preto, DRS-14 São João da Boa 
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Vista e DRS-17 Taubaté, com respectivamente 30,1%; 13,2%; 44,5%; 20,1%; 

31,7% e 40,7%. Os demais estão com seus intervalos de confiança dentro do 

valor esperado, com a mesma ideia de que não há como afirmar se ocorrem 

mais ou menos mortes que o esperado. 

 

 

Figura 13. Cartograma da distribuição das RPM em morte materna por DRS no 

Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 
 

 

 A figura 13 se trata de um cartograma onde foi espacializada a RPM 

das mortes maternas por DRS. Aqueles com os valores mais elevados são 

encontrados no último quintil, DRS-4 Baixada Santista, DRS-10 Piracicaba e 

DRS-5 Barretos, os mesmos da figura 11. Apesar do DRS-5 Barretos ter o valor 

esperado inserido dentro de seu intervalo de confiança, ele está incluído dentro 

dos DRS com as mais elevadas RPM, de acordo com o a divisão por quintil 

adotada. Os DRS com os valores abaixo do esperado foram encontrados nos 

DRS-8 Franca, DRS-17 Taubaté, DRS- 14 São João da Boa Vista e DRS-6 

Bauru.   
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O coeficiente de morte à pessoa feminina por agressão, observado na 

figura 14 apenas não apresentou outliers no DRS-4 Baixada Santista.  

 

Figura 14. Diagrama de boxplot do coeficiente de morte à pessoa feminina por agressão 

nos DRS do Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 
 

 

Os demais 16 DRS apresentaram um ou mais outliers, que se ocorreram 

devido alguns municípios apresentarem poucos óbitos de mulheres por agressão 

que gerou alto coeficiente de mortalidade. Municípios inseridos nos DRS-10 

Piracicaba e o DRS-15 São José do Rio Preto 15, mostraram coeficientes de 

morte feminina por agressão que ultrapassou 100 mortes por 100.000 mulheres.  
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Figura 15. Séries temporais dos coeficientes mais altos em relação a morte feminina 

por agressão. 
Fonte: DATASUS. 
 
 
 

A figura 15 mostra os três DRS com os coeficientes mais elevados de 

morte feminina por agressão. Os coeficientes variaram de 2,40 por 100.000 

mulheres em 2009 a 5,63 por 100.000 mulheres em 2013 no DRS-11 Presidente 

Prudente. Além de 2009, os anos 2012 e 2014 apresentaram baixos coeficientes, 

2,40 e 2,94 por 100.000 mulheres, respectivamente, apresentando uma 

elevação em 2015 para 2,84 por 100.000 mulheres, e redução em 2016, com 

4,01 por 100.000 mulheres. Ao observar a curva do DRS-12 Registro é possível 

perceber que foi o DRS que apresentou o maior coeficiente, no ano 2011, 6,4 

mortes femininas por agressão por 100.000 mulheres. Nos demais anos a curva 

variou de 3,58 nos anos 2009, 2010, 2012, 2013 2015 e 2016 a 4,30 mortes 

femininas por agressão a cada 100.000 mulheres no ano 2014. A curva com a 

menor amplitude foi a do DRS-17 Taubaté, 2,09 a 3,76 mortes femininas por 

agressão por 100.000 mulheres em 2013 e 2015, respectivamente. Nos anos 

2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2016 os coeficientes foram 3,01; 2,84; 3,01; 
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3,09; 3,09; 3,34 mortes femininas por agressão por 100.000 mulheres. O Estado 

de São Paulo apresentou uma curva praticamente retilínea entre os anos 2009 

e 2016 em relação as mortes femininas por agressão, muito próxima a zero. 

 

 
Figura 16. Diagrama de barras da razão Padronizada de Mortalidade (RPM) para o 

indicador de morte feminina por agressão segundo DRS e respectivos intervalos de 
confiança.  

Fonte: DATASUS. 

 

Na figura 16 é observado a RPM para as mortes femininas por agressão. 

Os DRS onde o número de mortes superou o valor esperado são encontrados 

no DRS-11 Presidente Prudente, DRS-12 Registro e DRS-17 Taubaté, em 

41,0%; 47,8% e 13,1% respectivamente, os mesmos de quando aplicado o 

coeficiente de mortalidade feminina por agressão. Os DRS-1 São Paulo, DRS-2 

Araçatuba, DRS-3 Araraquara, DRS-4 Baixada Santista, DRS-6 Bauru, DRS-7 

Campinas, DRS-9 Marília, DRS-10 Piracicaba, DRS-13 Ribeirão Preto e DRS-

16 Sorocaba mostraram intervalos de confiança com valor dentro daquele 

esperado não podendo afirmar se ocorreram mortes femininas por agressão 
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mais baixas ou elevadas em relação ao valor esperado. E, o número de mortes 

foi inferior ao esperado nos DRS8-8 Franca, DRS-14 São João da Boa Vista e 

DRS-15 São José do Rio Preto, 22,2%; 20,5% e 16,9% respectivamente. 

 

 

Figura 17. Cartograma da distribuição das RPM em mortalidade feminina por agressão 
por DRS no Estado de São Paulo. 
Fonte: DATASUS. 

 

 

A figura 17 apresenta a espacialização dos DRS com relação a morte 

feminina por agressão. Os valores abaixo do esperado estão no primeiro quintil 

com os DRS-8 Franca, DRS-15 São José do Rio Preto, DRS-3 Araraquara e 

DRS-14 São João da Boa Vista. Enquanto que no último quintil estão os DRS-

11 Presidente Prudente e DRS-12 Registro, com os valores maiores que o 

esperado em 47,8% e 41% respectivamente. Devido divisão adotada, o DRS-17 

Taubaté não está inserido no último quintil, junto aos DRS-11 Presidente 

Prudente e DRS-12 Registro, como observado na figura 15, ficou alocado no 

quarto quintil com 13,1% mais óbitos que o esperado. 
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A análise exploratória dos dados mostrou que ocorreram 457.328 óbitos 

por agressão para ambos os sexos, excluindo aqueles onde o sexo foi ignorado. 

Destes, 89,40% foram do sexo masculino e 10,60% do sexo feminino, 

constatando que a população masculina está mais susceptível às mortes por 

causas externas motivadas por agressões.  

Abaixo, na figura 18, criou-se o gráfico com número de recursos a cada 

100.000 mulheres por DRS. E a figura 19 expressa estes valores encontrados 

em um cartograma dividido por quintil.   

 

Figura 18. Recursos em segunda instância pelo número de mulheres em cada DRS no 
Estado de São Paulo. 
Fonte: TJSP.  
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Figura 19. Cartograma da distribuição do número de recursos em segunda instância 

pelo número de mulheres por DRS no Estado de São Paulo. 
Fonte: TJSP. 
 

 

Foi observado que ocorreram 11.423 recursos em segunda instância no 

Estado de São Paulo entre os anos 2010 e 2016, devido à ausência de recursos 

no ano de 2009. 

Ao analisar os dados brutos, percebeu-se que o DRS-1 São Paulo 

apresentou o maior número de recursos, 3756, e o DRS-12 Registro o menor 

número, 137. Porém, ao calcular a proporção do número de recursos pelo 

número de mulheres em cada DRS percebeu-se que o destaque não ficou para 

o DRS-1 São Paulo e sim para DRS-9 Marília, seguido pelo DRS-11 Presidente 

Prudente e o DRS-6 Bauru. E os DRS com o menor número de recursos por 

mulheres foram DRS-7 Campinas, DRS-4 Baixada Santista, DRS-1 São Paulo e 

DRS-16 Sorocaba. 

Além disso, foi observado também o crescente número de comarcas com 

recursos em segunda instância no decorrer dos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016, com 28, 162, 213, 222, 252, 261, 287. Das 322 comarcas 

existentes no Estado de São Paulo (TJSP, 2020), houve recurso em segunda 

instância pela Lei Maria da Penha em aproximadamente 89% delas. Estas 322 
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comarcas representam aproximadamente 50% do número total de municípios do 

Estado devido alguns municípios estarem inseridos em uma mesma comarca. 

 

 
Figura 20: População total e Porcentagem de população atendida por equipes 
de ESF nos DRS do Estado de São Paulo. 
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Fonte: SAGE- Ministérios da Saúde (2017). 

 

No primeiro cartograma da figura 20 é observado a população total de 

cada DRS. Aqueles que apresentaram as menores populações foram DRS- 5 

Barretos, DRS-8 Franca DRS-11 Presidente Prudentes e DRS-12 Registro. Já 

os DRS com maior concentração populacional foram os DRS-1 São Paulo, DRS-

7 Campinas e DRS-17 Taubaté. No segundo cartograma é apresentado a 

porcentagem da população de cada DRS atendidas por equipes de ESF. 

Aqueles que a população é menos assistida por estas equipes são DRS-1 São 

Paulo, DRS-6 Bauru, DRS-7 Campinas, DRS-13 Ribeirão Preto e DRS-16 

Sorocaba. Os três DRS melhor assistidos por equipes de ESF foram DRS-2 

Araçatuba, DRS-11 Presidente Prudente e DRS-12 Registro. 
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6. DISCUSSÃO 

O método utilizado permitiu mostrar em quais DRS ocorreram mortes 

infantis, fetais, maternas e femininas por agressão no período de 2009 a 2016 

acima e abaixo em relação ao valor esperado. Os DRS-4 Baixada Santista e 

DRS-12 Registro foram onde ocorreram os valores mais elevados em três das 

quatro variáveis analisadas em ambos os casos. O DRS-4 Baixada Santista 

apresentou as mais elevadas RPM em relação às mortes infantil, fetal e materna, 

e o DRS-12 Registro as RPM mais altas em relação às mortes infantil, fetal e 

morte feminina por agressão. Ao utilizar a RPM, observou-se concordância com 

os coeficientes de mortalidade já habitualmente utilizados e conhecidos na 

bibliografia, CMI, CMF e RMM para o estado de São Paulo (MENDES, 2009; 

MENDES, et al, 2013; ALMEIDA, et al., 2014), demonstrando que os DRS com 

mais altos e mais baixos coeficientes não se diferem quando utilizada a 

metodologia da Razão Padronizada de Mortalidade. A justificativa para utilização 

da RPM na avaliação dos indicadores aqui analisados é que, enquanto o DRS-

1 São Paulo apresentou 51,2% de todos os nascidos vivos do Estado, o DRS-12 

Registro apresentou 0,67%, então sua utilização faz-se necessária para que seja 

possível padronizar as populações.  

O ano de 2009 foi aquele com menor população de nascidos vivos, 

598.468, e 2015 foi o que apresentou maior população de nascidos vivos, 

634.018. Em relação à mortalidade infantil, 13 municípios não apresentaram 

nenhuma morte entre o período estudado, e o DRS-4 Baixada Santista mostrou 

a maior RPM para mortes infantis, região apontada como área prioritária para 

intervenção para mortalidade neonatal (ALMEIDA et al., 2014). Os anos 2009 e 

2016 foram os que, respectivamente apresentaram 7.479 e 6.664 mortes infantis 

com CMI de 12,49 e 11,08 por 1000 nascidos vivos, mostrando queda na 

mortalidade infantil no Estado de São Paulo, declínio também observado nos 

trabalhos da Fundação SEADE (2013) e dos autores Lourenço et al (2014) e 

Areco et al (2016). 
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Em relação ao número de mortes fetais, 2010 foi o ano com menor número 

de mortes, 5.167, e 2015 o ano com maior número, 5.727, e em 2016 número 

voltou a reduzir, com 5.441. Os coeficientes de mortalidade fetal foram 8,5 e 9,15 

mortes fetais por 1000 nascidos vivos em 2010 e 2015, respectivamente. Foi 

observado uma oscilação nos anos aqui analisados, fato também observado no 

estudo de Nahas (2018), porém os números diferem, fato que pode ser atribuído 

ao sistema de informática do MS que atualiza constantemente os dados de 

nascimentos e óbitos, sejam eles infantil, fetal, materno ou aqueles relacionados 

à violência. Em 14 municípios não houve mortes fetais. 

Os DRS-4 Baixada Santista e DRS-12 Registro apresentaram as maiores 

RPM em relação à mortalidade fetal. O que corrobora com o trabalho de 

Camargo (2008), que analisou os DIRs (Direções Regionais de Saúde), alterado 

em 2006 para DRS, e concluiu que as mesmas regiões, antes denominadas 

Santos e Registro, com os piores coeficientes de mortalidade fetal, seguidos por 

Taubaté, que neste trabalho foi possível observar melhora em seu CMF. 

Em 340 municípios não houve mortes maternas, e o ano que mais 

apresentou óbitos foi 2009 com 339, e 2014 o menor número, 226, e as razões 

de mortes maternas foram respectivamente 56,64 e 36,12 por 100.000 nascidos 

vivos. Nos anos seguintes as RMM voltaram a ficar elevadas, 2015 com 49,05 e 

2016 com 51,21 por 100.000 mulheres, que corrobora os achados de Mendes et 

al., (2013) que relataram aumento na RMM no Estado de São Paulo, 

principalmente em algumas regiões, como a Baixada Santista, cujo DRS 

apresenta uma das mais elevadas RMM no estudo dos autores, e a mais alta 

RPM neste estudo, 67% mais mortes maternas que o esperado. 

Cento e noventa e nove municípios não contaram com mortes femininas 

por agressão. Os anos 2010 e 2016 foram os que contaram com maior e menor 

número de homicídios femininos por agressão, com respectivamente 665 e 493 

óbitos. Valores que vão ao encontro dos dados do Atlas da Violência 

(CERQUEIRA, et al., 2017) que mostrou redução dos óbitos femininos por 

agressão no Estado de São Paulo, diferente de outros Estados, como o 

Maranhão, onde vem aumentando a incidência. Estudo de Leite et al. (2017) 

também apresentou redução nesses homicídios no Estado de São Paulo, porém 

o aumento foi observado no Estado do Tocantins entre os anos 2002 e 2012. 
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Neste estudo utilizou-se apenas a população feminina de 2012, criando 

coeficientes que podem não condizer com a realidade de cada ano. Isso é 

evidente no DRS-12 Registro, que apresentou seis coeficientes iguais devido ao 

número de mortes serem o mesmo em anos diferentes, porém a população 

utilizada como referência foi a mesma para todos os anos. O mesmo ocorreu em 

todos os DRS, mas os coeficientes calculados geraram estimativas para cada 

ano. 

Nas figuras 2, 6 e 10 pode-se observar pontos discrepantes, outliers, no 

mesmo DRS-9 Marília, porém de diferentes municípios, com 14, 5 e 15 nascidos 

vivos e, respectivamente três mortes infantis, uma morte fetal e uma morte 

materna, no período. Isso ocorreu devido a pequenos municípios ali localizados 

apresentarem uma relação número de nascidos vivos e óbitos que inviabilizam 

o cálculo dos coeficientes município a município, com valores que geram uma 

superestimação, gerando exacerbados coeficientes de mortalidade.  

Os municípios que apresentaram estes elevados coeficientes foi Oscar 

Bressane em relação à mortalidade infantil (214,3 mortes por 1000 nascidos 

vivos) em 2012; Borá em relação à mortalidade fetal (200 por 1000 nascidos 

vivos) em 2013; e Fernão em relação à mortalidade materna (6666,7 por 100.000 

nascidos vivos) em 2012. O DRS-6 Bauru apresentou um outlier no CMF, no 

município de Macatuba em 2010, com 150 mortes fetais por 1000 nascidos vivos; 

e no DRS-15 São José do Rio Preto o município que obteve 139,03 mortes fetais 

por 1000 nascidos vivos foi Ipiguá, em 2010. Além do DRS-9 Marília, o DRS-15 

São José do Rio Preto também obtive elevada RMM, com 4166, 66 no município 

de Santa Fé do Sul, em 2011. 

Assim, estes resultados com elevadas taxas de mortalidade entre os 

municípios apresentam um viés estatístico quando utilizado como unidade de 

análises apenas os municípios, justificando o agrupamento dos municípios em 

seus respectivos DRS, tornando estas unidades mais homogêneas, eliminando 

estas pequenas populações, o que torna o agrupamento dos municípios em DRS 

mais factível. 

O DRS-1 São Paulo apresentou os maiores valores brutos em todas as 

variáveis. Porém, ao se aplicar a RPM verificou-se que os valores se 
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encontraram dentro do intervalo de confiança para o valor esperado. E em 

relação à morte feminina por agressão, o valor foi 4% menor que o esperado, 

mesmo apresentando o valor mais alto dentre os 17 DRS. 

O oposto ocorre no DRS-12 Registro, que obteve os maiores valores em 

quase todos os indicadores. Ao se comparar os dados de mortes femininas por 

agressão e o número de processos em segunda instância, pode-se constatar 

que o DRS-12 Registro apresentou a menor quantidade de recursos em segunda 

instância, e o maior número de mortes femininas por agressão ao utilizar a RPM, 

mostrando que ocorrem 47% mais mortes por agressão que o esperado para o 

Estado.  

Sobre os serviços de saúde que atendem mulheres em situação de 

violência no Estado de São Paulo, Castro et al. (2014) ao analisarem tais 

serviços por DRS concluíram que 16 dos 17 DRS possuem serviços para atender 

estas mulheres em situação de violência. Aqueles com maior número estão 

inseridos nos DRS-9 Marília (38), DRS-15 São José do Rio Preto (46) e DRS-5 

Barretos (75), este último contabilizando um serviço para cada 5517 pessoas. 

As autoras ainda mostraram que 24 serviços informaram haver capacidade para 

realização de aborto previsto em lei, porém apenas metade possuem equipes 

capazes de realiza-los, sendo que 5 estão no DRS-1 São Paulo, e 1 nos 

seguintes DRS, DRS-2 Araçatuba, DRS-3 Araraquara, DRS-7 Campinas, DRS-

9 Marília, DRS-11 Presidente Prudente, DRS-13 Ribeirão Preto e DRS-15 São 

José do Rio Preto. O DRS-12 foi o único que não apresentou nenhum serviço 

para mulheres em situação de violência. 

 A região onde está inserido o DRS-12 é social e economicamente 

vulnerável, contando com a maior comunidade quilombola do Estado e mais de 

25% da população ainda vivendo em áreas rurais (SILVA et al., 2016).  A portaria 

1.434 de 2004 decretou maior investimento em locais com comunidades 

quilombolas, como no Vale do Ribeira, região onde se insere o DRS-12 Registro, 

que acrescenta 50% a maios no valor atual (LIMA, 2016). A autora ainda 

apresentou que as equipes de saúde se deslocam para atendimento à 

população, porém, tal fato dificulta a continuidade do cuidado e monitoramento 

da saúde local, além disso, a região carece de estruturas para atendimento de 
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urgência e emergência e necessita de melhorias nos aspectos gerenciais 

regional e municipal. 

Altos coeficientes e RPM também foram encontrados no DRS-4 Baixada 

Santista, presente em três dos quatro indicadores analisados, mortalidades 

infantil, fetal e materna, com a pior RMM, 67% mais óbitos que o esperado. As 

mortes femininas por agressão acontecem 8% mais que o esperado, não 

colocando o DRS no pior patamar, mas ainda há a necessidade de melhorias na 

assistência as mulheres que sofrem violência nessa região. Castro et al. (2014) 

informam que o DRS-4 Baixada Santista apresenta apenas um serviço para 

mulheres em situação de violência e nenhum serviço para interrupção de 

gravidez prevista em Lei. Importante ressaltar que o DRS aqui em destaque é o 

que possui o menor número de municípios, nove, porém o quinto mais populoso 

entre os DRS e o terceiro entre as regiões metropolitanas do Estado (IBGE, 

2010), e é o único em que todos os municípios contribuem para os indicadores 

analisados. Ou seja, em todos eles ocorrem elevados coeficientes das 

mortalidades e processos em segunda instância aqui estudados, o que leva ao 

questionamento de como essa região lida com a atenção à saúde de sua 

população, principalmente gestantes e crianças em um período tão singular para 

ambos. 

Alguns municípios do DRS-4 Baixada Santista têm certa dificuldade no 

aumento no número de equipes de Atenção Primária, como o caso de Cubatão, 

onde 31% da população vive em área de mananciais e considerada de 

vulnerabilidade muito alta e sem acesso aos serviços de saúde. Enquanto outros, 

como São Vicente, que foi um dos primeiros municípios a implantar a ESF, em 

2017 contava com 30 unidades, e Praia Grande, onde 70% da população é 

atendida por essas equipes (BARBOZA et al., 2008 e CAMARGO, 2008).  

Ao analisar a região do DRS-4 Baixada Santista em relação ao número 

de ESF e a porcentagem da população atendida, com dados provenientes do 

MS com referências ao ano de 2017, mostraram que esta Região contava com 

226 equipes de Estratégia de Saúde da Família, sendo Praia Grande, o 

município com maior número de ESF, 70 (BRASIL, 2017), este município 

somado a Itanhaém eram os únicos com mais de 90% da população atendida 

por equipes de ESF. Santos e Guarujá contavam mais de 30 ESF cada, porém 



63 

 
 

o atendimento não alcançava metade da população. Itanhém e Mongaguá 

possuíam poucas equipes de ESF, mas atingiam mais de 50% da população, 

este fato pode ser explicado devido a população ser menor e melhor assistida 

do que nos outros dois municípios. 

Por outro lado, há DRS que apresentaram RPM bem abaixo do DRS-4 

Baixada Santista, como é o caso do DRS-15 São José do Rio Preto. Este DRS 

mostrou RPM abaixo do valor esperado para mortes fetal e infantil, e está entre 

os três menores para morte feminina por agressão; em contrapartida 

compreende os três DRS com maior número de recursos em segunda instância. 

No mesmo sítio onde foram encontrados os números de equipes de ESF 

e a população atendida no DR-4 Baixada Santista, estão inseridos os mesmos 

dados para o país todo. Assim, ao analisar os municípios do DRS-15 São José 

do Rio Preto, foi possível observar que grande parte do DRS tem mais de 50% 

da população coberta por ESF, mesmo tendo um reduzido número de equipes 

por município. Fato que pode ser explicado devido a maioria deles terem um 

baixo número populacional, 73 contavam menos que 10.000 habitantes, fazendo 

com que os municípios possuíssem boa assistência das equipes das ESF ainda 

que com número de equipes reduzido, já que cada uma é capaz de assistir 

aproximadamente 4000 indivíduos. Dezesseis municípios não possuem 

nenhuma equipe de ESF no DRS 15.  

O DRS-2 Araçatuba foi o segundo DRS mais bem assistido, com 73% da 

população com acesso aos serviços de saúde oferecidos pelas equipes de ESF. 

Neste DRS ocorreram 2% mais mortes infantis que o esperado, 3% menos 

mortes fetais e 25% menos mortes maternas que o esperado. As mortes 

femininas por agressão foram as mais elevadas, 23% mais que o esperado, 

ultrapassando o DRS-17 Taubaté, que teve seu intervalo de confiança acima do 

valor esperado, diferente do DRS-2 Araçatuba, com o valor esperado dentro do 

intervalo de confiança. E o DRS-12 foi o mais bem assistido por equipes de ESF 

com 89% da população com acesso aos serviços de saúde. Aqui fica o 

questionamento de como o DRS com maior cobertura de ESF é um dos que 

apresenta um dos mais elevados números de óbito. 

Além disso, um estudo onde foi analisado o desempenho da estratégia de 

regionalização do SUS nos DRS do Estado de São Paulo, resultou no Indicador 
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Sintético Regional de Saúde do Estado de São Paulo (ISRS/SP), Paschoalotto 

et al. (2018) mostraram que o DRS-15 São José do Rio Preto apresentou o mais 

alto desempenho, sendo o único DRS do Estado com tal avaliação; os DRS 

avaliados como médio-alto foram DRS2- Araçatuba, DRS-5 Barretos, DRS-7 

Campinas, DRS-8 Franca, DRS-9 Marília e DRS-11 Presidente Prudente, DRS-

12 Registro e DRS-14 Ribeirão Preto. Os DRS avaliados como médio foram, 

DRS-1 São Paulo, DRS-3 Araraquara, DRS-4 Baixada Santista, DRS-6 Bauru, 

DRS-10 Piracicaba, DRS-14 São João da Boa Vista, DRS-16 Sorocaba e DRS-

17 Taubaté. 

Não é considerado apenas o número de equipes e população atendida 

por ESF para melhor julgamento dos serviços de saúde dos DRS. O Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 

é um programa cujo objetivo é induzir a ampliação da população aos serviços de 

Atenção Básica à saúde. É composto por quatro fases que se complementam, 

sendo elas “adesão e contratualização”, “desenvolvimento”, “avaliação externa” 

e “recontratualização”. Aqueles com melhor pontuação recebem maior repasse 

de recursos advindo do governo federal aos municípios (ATENÇÃO BÁSICA RS, 

2020)  

Ademais, o Estado de São Paulo, desde 1988 aderiu ao Comitê de Morte 

Materna cujo objetivo era identificar as mortes, as causas, quais fatores estão 

envolvidos e medidas de prevenção para futuros óbitos. Posteriormente incluiu-

se as mortes infantis e fetais criando o Comitê de Vigilância à Morte Materna, 

Infantil e Fetal, investigando estas três mortes. No decorrer nos anos seguintes 

foram criadas portarias, decretos e resoluções que ampliaram a capacidade de 

atenção que esses comitês dão às mortes ocorridas. Marcos importantes foram 

a atenção integral e humanizada ao recém-nascido, profissional habilitado para 

reanimação neonatal e notificação e investigação destes três tipos de óbitos, 

auxiliando na melhora da assistência à mulher e ao recém-nascido (BRASIL, 

2009; SÃO PAULO, 2019). Em 2011 o MS instituiu à Rede Cegonha, devido a 

necessidade de adotar medidas a melhoria do acesso, cobertura e qualidade no 

acompanhamento pré-natal, parto e puerpério (BRASIL, 2011). A Rede Cegonha 

contenmpla três objetivos:  

“I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção à 
saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao 
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parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da 
criança de zero aos vinte e quatro meses;  
II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 
para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e  
III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no 

componente neonatal”. (REDE CEGONHA, 2011). 

 

Foram contabilizados 295 municípios que apresentaram recursos em 

segunda instância, o que representa 45,7% dos 645 existentes no Estado, e 92% 

dos municípios que possuem Comarcas. Observou-se o demasiado número 

ocorrido no DRS-1 São Paulo, fato explicado por ser a região mais populosa do 

Estado, logo, com o maior número de mulheres. Porém seguindo esta lógica, 

DRS-7 Campinas e DRS-16 Sorocaba deveriam estar em segundo e terceiro 

lugares respectivamente, o que não ocorreu, sendo tais posições ocupadas por 

DRS-6 Bauru e DRS-15 São José do Rio Preto. Por outro lado, dois dos três 

DRS com menor número de processos coincidiu com os menos populosos, DRS-

12 Registro e DRS-5 Barretos. O DRS-10 Piracicaba encontrou-se em oitavo 

lugar como mais populoso, e está entre os quatro com mais baixo número de 

recursos em segunda instância.  

A espacialização da Figura 19 mostrou um contorno geográfico contínuo 

nos três DRS com maior número de recursos por 100.000 mulheres, DRS-6 

Bauru, DRS-9 Marília e DRS-11 Presidente Prudente. Contorno também 

identificado nos DRS com menor número de recursos por 100.000 mulheres, 

com os DRS-1 São Paulo, DRS-4 Baixada Santista, DRS-7 Campinas e DRS-16 

Sorocaba, sendo que os três primeiros são os maiores aglomerados urbanos do 

Estado, logo como o maior número de mulheres. 

Amaral et al., (2013) relataram que a morte por violência atinge 

primordialmente a principal camada economicamente ativa da população, e que 

os Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) decorrentes dela são muito 

elevados. Reforçaram que Lei 11.340/2006 é uma conquista, porém sozinha não 

será capaz de cessar a violência, é necessário mais educação e reconhecimento 

da mulher na sociedade. 

Outra questão que vem à tona quando se trata de violência contra a 

mulher é a vergonha, o estigma e a culpabilização que a sociedade coloca sobre 
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a vítima, o que torna mais difícil a comunicação durante uma consulta e a forma 

de abordar, tanto a visão do profissional como da mulher em situação de 

violência (SCHRAIBER et al., 2007, VILLELA et al., 2007). 

Dessa forma, é possível observar que o país vem criando mecanismos 

para a manutenção da qualidade de vida da mulher, como a alteração à Lei Maria 

da Penha. A Lei 13.894/2009 decreta que a mulher que esteja em situação de 

violência pode pedir separação, anulação ou divórcio do casamento. A Lei 

13.931/2019 altera a Lei 10.778/2003, dispondo à obrigatoriedade da notificação 

à autoridade policial no prazo de 24 horas, obrigatoriedade essa, que tira da 

mulher sua autonomia de suas ações e do próprio corpo, autonomia essa 

colocada por Guedes e Fonseca (2011) que é a capacidade das mulheres de 

tomarem suas próprias decisões afetando suas vidas e saúde, além disso, 

precisa partir dela, não de outrem. Ainda é possível elucidar a necessidade da 

melhora da capacidade de comunicação que os profissionais devem ter ao tratar 

sobre o assunto violência com suas pacientes, seja em consultas rotineiras ou 

específicas sobre o ocorrido (ROSA et al., 2018). 

Ao falar sobre violência e morte por agressão, é importante citar que com 

os homens também ocorre. Neste estudo foi possível observar que 89,4% dos 

óbitos por agressão ocorreram com o sexo masculino e 10,6% com o sexo 

feminino. Souza (2005) apontou que homens tem cinco vezes mais chance de 

irem a óbito por violência. Enquanto que o estudo de Camargo (2007) ao analisar 

os dados de mortalidade por causas violentas no Brasil, concluiu que a morte 

em decorrência da violência pode chegar a quinze vezes no sexo masculino em 

alguns estados brasileiros, e a faixa etária predominante está entre 15 e 34 anos. 

O intuito de tal informação não é de minimizar as mortes femininas por 

agressão em relação às masculinas, até porque ambas ocorrem em contextos 

diferentes. Souza (2005) coloca que as masculinas decorrem principalmente 

devido a práticas machistas e de risco em faixas etárias específicas. Enquanto 

as femininas acontecem devido a relações desiguais e histórico sociocultural 

sobre gênero que as coloca submissas aos homens e em todas as idades e 

classes sociais (BARUFALDI et al., 2017). Agressões masculinas ocorrem em 

ambiente externo e muitas vezes a vítima não conhece o agressor, já a feminina 
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acontece em ambiente interno e a vítima conhece o perpetrador (MELO, et al., 

2017). 

Em relação aos recursos, o número poderia ser ainda maior, mas há 

mulheres que muitas vezes renunciam o processo ou retiram o Boletim de 

Ocorrência (B.O.), não se tornando então um futuro recurso. Rosa e Campos 

(2015) enfatizam que há diversos motivos para que tais fatos ocorram como 

culpa, falta de comprometimento das autoridades policiais com B.O. já 

registrados, além da questão financeira, bastante enfatizada. Além disso ainda 

há a questão do acesso aos meios jurídicos no Brasil, contribuindo para que a 

população não tenha essa aproximação com o judiciário. Sadek (2008) explica 

que isso ocorre devido à falta de confiança à justiça, a alta desigualdade social 

e os parcos conhecimentos sobre os direitos que a sociedade tem. Junto a isso, 

a autora acrescenta que há poucas Defensorias Públicas em localidades que 

mais precisam; 64,1% dos Estados com baixo IDH não as possuem. 

Devido a área de estudo deste trabalho se tratar de todo Estado de São 

Paulo, os resultados mostraram um panorama das mortes fetal, infantil, materna 

e de mulheres que foram a óbito por agressão, porém cada óbito possui suas 

particularidades.  

As mortes infantil, fetal e materna refletem principalmente como os 

serviços de saúde acolhem a mulher em período gravídico-puerperal e como se 

dá a vida da criança após o nascimento, além do ambiente que a mulher vive, 

se as condições são propicias para o bom desenvolvimento desta criança, 

mesmo antes do parto. E a espacialização das respectivas mortes mostrou que 

os DRS ocuparam um espaço geográfico contínuo em relação aos óbitos infantil, 

perfazendo os DRS-4 Baixada Santista, DRS-12 Registro e DRS-16 Sorocaba. 

Enquanto que os óbitos fetais ocorreram no DRS-4 Baixada Santista e DRS-12 

Registro, um ao lado do outro. Apontando maior fragilidade da região, mas não 

única e necessariamente relacionadas aos serviços de saúde, como também às 

condições apontadas no início do parágrafo, destacando também o saneamento 

básico e a educação. 

Diferente das mortes infantil e fetal, as mortes maternas não 

apresentaram nenhum espaçamento geográfico delimitado que explique uma 
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grande região que contenha serviços de saúde ou determinantes sociais que 

dificultem a alta no número de óbitos maternos. Os três Departamentos 

Regionais de Saúde com as maiores RPM foram DRS-4 Baixada Santista, DRS-

5 Barretos e DRS-10 Piracicaba, respectivamente ao norte, centro e litoral central 

do Estado.  

As mortes por agressão podem envolver diversos fatores, não apenas 

aquele relacionado à violência doméstica, e os números aqui analisados não 

necessariamente podem confirmar que mulheres morreram mais ou menos no 

ambiente doméstico, vítimas de seus parceiros ou familiares. A CID-10 

especifica os tipos de agressões que podem ocorrer e que se encaixam aqui 

como, disparo por arma de fogo, por objeto contundente, agressão corporal e 

sexual, todas podem ser praticadas pelo agressor contra a mulher, (OMS, 1994) 

ou por outros motivos, não especificados. Ainda há a questão da falta de 

informação destes óbitos, levando a uma subnotificação, assim, os números 

apresentados aqui poderiam ser mais elevados.  

A espacialização e a bibliográfica utilizada neste trabalho pode nos indicar 

que não houve relação com a localização geográfica dos dois DRS com maior 

RPM, se localizam em pontos opostos do Estado de São Paulo. O DRS-12 

necessita de serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, para 

quem sabe, assim, haja redução nas mortes relacionadas à violência, visto que 

é o único DRS com inexistência de serviços relacionados a violência. Castro et 

al (2014) mostrou que o DRS-11 Presidente Prudente apresentou quatro 

serviços para atendimento a pessoas em situação de violência, porém aqui foi 

apontado o segundo DRS com maior RPM em relação as mulheres em situação 

de violência. Cabe entender como funcionam e onde estão localizados estes 

serviços e como a população tem acesso a eles. 

Ainda relacionado ao estudo de Castro et al. (2014), os DRS com maior 

número de serviços de saúde que atendem mulheres em situação de violência 

são DRS-15 São José do Rio Preto, DRS-14 São João da Boa Vista e DRS-3 

Araraquara e foram os que neste trabalho em questão apresentaram os mais 

baixos RPM, junto ao DRS-8 Franca. A exceção ficou para DRS-5 Barretos que 

possui o maior número destes serviços, porém no cartograma está localizado no 
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segundo quintil, mas mesmo assim apresentou RPM abaixo do valor esperado, 

mas devido ao número de serviços, poderia ter um resultado mais satistafório. 

No decorrer da revisão bibliográfica deste estudo foi descrito os principais 

motivos que levam crianças e gestantes ao óbito. Porém o intuito não foi 

aprofundar nas causas mortis, e sim dar um panorama do que ocorre nos DRS 

do Estado de São Paulo. Assim, dar margem a futuros trabalhos que entendam 

o que diferencia os valores encontrados no DRS-15 São José do Rio Preto do 

DRS-4 Baixada Santista, com RPM tão discrepantes, como, número de equipes 

de ESF, a localização, qual o perfil da população atendida e determinantes 

sociais. Assim como o DRS-12 Registro, que está entre os três DRS onde mais 

equipes de ESF atendem, entretanto possui valores tão elevados de mortes 

infantil e fetal, e o que é necessário ser feito para minimizar estas mortes em 

uma região tão vulnerável, que, com a implantação do Programa Mais Médicos, 

obteve uma melhora (SILVA et al., 2016), e o que ocorreu com sua saída. E o 

porquê da discrepância da RMM no DRS-5 Barretos entre os anos 2011 e 2012, 

se de fato não ocorreram mortes maternas ou houve subnotificação. 

Em relação aos óbitos de mulheres por agressão, este estudo abre um 

leque de oportunidades para futuros estudos entenderem de que forma os 

serviços de saúde lidam com as mulheres, principalmente em situação de 

violência doméstica. Além disso, mais estudos sobre os efeitos da agressão 

sobre gestantes que procuram ajuda no sistema de saúde, como são tratadas, e 

que resultados alcançam, como mostram os trabalhos de Bonomi (2003), Audi 

et al. (2008); Berger et al. (2011) e Silva et al. (2011), que tratam desta questão 

tanto com vítimas e com os profissionais envolvidos em acolhe-las. E ainda 

estudos que analisem o perfil socioeconômico de mulheres que buscam e 

aquelas que renunciam ajuda na esfera jurídica, relacionando com a ajuda 

recebida na esfera da saúde. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da RPM mostrou-se útil e concordante com as demais metodologias 

utilizadas em estudos sobre indicadores de saúde de mortalidade infantil, fetal e 

materna. Este estudo identificou os DRS com os maiores e menores RPM, para 

os indicadores adotados, sob o argumento de que a medida padronizada permite 

uma comparação mais adequada que aquela que utiliza os valores brutos. 

A utilização dos dados sobre o número de recursos em segunda instância, 

relativos às ações penais decorrentes de mortes femininas permitiu ter um 

panorama inicial da violência contra a mulher, que se relaciona com os 

indicadores de morte infantil e materna. O número de equipes da Estratégia de 

Saúde da Família permitiu visualizar a “ponta do iceberg” da estrutura da 

Atenção Primária, que pode contribuir com o tema da violência contra a mulher, 

considerando que os Agentes comunitários de Saúde podem conhecer os fatos 

violentos, que nem sempre chegam ao conhecimento do Poder Judiciário, 

podendo ser uma boa estratégia de abordagem do problema, uma porta de 

entrada para o SUS. 
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