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i X 

A partir de informaçÕes existentes e registradas em Ma-

ternidades e Hospitais Gerais de Florianópolis (S.C.) e 

na Secretaria de Estado da SaÚde de Santa Catarina, rea

lizou-se estudo retrospectivo compreendendo o período de 

19 de janeiro de 1975 a 31 de dezembro de 1979. Determi-

nou-se coeficientes de mortalidade materna numa série 

histórica de cinco anos, segundo o tipo de Óbtios e cau

sas básicas. Verificou-se ainda a relação entre mortali

dade materna e as variáveis idade, paridade, tipo de paE 

to e local de residência. Os resultados obtidos mostra

ram que o coeficiente de mortalidade materna foi elevado 

e atingiu nível maior do que os resultados de registros 

oficiais. Em 18,2% dos Óbitos houve preenchimento inade

quado dos atestados, o que teria proporcionado perda des 

tes casos como Óbito materno. A maior proporção das mor 
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tes maternas foi devida aos Õbitos obstétricos diretos, com 

um percentual de 75,0%. Os Õbitos obstétricos diretos f o-

ram constituÍdos em 54,5% de infecção, 30,3% de hemorragia 

e 15,2% de toxemia. O coeficiente específico por infecção 

foi de 4,15/10.000 nascidos vivos (N.V.) tendo como princi-

pal causa básica o aborto. O grupo de hemorragia teve coe 

ficiente de 2,31/10.000 N.V. e as causas básicas que contri 

buíram na quase totalidade dos Õbitos foram rotura de Útero 

sem outras especificaçÕes (SOE), laceração de colo de Útero 

e parto a vácuo extrator. A toxemia apresentou coeficiente 

de 1,15/10.000 N.V. tendo como causa básica mais incidente, 

a eclâmpsia sobreposta~ hipertensão arterial pre-existente. 

Conclu~-se,ainda, que houve relação entre mortalidade mater 

na e as variáveis idade, paridade e, em especial, com tipo 

de parto e local de residência. 
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Based on data collected at Maternities and General Hospitais 

in Florianópolis (S.C.) and at the State of Santa Catarina 

Secretary of Health a retrospective study on Maternal 

. . . d st 31 th Mortal1ty 1n the per1o January 1 , 1975 december . · , 

1979 was performedo The Maternal Mortality rate was determi 

ned by means of a historical series of 5 years, according to 

the type and main basic cause of deatho The relation between 

Maternal Mortality and variables like chronological age, 

parity,type of delivery and place of residence was also studiedo 

The results of the investigation indicated that the Maternal 

Mortality rate wa~ high, being even higher than that officially 

presented. In 18.2% of the cases there was an incorrect filling 

of the death certificates what could cause their exclusion as 

maternal deaths. The highest proportion of maternity deaths 

was caused by direct obstetric causes with a percentage of 



75.ÓZ. The direct obstetric deaths were due to infection 

(54~5%), haemorrhagy (30.3%) and toxemy (15,2%). The 

speciific rate for infections was 4.15/10 1 000 1ive borns 

(L.B.) being abortion its main basic cause. The specific 
I 

~ate for haemorrhagy was 2.3/10,000 L.B. being its basic 

cause, which contributed to a1most the totality of deaths, 

Xii 

rupture of the uterus not otherwise specified (NOS),lacer~ 

tion of the uterui wa11s and de1ivery by vacuurn extractor • 

The specific rate for toxemy was 1o15/10~000 L.B • . being its 

basic cause eclampsy associated to pre-existent hypertension. 

It was conc1uded that there was a re1ation between maternal 

mortality and the variables chronological age parity and , 

in some specia1 causes with the type of delivery and p1ace 

of residence. 



1. INTRODUÇÃO 



A morte tem sido uma das maiores inter 

rogaçÕes na histÕria da humanidade e nenhum ser humano 

de nenhuma raça, de nenhum país, de nenhum tempo, tem dei 

xado de pensar acerca deste fenômeno vital. Matizada com 

as mais diversas cores, enfocada desde o mais sombrio tom 

cientÍfico, ate o iridescente jogo de sÍmbolos e palavras 

de uma poesia, a morte estã ligada à vida. Tão ligada 
.. 
a 

vida que, segundo IMBASSAHY 37 "na época quaternária, no 

chamado perÍodo paleo1Ítico 1 a preocupaçao com a morte nao 

era tao marcante como nos dias de hoje, sendo o viver que 

dimensiona o morrer e suas preocupaçÕes" • Para CÃMARA 13 , 

"os poetas contemplam a morte tocada de beleza,enquanto 

para os santos, a morte e o começo da verdadeira vida" 

FOUCAULT 31 enfatiza que " a introdução da morte no saber 

vem de muito longe: o final do século XVIII atualiza o 

tema que desde o Renascimento, tinha permanecido ocultoooo 
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Mas, a percepçao da morte na vida.nao tem, no s~culo XIX, 

a mesma funçio que no ~enascimento. Ela possuía, então , 

significaçÕes redutoras; a diferença de destino, da fort~ 

na, de condiçÕes se apagava por seu gesto universal; atra 
' -

ia irrevogavelmente cada u~ para todos; as danças dos es 

queletos figuravam, ao contrário da vida, especies de sa 

turnais igualitários; a morte compensava infalivelmente a 

sorte. Agora ela ·e, ao contrário, constitutiva de singu-

laridade; e nela que o indivÍduo se encontra, escapando 

às vidas monótonas e a seu nivelamento; na lenta aproxim~ 

ção meio subterrânea mas já visível da morte, a secreta 

vida comum torna-ie,finalmente, individualidade; um traço 

preto a isola e lhe dá o estilo de sua verdade. DaÍ a im 

portância do MÓrbido. O macabro implicava uma percepção 

homogênea da morte, uma vez ultrapassado seu limiar. O 

MÓrbido autoriza uma sutil percepção do modo como a vida 

. 31 
encontra na morte sua mais diferenciada figura" 

ALVAREZ-BRAVO e colaboradores 4 se mani 

festam dizendo que a morte e o inimigo natural da huma-

nidade. Obedecendo princÍpios instintivos todo ser huma-

no, qualquer que seja a Índole de suas convicçÕes sociais, 

filosóficas e culturais, a repudia e em diversos graus a 

teme • Linha de percepção equivalente se observa na expre~ 

são de BECKER8 , quando afirma que, "o medo da morte e natu 

ral e está presente em todos, pois trata-se do medo básico 

que influi em todos os demaisu Um medo ao qual ninguem es 

tá imune, por mais disfarçado que possa estar. Em tempos 

normais, agimos sem realmente acreditar em nossa prÓpria 

morte, como se acreditássemos piamente em nossa imortalida 

de fÍsica" 
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BROWN
11

, diz que "se a dualidade de ins 

tintos ; Vida e Morie, nossa revisio da ontologia de Freud 

acarreta a hip~tisc de que Vida e Morte coexistem numa uni 

~o indiferenciada no~nrvel animal e que podem ser reunifi-

cados numa harmonia mais elevada no homem. Contudo, em ·t~ 

da a ideologia humana e nas experiincias de todo indivrduo 

humano, a morte ê o grande adversârio";. ·enquanto IMBASSA

HY37 refere qu·e, "se toda definiçio ; perigosa, no que res 

peita i morte, onde se nos afiguraria dific!lima, ; de uma 

simplicidade admirâvel: A morte; a extinçio da vida ••• 

Se quisermos torna-la mais s;ria, poderemos dizer: e o de-

saparecimento dos processos vitais, ou o desaparecimento 

... . 
definitivo dos processos qu~m~coso E se pl'eferirmos o esti 

lo filos~fico:. ê a alteraç~o dos elos da cadeia infinita • 

N~o poderemos afirmar que a morte seja a parada das funçÕes 

orginicas, porque ê comum o arresto sem que a vida cesse 

ê o caso de morte aparenie, que tem levado tanta gente i 

sepultura antes do tempo" 

A Organizaçio Mundial de Sa~de (OMS) pr~ 

coniza uma definiçio de morte como sendo o desaparecimento 

permanente de toda man{festaçio de vida em qualquer momento 

depois de ocorrido o nascimento (cessação p~s natal das fun 

çÕes vitais sem possibilidades de ressuscitação) 

38 
e colaboradores ). 

(KARCHMER 

Observa~se no conceito da OMS, referido 

38 
por KARCHMER e colaboradores , uma abordagem essencialmen-

te biol~gica; porem .considera-se que o conceito e evento 

morte n~o.são privativos da Biolo~ia_ Pm P~np~;nl ao QO ~ 
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ceitar que a morte ~ parte de um fen~meno s~cio-econ~mico 

' 
cu~tural que altera de certa forma as relaç;es existentes 

na sociedade, onde o 'primeiro impacto que recebe esti em 

função da quantidade e da força com que a mortalidade at~ 

ca a população em geral e a seus indivíduos. Das primei-

ras consideraçÕes apresentadas, poder-se-i apreender uma 

explicação da morte como um perigo, como algo que se teme, 

como perda, como antivida. Esta projeção parece bastante 

relacionada ao que ~·observado no campo de pritica, em 

que, quando ocorre o 5bito, cessam as aç~es dos profissi~ 

nais de saúde. Tanto ~ que, segundo LAURENTI & MELLO JOR 

GE 41 "as estatísticas de mortalidade constituem instru -
' 

mentes de grande valor em epid~miologia, demografia e ad-

ministração sanitiriao Todavia, é sempre citado o fato 

de que elas nem sempre são fidedignas, principalmente no 

que diz respeito "a causa de morte" • 

-Outro modo de ver o evento em questao 

~o de CANGUILHEM
14

, de que "Michel Foucault mostrou como 

Bichat fez o olha~ m[dlco gl~a~ ~ob~e ~l me~mo pa~a pedl~, 

i mo~te, expllcaçio da vldan o 

O conceito de morte parece fundamental 

para as demais consideraçÕeso ~ a partir dele que se pode 

estudar vida num contexto mais amploo 

Considera-se que a morte deva ser e~tu 

dada par e passo com a vida, pelos profissionais de saúde, 
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pois na morte poderão ser interpretados enigmas da prÕpria 

ciincia, onde as ~imitaç~es do saber se fazem muito pre~e~ 

tes. Especialmente porque, como fenômeno sacio-econômico, 

a morte sõ deveria ocorrer quando o indivíduo estivesse em 

idade bastante avançada. Entretanto, a histeria da humani 

dade tem demonstrado que nem sempre isto ocorre. 

Geralmenie, quanto ma1s desfavoriveis 

forem ao ser humano as condiçÕes sacio-econômicas, mais 

precocemente a morte incide. A relação do Õbito com a fai 

xa.etãria do indivÍduo ê demonstrada por BERQUÔ e colabora 

9 dores , quando referem e orientam a utilização da Curva 

de Nelson de Moraes e o coeficiente de mortalidade propor-

cional como indicadores de saúde, em que se observam. mai 

ores Índices de mortalidade nas faixas etãrias mais baixas 

nos paÍses em desenvolvimento. 

Por meio das consideraçÕes feitas, pro-

curou-se demonstrar a amplitude do evento morte e ao mesmo 

tempo cond~zir o raciocínio para o tema central deste e~tu 

do mortalidade maternao 

Falar da morte 
.. 
e' obrigatoriamente, fa -

lar da vidao Assim, mortalidade materna ê assunto parale-

lo a gestação, pois com ela tem relação direta • 

-O conceito de gestaçao baseia-se em nor-

ma; cultural; classe sacio-econômica, no grupo êtnico e es 

trutura política do Estado. Como acentua SINGER
72 

a " , 

produção humana estã sujeita a leis de carãter biolÓgico 

·r e 
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mas e ocasionada por leis de caráter social" • 

. - ... Em algumas sociedades, a gestaçao e con-

siderada um processo n6rmal da vida, pelo qual passa a maio 

ria das mulher~s, ou ainda, como uma situaçio normal, uma 

especie de ritual que a maioria das mulheres obedece em ·de 

terminado tempo. Em outras, segundo REEDER e colaborado 

58 res a gestaçao e vista como uma doença da qual a mulher 

deve curar-se.tão logo seja possívelo Para CIARI Jro & SI 

QUEIRA18 , "a gravidez produz na mulher uma serie de modifi 

caçoes que, embora nio a levem a um estado patol5gico,a co~ 

dicionam a um desvio de tal ordem que nio pode ser compara-

do ao estado nio gravÍdico". Consideram, ainda, que a gra-

videz "e um encadeamento de sucessivos fatos ao longo de 

sua vida, caracterizando um processo onde o perÍodo de gr~ 

videz seria um evento, dentro de uma cadeia de ocorrências 

ligadas entre s·i, direta ou indiretamente" O estado grá-

4 
vida-puerperal, segundo ALVAREZ-BRAVO e colaboradores , se 

destaca como um processo fisiol5gico que, nio obstante, ~r~ 

duz modificaçÕes no organismo materno, cuja natureza o col~ 

ca a um passo do patolÕgico e se abandonado, cai, facilmen-

ie, na doença ou complicaçÕes e, 
... 
as vezes, na morte, 

Na evoluçio da humanidade, a procriaçao 

e seus resultados .tem se apresentado como um evento sÕcio-

econ3mico-bi61Õgico de maior significado, quer como contri 

butiva da manutençao da especie ou como geradora de força 

de trabalho. Isto pode ser exemplificado no Brasil, quan-

do, em 1819, Jose Bonifácio propos i Assembleia Constitui~ 

t'e, s.egundo ROCHA 64 , a seguinte ementa: "A escrava duran-
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te a prenhez e passado o terceiro mes nao serã forçada a 

trabalhos violentos e aturados. No oitavo mês serâ ocupa-

da somente da casa, depois do parto terâ um mês de conva 

lescença e, passado, durante um ano nio trabalhara 

longe da cria" • 

Pode-se também aplicar como exemplo, a 

... 77 
citaçao de TRtlGER quando descreve a "Declaraçio Univer-

sal dos Direitos_do Homem, em seu XXV artigo e 29 parâgra

f o: A Mat~rnidade e a infância tem direito a cuidados e 

assistência especiais 11 
o 

Mesmo reconhecida a gestaçao como unida 

de importante na reproduçio humana, não se pode esquecer 

que a mesma sofre influência de vários fatores, nao apenas 

biolÓgicos, mas, em especial, de ordem social. Segundo R! 

5·8 o 

EDER e colaboradores , a vida daqueles que sofrem influê~ 

cia de fatores sócio-econômico culturais desfavoráveis, 
... 
e 

uma situaçio de crise constante em que as necessidades re 

lativas ã saÚde sio somente uma das muitas crises as quais 

enfrentam, controlam ou simplesmente vivem com elaso As 

atitudes relacionadas com a saúde tem equivalência com a 

... 
maternidade, especialmente porque a maioria dos serviços e 

organizada para o atendimento de grupos populacionais mais 

privilegiados, dai porque o tipo de serviços de saúde 

tro dos fatores que também pode interferir na terminação 

... 
e ou 

da gravidez. Teoricamente, o esperado como termino da gr~ 

videz. 
... 
e a contribuiçio para ã sociedade de mais um ele -

menta da espécie e o retorno da mulher às suas atividades 
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e nao a perda pelo obito, do binomio mae e filho. 

A morte, portanto, tem sido tambim abor 
' -,, 

dada do ponto de vist~ de ~ua evitabilidade,no sentido de 

que,sendo proporcionadas ao homem melhores condiçÕes de vi 

da1 haveri aumento da esperança de vida e, no caso da gest~ 

çao , maior equilÍbrio sem agravos para a mae e o filho • 

Esta Última preocupação i vista na V Conferência Nacional 

de SaÚde, onde emerge o conceito de assistência materno 

infantil como sendo a assistência contínua e periódica da 

mulher durante o período de gravidez, parto e puerperio 
' 

com o diagnostico e tratamento de intercorrências para 

dar ao concepto condiçÕes fÍsicas, psÍquicas e sociais pa-

55 
ra crescer e se desenvolver • Mas, apesar da prioridade 

para a maternidade e infância, a morbimortalidade entre nõs 

ainda e alia, ainda que, a Constituição Brasileira assegure 

direitos especiais a estes grupos. 

Este mesmo fenÔmeno, aliis, e observado 

em outros países, onde a redução dos Índices de mortalidade 

por causas evitáveis, foi considerável nos Últimos 30 anos, 

fato não verificado quanto aos Ôbitos de causa obstétrica • 

Grandes diferenças na freqU~ncia da mor-

talidade materna (M.Mo) podem ser observadas de um paÍs a 

outio, conforme ,seri adiante demonstrado, mesmo consideran-

do a variabilidade sócio-econômica interna ou externa, as 

facilidades de atendimento medico, o estado de saÚde da po-

pulação, o sistema de obtenção e registro de dados, a quan-
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tidade e qualidadé dos profissionais que trabalham na a -

rea.materno-infantil, a forma de Governo, o papel social 

atribuído i mulher e os ~onceitos de morte e vida. Entre 

tania, para se abordar a freqli~ncia da M.M. ~ fundamenta~ 

primeiramenie, conceitui-la, pois a visio diversificada 

que se pode apreender no conceito de morte ~ perfeitamen

te aplicivel i interpretaçio conceitual de MoM. e sua for 

ma de apresentaçio para aniliseo 

Com referência ao conceito, observam -

se pontos de discordincia, uma vez que alguns autores nio 

inclue~ ~bitos por aborto, outros consideram somente o~ ~ 

bitos por doenças do aparelho genital feminino e, ainda 

outros, estabelecem um perÍodo de tempo p~s-parto em que 

ocorre o ~bito para considera-lo materno, a exemplo dos 

que delimitam ao perÍodo de puerp~rio, entendido este co 

mo o perÍodo que vai da dequitaçio i volta do organismo 

materno is condiç~es pr~ gravídic~s, sem quantificaçio de 

dias e aqueles que o quantificam em 42 dias, ou como cita 

do por GOLENTERNEK34 de que na CalifÕrnia ele ~ de 90 di 

as, na Filad~lfia 2 mesés, na Carolina do Norte 6 meses e 

no Franklin Couniy, Ohio, 12 meses. 

Outro fator que influi consideravel~en 

te na analise deste fen~meno vital ~ o da sua apresenta -

.çio, que novamente tem divergências, nao s~ num~ricas mas 

tamb~m da referência a tomar. Numericamente, o fen~meno 

; expresso em relaçio por 100 por 1.000, lOoOOO e lOOoOOO 

referindo~se a nascimentos vivos, nascimentos vivos e ~or 
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t6s, part6s, habitant~s, cr1anças menores de 1 ano • 

Para melhor objetivação do que acima 
·, 

\ 

~ relatado, transcreve~se a se&uir, na !ntegra, os concei-

tos de mortalidade materna referidos na literatura estuda-

da. 

Em Genebia, no ano de 1948, na 6a• Re 

45 of Diseases and Injuries and Causes of Death , a OMS esta-

belece que morte materna inclue a de uma mulher com um feto 

viável ou não que morra durante a gestaçao, parto e puerp~-

rio, · de causas diretamente relacionadas com o estado gravi-

do. 

Esta conceituação tem variantes na sua 

- 48 forma de expressao e MUXI e colaboradores mencionam a dpi 

nião de diversos autores e datas de emissão 

ROSENVASER L7~64} - a mo4te de uma ~u 

lhe4 no pe4Zodo g~ivldo pue4pe4dl, de~de o começo da ge~ta

ção· ate o 6lnal do pe~Zodo pue~pe4al • 

EASTMAN L1966) - como o nume4o de mo~ -

te~ mate4na~ po~ 10.000 na~cldo~ vlvo~ e que ~e p~oduz como 

con~equêncla dl~eta do p~oce~~o de 4ep4odução • 

ST ALWORTHY CJ 96 6}- exp4ellll a o :nüme4o de 

mo4te~ po4 1.000 na~cldo~ lvlvo~ e mo4to~}. t Quando a cl6~a 
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e mu.ito ba..ix.a. .6e. e.x.p!Le..6.6Ct/Lã. e.m ILe.la.ç.ão a. 10.000 na..6c..ime.n

to.6·}. Sa..tvo que. .6e. d.iga. o· c.ontJLã.JLio, a. molLta..t.ida.de. ma.te.JL 

na. .inc.lue. a. mo!L.te. polL'-a.boJLto e. ge..6ta.ç.ã.o e.c.tÕp.ic.a. • 
' \ 

HUTTER (1970)· - todo.6 a.que.le.-6 c.a..6o.6 de. 

moJLte. po!L doe.nç.a..6 do a.pa.!Le.lho ge.n.itaL 6e.m.ini~o, que. a.pa.!Le.

ç.a.m du!La.nte. a. ge..6ta.ç.ão, pa.JLto e. pue.ILpelL.ioo 

AMERICAN MEVZCAL ASSOCZATION - A.M.A • 

(.19 57 J ,. e a. que. .6 e. p!Loduz e.m qua..tque.Jt muLhe.JL que. e..6te.j a. e.m 

e..6ta.do glLã.v.ido, ou que. .6e. p!Lod~za. de.ntlLo de. 90 d.ia..6 da. .te.IL 

m.ina.ç.ão da. ge..6ta.ç.ão, .inde.pe.nde.nte. do tempo de. duJLa.ç.ão da. 

me..6~a., de. .6e.u tempo de. te.ILm.ina.ç.ão, ou do método e.mp!Le.ga.do 

pa.!La. te.ILm.inã.-.e.a.. 

Estes conceitos referidos por MUXI e 

colaboradores 48 .não.são Únicos e isto se comprova com as 

36 demais citaç~es, a exemplo de HARDY e colaboradores , que 

publicam a terminologia e classificaçio da Associaçio M~d! 

ca Americana modificada por KLEIN, segundo a qual morte ~a 

terna ~ a morte de uma mulher em qualquer ~poca a partir 

da data da concepçio at~ 90 dias ap~s o t~rmino da gesta -

-.çao. 

De maneira ~eral, os autores consulta-

dos, que utilizaram em seus estudos a conceituaçio da Ass~ 

ciaçio M~dica American~, o fizeram sem modificaç~es, entre 

70 os quais SCHAFFNER e colaboradores MARMOL e colaborado 

res 46 , KLEIN & KARTEN 39 , KRUPP e colaboradores 40 

BIBLIOTEOA 
~ADf. DE S.t.ODE PO!li.JOtl 
aii!VEftSlO~ DE SÂO I'AilJ.I 
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58 
REEDER e colaboradores .registram que 

a mortalidade materna se refere is mortes que ocorrem como 

re~ultado direto da. gestaç;o;. em outras palavras, as causas 

que resultam em morte\materna se derivam de complicaç~es de 

gestação, parto e puerperio. 

Em seu Congresso Mundial realizado em 

setembio de 1967,na Austrilia 1 a Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) aprovou os conceitos prec~ 

nizados pelo Comitê Internacional de Mortalidade Materna 

que estabece: 

Morte materna - e a morte de uma mulher devida 

a qualquer causa durante a gravidez, parto ou puerperio, ou 

dentro dos 42 dias que seguem o final da gravidez, indepen-

dente da duração e local da mesma. Identifica-se ainda, a 

classificação de mortes maternas em: 

Morte Materna Obstétrica- e a da mulher cujo 
~ 

o 

bito foi causado direta ou indiretamente pela gestação, pa~ 

to ou puerperio. 

Morte Materna Obstétrica Direta - e a devida a 

complicaç~es obstétricas da gravidez, parto ou puerperio 
' 

por intervenç~~s, omiss~es, tratamento incorreto ou uma se-

rie de eventos resultantes de qualquer um dos anteriores o 

Morte Materna Obstétrica Indireta - e a resul -

tante de uma doença pre-existente que se desenvolve ou se 

agrava durante a gravidez e não se deve a causas obstetri -

cas diretas, porem que foi agravada pelos efeitos ginecolÕ-

gicos da. gravidez. 
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Morte.nio Obst&trica ~~a morte resultante de 

causas acidentais pu incidentais nao relacionadqs com a 

gravidez e seu manuseio. 

~sLas conce1Luaçoes sao aao~aaas pelos 

autores que seguem as recomendaçÕes da FIGO ou que tem Com.!, 

t~s de Investigaçio de Hortalidade Materna, e foram compil~ 

57 3 
das de REBOLLEDO e colaboradores , ALVAREZ-BRAVO e TREJO 

RAMIREZ 
76 

A OMS, na ga. Revisio do Manual da Clas 

sificaçio Estatística Internacional de Doenças, LesÕes e 

C d O-b1"to 44 , · - d ausas e prat1camente mostra uma aprovaçao os ~on 

ceitos da FIGO , pois os apresentados sao equivalentes 

com exceçio da exclusio de morte materna nio obst~trica 

Portanio, segundo a OMS, morte materna ~ a morte de uma •u 

lher durante a gestaçio ou dentro de um perÍodo de 42 dias 

apÕs o t~rmino da gestaçio, independentemente de duraçio ou 

da localizaçio da gravidez, devida a qualquer causa relacio-

nada com ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em 

relaçio a ela, por~m nio devida a causas acidentais ou inci-

dentais. A mortalidade materna pode ser dividida em dois 

grupos 

(1) Mortes obst~tricas diretas: aquelas resultantes 

de complicaçÕes obst~tricas na gravidez, parto ou puerp~rio, 

devidas a intervençÕes, omissÕes, tratamento incorreto ou d!:_ 

vida a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer das cau 

sas acima mencionadas: 
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(2) Mortes obst~tricas indiretas: iquelas resultan 

tes de doenças existentes antes da gravidez ou de doenças 

que se desenvolvem durante a gravidez, não devidas a cau -

sas obst~tricas diret~s, m~i que foram agravadas pelos efei

tos fisiol6gicos da gravid~z. 

Os conceitos apresentados permitem ve-

rificar que, dependendo do conceito adotado, o fen3meno p~ 

de ser visualizado com maior ou menor abrangência caracte-

rizada pela ocorrência que permite verificar como se com 

porta a M.M. em determinada população. 

. 48 
MUXI e colaborado~es , apresentam uma 

visão hist6rica da freqU~ncia ~a M.M. em que no ano de 

1664 no Ho~el Oieu de Pa4i~, alcançava 30,0% N.V.;em Lon

d4i~, no pe4lodo de 1660 e 1610, em to4no de 44,2% N.V.; em 

1900, na 1nglde44a e4a de 4/1.000 N.V; no~ E~~ado~ Unido~ 

da Amé4iéa, em 1915, óo4am 4egi~t4ado~ 110/10.000 N.V. na 

4aça neg4a e 60/10.000 N.V. en~4e o~ b4anco~. Na década de 

40, 4eóe4em o~ au~o4e~ que a M.M. ~eue ~ignióicativa 4edu

ção em ~o do o mundo e ci~am, c. o mo exemplo, o~ E~tado~ Uni

do~ da Ame4ic.a que ap4e~entava na década ante4io4 uma M.M. 

de ·6,7}1.000 N.V. ·e, ao óinal da me~ma,J~ ~e enc.ont4ava em 

3,8/1.000 N.V. Relatam, ainda, que a 64equênc.ia do óenâmeno 

no Canad~ em 7925 e4a de 64/10.0QO N.V;, pa~~ando a 50/ 

10.000N~V. e 10/10.000 N.V. no~ ano~ de 1935 e 7950, 4e~pe;: 

tivame.nte. Na Re_pÜblic.a Vemoc4~tica. da Alemanha a mo4tali 
. . -

dade va4iou en~4e t0,57· a ·9,81)10.000 N.~ no pe4lodo de 

1~50 a 1960, enquanto na Rep~blic.a Fede4al da Alemanha óoi 
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de. JS,9. a. '9,74/10.000 NV~ no pe.~Zodo de. 1952 a. 1961. Re.g'i2_ 

.tlta.m 1.ta.ff!bém, a. M.M. polt 100.000 N.V. e.m 20 pa.Z.6e.·.6, no pe.ILZo

do de. 19 57 a. 19.6.1, onde. a. S.u.êc.ia. a. pite..& e.n.tou. 2'9, 7 e. o J a.pã.o 
\ 

144,7',c.omo :nZve..e.:mZni.mo e. máximo ob.6e.ltva.do e. lte.6e.ltiltam, PE: 

!ta. e..&.te..6 me..6mo.6 ~a.Z.&i.&, 2'1,0 e. 110,0 no a.no de. 1962 • 

4 Segundo ALVAREZ-BRAVO e colaboradores , 

., 
a M.M. em pa1ses como a Noruega, Inglaterra, Estados Unidos 

da America e Suecia e de menos de 5 por 10.000 N.V., enquan-

to que na !ndia e de 43, no Iri e de 87 e no Mexico oscila 

entre 15 a 20 por 10.000 N.V. 

ALVAREZ-BRavo
3 

relata que na Europa e 

America do Norte e inferior a 8/lO.OOON.V. e em alguns paÍ-

s e s d a Ã s i a (In d i a , I rã) e d a Ã f r i c a CC h a d , Mau r i t â n i a , R e 

publica da África Central) e muito elevada e no resto do 

mundo intermediária, mas considerável. 

COPPES & MESSER 
22 

, em estudo de M.M. 

nos Estados Unid6s, irea da Calif~rnia, relatam taxas de ~or 

talidade por lOO.OOON.V. variando de 275,2 no ano de 1940, a 

15,8 para 1971. 

OJO & SAVAGE 
52

, descrevem uma M.M. em 

um Hospital Universitãrio de Ibadan-Nigeria de 8,2/l.OOON.V., 

no período de janeiro de 1962 a dezembro de 1971, enquanto 

FIANU 29 identificou para a Suécia, no período de 1955 a 

1974, uma M.M. por 100.000 partos de 19,3 a ·7,5 • O autor 

chama atenção ao fato de que, nesse paÍs no mesmo perÍodo , 
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99,0% das mulheres deram ã luz em hospital e que cerca de 

94,0% dos obitos estudados foram analisados com dados ob 

tidos em necropsia. 

TREJO RAMIREz
76 , em investigação hos 

pitalar realizada no Mexico, descreve uma taxa de 50,91 a 

18,68/10.000 N.V., no perÍodo de 1969 a 1973. Ainda sobre 

a realidade mexicana, o estudo equivalente de REBOLLEDO e 

colaboradores 57 demonstra taxas de M.M. variando de 

10,75 a 72,0/10.000 N.V. 

Na America Latina, AGUERO e colabora-

7 dores , encontraram numa maternidade venezuelana, no perí~ 

do de 1964 a 1972, uma variação de 14,3 a 8,3/10.000 N.V. e 

referem, comparativamente, 14,6 para o Mexico no perÍodo de 

1961 a 1971, em Lima 24,3 no período de 1955 a 1968 e 27,6 

para Bogotã em 1964 a 1966; para Calí (ColÔmbia), PUFFER & 

GRIFFTIH 56 , identificaram 21,8 1 durante a Investigação Inte 

ramericana de Mortalidade. 

ALVAREZ-BRAV0 3 nefere coeficiente de M.M. 

por 10.000 N.V. para a Amêrica Latina, no período de 1960 -

1961, onde o Paraguai apresenta 34,0, Argentina 29,4, Uru-

guai 13,0, Chile 32,4, ColÔmbia 23,5 • 

No Chile, RODRIGUEZ e colaboradores 66 

descrevem a M.M. por 10.000 N.V. no período de 1960 a 1969, 

entre 29,90% a 18,15%. Para a mesma realidade, em estudo na 

Maternidade do Hospital Felix Bulnes, LIZANA e colaborado -

43 res registram uma mortalidade de 8,60/10.000 partos, no 

perÍodo de agosto de 1961 a 31 de dezembro de 1969 • 
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Contribuindo para a verificação da vari 

abilidade da ocorrência de Õbitos num mesmo paÍs, registra 

se os dados de SCHAFFNER e colaboradores 70 , que variam de 

I 

·5,0/lO.OOQN.V. a ·1,5 no Estado de Michigam no perÍodo de 

1950 a 1971. Estes autores, citam o coeficiente de 56,9/lOoOOO 

NV. para Nova York no ano de 1932. 

Para o Brasil, identificou-se na liter~ 

tura estudos em que CIARI Jr. & ALMEIDA 17 mencionam coefi 

ciente de ·M.M. por LOOO N.V. variando de 0,73 a 1,69 no P.!:, 

ríodo de 1965 a 1970, no Estado de são Paulo; CARVALHEIRo 15 

obteve, para Ribeirão Preto, no mesmo estado, 7,5/10.000 N. 

V. no perÍodo de 1970 a 1974. 

Vale ainda considerar a afirmação de 

47 11 • - • -MONETTI & CARVALHO , de que no Bras~l nao se d~spoe de 

Coeficiente de Mortalidade Materna referente às capitais 

brasileiras. Somente i possÍvel apreciar a M.M. (por compli 

caç~es da. gravidez do parto e do estado puerperal), relacio-

nando-a com o número de Õbitos por 100.000 habitantes" • Em 

contrapartida, estes mesmos autores publicam dados do IBGE , 

onde no ano de 1950los níveis mais altos foram identifi~ados 

em .São Luiz e João Pessoa(9,~l} ,Teresina(ll;l>eo mais.~baixo .~ 

Florian6polis, com ·o,9/l.OOO N.V. Para 1960, Florianópolis 

manteve seu coeficiente e sua condição de menor nível, sendo 

que os mais altos(6,9)e ~,4)foram atribuídos a são Luiz eGo! 

inia. Nos anos de 1970 e 1971, os co~ficientes fora~ aprese~ 

tados por 1.000 menores de 1 ano ·e, ainda, Florianópolis man-

teve-se em condição "impar" de menor H.M., com 0,2, enquanto 

que Cuiabi, Maceió, e Teresina foram os de maior nível 1 com 



.18 

· 2 , 6 , · 3 , 2 e · 2 , 1
1 

r e s p e c ti v ame ti te • 

Pelos dados apresentados pode-se perc~ 

ber a evoluçio do .fenEm~no ~.~., em termos de força com 

que incidiu em maior. grau nos diversos n~cleos humanos a 

presentadcis. Exist~m, ainda, in~meros estudos, que mostram 

esta força de ocorrincia e que a relacionam com o rompimen-

to das relaç~es grupais e da estrutura social. Um dos estu 

dos que pareceu de. grande importincia para aqui relatar -e 

o de KARCHMER e colaboradores 
38 , que afirmam que se as ca~ 

sas de morte sio similares em torno do mundo, os condicio -

nantes sacio-econômicos são diferentes no espaço e no tempo 

e que, num mesmo tempo cronolÕgico, podem existir diferentes 

tempos sacio-culturais que correspondem a grupos humanos e 

xistentei , que estruturamsua mortalidade em forma heterogi 

nea e apresentam atitudes polifac~ticas frente~ morte. Um 

outro enfoque destes autores e que se apresenta insÕlito, ~ 

o f~to de considerarem que 15 mortes para 10.000 mulheres 

grividas nio constituem um problema de sa~de p~blica num p~ 

ís, sob o ponto de vista de magnitude do dano que ocasionam 

ã estrutura populacional. Tampouco, economicamente, se lhes 

pode dar importincia, se se considerar que somente 15% das 

mulheres em idade reprodutiva desempenham alguma atividade 

remunerada. Muitas das que morrem por complicaç~es da gra-

videz, parto e puerp~rio, devem pertencer a grupos de ativi 

dades ligados com a agricultura e a serviços pessoais, de 

dioande-se a maior parte a atividadesdom~sticase sua morte 

io afeta a economia do paiso 
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.S~gundo ALVAREZ-BRAVO e colaboradores ·4 

a mortalidade materna (.desvio de um estado fisiolÕgico de 

dur~çio sabida, que requer .ser abandonado para que ocorra a 

morie, cujas complicaç~es P?~stveis .sio conhecidas e previ-. 

s!veis e que .sÕ i poss!vel em um ginero de populaçio bem ·de 

... 
finido e identificável) presta-se por si so, a servir como 

medida do .n!vel de desenvolvimento de uma comunidade em 

pectos cient!fic6s, culturais, sociais e econ~micos. 

Outro aspecto a considerar, co~ç o mes-

- .. 10 mo sentido de interpretaçao, e o de BERRY , que refere a 

mortalidade materna, como um indicador do sucesso de progr~ 

m~i de saGae matern~, como um correlato dos estigios de tran 

siçio de diferenciais de sexo na mortalidade. Registra aind~ 

este autor,que paixas taxas de mortalidade materna sio ca-

racter!sticos dos Gltimos estágios de transição demográfica. 

Observa-se ainda na literatura, preocu-

pação .nao sÕ com a freqUência mas tambim com a estrutura 

da M.M. que melhor ainda, pode caracterizar as condiç~es 
.. 

so 

cio-econ~micas da população e a qualidade da assistincia que 

lhe ê prestada. A consideraçio da estrutura tambêm se apre-

senta bastante diversificada, muito provavelmente em decor -

rência do prÕprio .con.c:éci.to de M.M. Assim ê que MUXI e co

laboradores 48 apresentam uma compilação de autores bastan-

te ampla que,pela riqueza de informaç~es, -e transcrita a 

baixo. Segundo estes autores, admitem-se três grupos de 

classificaç~es de causas de mortalidade materna. Em 1964 'RO 

SENVASER. ~!Ji.ói.ca. da. .,t,e.gui.n.te. óOJzma.: 
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19. GJU.Lpo - . ClUúa6 CÜJtetct6 ou. deteJuiÚ.na.nteA e. 

c.au6.ct6 .útdVtetct6 ou pJte.cU.ópone.nte.õ ; 

29 GJU.Lpo - c.au6M e.vLtãvw e. c.a.tU>ct6 .i.ne.vUã -

vw; 

C.ct6 • 

CAUSAS OBSTtTRICAS 

TAYLO~ (.1963} apiLe.õe.nta o4 4e.gtúnte.õ gMndu 

gJU.Lpo4 mlÚó -únpoiLtante.ó de. MoM. no4 E4:tado4 Urúdo4 U961) ; 

1 o 1n6e.c.ção - pe.ILóaz 25% dctó mottte.õ mate.ILna6 

dww.nte. a gutaçãa 1 1 O 1 5% no pattta e. pue.ILpVúa e. 14,5% e.m abottto 4epti 

c.o o 

2 o He.moJrJta.g.i.a - tota.Uza 22 15% dctó mottte.õ ma-

te.ILna6 dww.nte. a g u:tação 1 171 O% no pattto e. pue.ILpêlúa 1 · 5 1 5% e.m abottto 

3o Toxe.m.i.a- 13,0% da.6 M.M. 

4 o Ane.õte.õ.i.a - 81 O% dctó M. M. 

5 • Gu:taçãa e.c.tã p.i.c.a - · 5 1 5% da.6 M. M. 

6o CaM.i.opat.i.a.6 -. 41 O% dctó M.M. 

HUTTER {19671 de.õc.ILe.ve. 04 .t1Lê6 gMnde.ó gJU.LpM 

de c.au6a ob4tâ!Uc.a de. M.M. na Ae.e.manlta : 

1o A maiL.ta.Udade. paiL he.moJrJta.g.i.a te.m methanada 

no4 útt.i.mo4 10 ano41 poiLem ainda alcança 35% da4 C.a604 e. ê e.v.i.tãvet e.m 

90 a 94 do4 me.õmM; 

2. A motttai.i.dade. poiL .i.n6e.c.çãa alcança a 25% e. 

é e.vLtãvet eni &2 13% ; 
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· 3. A mo~à..Uda.de. po!L ·ane&:te.&i.a. .:tem aume.n:ta.do 

10 VeZU mlÚ.<S .no4 ÚU.ún~-6 .:tempo.6 e á.e.é.anç.a 16% de. :todo.6 0.6 C.M0.6 de. 

M.M. 
\ 

STALWORTHY. Ll%6) a.ptLe&e.n:ta. wn :tMóai.ho de. 

Ac.huon é c.ofubo!La.do!Le&. (.19641 em que. a.6 qua.:t!Lo g!Lande.6 c.a.MM de. M.Mo, . . 

ob:tJ..dM na. puqc.U.6a. du:tu· a.u:to!Lu na. Tng.e.a.:teNi.a., 6oJLa.m a. :toxemi.a., 'h! 

mo~Lnagla., a.bo!L:to e embo.e.i.a. pu.f.mona.JL. 

Segundo ALLEMANG (.1963} , a. baixa. inúdênc.la. de. 

mo~u po!L .hemo~la., na. T_ng.e.a.:t~, e de.c.o~e.n:te. do.6 a.u:to!LU ing.e.e. -

.6e& . .6Õ inci.LWr..e.nl c.omo :ta1...6, M p!LoduzidM po!L pfuc.e.n:ta. p!Lêvla.1 duc.o.e.a. 

men:to. p!Lema.:tu!Lo de. pfuc.e.n:ta. e po!L hemo!L!La.gla. pÕ.6 pa.JL:to. 

MERGER 1 na. F!Lanç.a U 964 J 1 a.p!Le.&e.n:ta. .6W 9lta!!. 

du g!LI.Lpo.6 . de c.a.Mit6, que. . .6é ~.6ló).c.am c.omo .6e.gue.: 

· 1. · .sZndltomu . vã.6c.u.e.o-!Len~ Le.ceâmp.6i.a. e a.po

p.te.xlM MelLo pR.a.c.e.t:ttálúa..6 ). em 2 3 1 O% dM M. M. . . 

2 o Hemo~Lnagla. em 17 1 O% (pfuc.e.n:ta. ptLevla.1 he. -

mo~Lnagi.a. na. . dequUa.ç.Õ.o e !LO. tuJut do MelLo l ; 

3o TJLombo.6e. ,1 O 1 O% dM M.M. ; 

4. 1n6e.c.ç.Õu,"J 1 0% dM M.M. ; 

5. Choque~ 8, O 'J e du:tu ~ 2 I 3 dec.oMen:tu de ·. c.e 

RUFPERSBERG(J965} 1 u,UUzando a. ci.M.6l6).c.a.Ç.Õ.o . . . 

WeJUia.c.lona..e. emp!Le.ga.da.. pe.e.o . Ve.pa.JL:tamen:to de. Sa.ú.de. do.6 E o E. U oU o JLe6e.JLe 

c.inc.o gJLande.& g!Lt.Lpo.6 . de c.a.MM CÜJl.e:tamen:te. ob.6:t"it!Uc.M 



1. Se.p~.U ; 

2. Toxemi.a. ; 

3. HemoMftB.i.a. ; 

4. \G~.ta.ç.ão 'e.ç,t:Õp.i.c.á. ; 

5. Abotcto~. 
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~ASTMAN. (.19661 ap!L~e.nta. ob~vr.va.ç.ão óú.ta. no~ 

E.E.U.ü., onde. M hemoMa.g.i.M· óoJtam ll.~po~iivw poll. 33,4% do.6 c.Mo.6 , 

.i.nt)e.c.ç.ão. 2 8, 3% (21, 3% · poll. a.botcto e. 7% de. ou:tfr.M c.au6a.6} , .:toxem-i.M 

16,3%·e., poll. outna-6 c.au6M 122,0% do~ Õbi.:to~ ma.:te.Jtno~. 

HA~~IS C. VALZIAL (J%3) a.gll.Upam a.6 c.au6M ··d.(. 

Jt~ de.· M.M. ·ac.ollidM em O~o -Ca.na.dii, em 1925 e. 1961 e. pa.M · 'c.a 

dcl c.au6a. a.p!L~e.n.:tam o~ . pvr.c.e.ntuaJ.-6. Jtei..a.:t.i.vo~ ~ ~.:tM da.:tM : hemoMa.-

'g.i.a. 25,0% e. 31,0%; .:taxem-ta 21,0 e. 8,0%, .6e.p.ti'is 27,0 e. 1,0% aboJr..:to 

12,0 e. 20,0% o~ c.au6M 15,0.e. 40,0% • 

. Segundo a. OHIO STATE MEVICAL ASSOCIATION -

O.S.M.A. (J961l, o c.onjunto .de. hemoMa.g.i.a., i.rit)e.c.ç.ão e. .:toxemi.a. pvr.t)e.z 

um .pV!.c.e.n.:tu.a1. .de. ·57, 5% dM moll.:t~ ma.:te.JtnM. A hemoMa.g.i.à c.au6ou 26,9% . . 

do.6 c.Mo~ de. M.M., onde. a. Jto.:tull.a. u.:te.Jt.i.na. óo.i. que m~ c.ontll..i.bu.i.u pa.Jta. 

~.:te. pV!.c.e.n.:tua1.. A .:taxem-i.à c.ontll..i.bu.úi c.om 11,0% do~ c.Mo~. 

CHOJECTA l1968l, a.na11..6a.ndo a. mott.:ta..Uda.de. ma.-

.:te.Jtna. na..Polôn.i.a..d~de. 1964 a. 1966, .i.de.n.:t.i.t).i.c.ou que. a. hemoMa.g.i.a. t)o.i. 

à c.au6a. ma.U .i.mpaJr..:ta.n:te., . c.ontll..i.bumdo c.om 35, O% do~ c.Mo.õ, a. .i.nóe.c.ç.ão 
. . 

c.om 24,0% e. a. .:toxe.mli c.om '15, O% de. .:todo~ o~ c.Mo~ • 

AGU~~O e. c.ofuboJta.doJt~ (.19 66} Jte.g.U.:tJtam que. 

· 66,8% da. M.M~ .globa,? ê ~de.c.ofl!l:e.n.:te. da. ~oma.:tõll..i.a. do.6 c.Mo~ de. hemoMa.g.i.a., 



i.n6ec.ç.ã.o e .:toxemia.; em . u .:tudo .tteitU.za.do .na. . Vetiezue..ea. • 

CAUSAS.' NÃO .· OBSTtTRI CAS 

E~JW c.au6a.!J. :;tem ~Ji.dà . ci.a.~J~Ji.6i.c.a.dM pott HU1TER 

(J%7)" c.omo .mott:te.i c.on6ec.u:ti.va.~J a. pttuenç.a. de doenç.a-6 c.oi.nc.i.den:tu · 

pq~Z:éin _a.gtta.va.dM pe..ta. . gu:ta.ç.ã.o. Erz.tlz.e ~ 6i.gutta.m a.!J c.a.ttdi.opa.:ti.a.~J · · 1 

c.om uma. i.nc.i.dê.nc.i.a. .de 8/100.000 N. V. 1 pneumopa.:ti.M c.om 5/100 o 000 No V. 1 . . 

M doenç.M vMc.ulaltu c.om 3/JOOoOOO N .. V. e oCLtftiL6 1 que pett6a.zem c.ettc.a. 

.de 20 1 0 a. 30 1 0% de :todM M mott:tu ma:tettnM .na. Ae..ema.nha. • 

No~J :ttta.bai.ho~J de EASTMAN (J 966} e TAYLOR (. • • o 
. . 

1966}. 1 :todM U!JM c.a.u!JM nã.o ob~J:t'étlúc.M ~Jão eng.toba.dM na. denomina.

. ç.ão . de ou.tltM c.au6M ou c.a.u~Ja.!J di.veMa.~J de matt:taU.da.de ma:tettna. o ·se 

. gundo q ú.e..:t.úna a.u:to~Z: 1 M c.a.ttdi.opa:ti.M i.n6.f1Lútam em ·41 0% do~J c.Mo!J 1 M 

a.nu:tui.M erri S% ~ . hemo!Vl..afJ.úi c.ettebttà.i..1. c.ânc.ett e o!J a.c.i.den:té.-6 1 em c.on-.. . 

Na. Ftta.nÇ.a.1 MERGER 1.7964} enc.on:ttta. 27 1 0% do~J . . . 

C.MO!J I c.uja. molt:te 6oi..dec.oltlten:te a doenç.~ c.oi.nc.i.den:tu e que !Je ttepl1!!:, 

:tem c.omo ~egue: · c.a.ttdi.opa:ti.M 10,0%,a.6ec.ç.õu ~i.c.M 6,0%Jc.ânc.ett 

· 4, 0% e ou;tJwi, c.a.Mà.6, en:ttte ~ di.a.be:tu e a. :tubettc.u.io.óe e que i.n6fu 

i.ttam em 76 1 0% do~ c.Ma!J. 

A6i.ttmam ST ALWORTHY t. BOURNE {.79 66} que ê muito 
. . . 

d{.6Zc.U podett M~Jegutta.lt quando uma. molt:te ma:tettna. ê c.on~Jequen:te a. c.a.u

!JM ob~J:tWic.M ou quando .!Je :ttta.:ta. .de uma. mott:te Mi>óc.i.a.da.1 pott exemplo 1 

umci ~opa.:ta. .que moJl!Ut ~e umci . c.u~ea.. E~J:tu a.u:tattu .deMnem a. 
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· mo~e a6~.ocúa.cúi como a .dev.<.da a .doeni;M·, v.<.o.tênc.<.a6 ou ·aci..dentu .que 

pJtoduzem a mó~e de umll: .gu:tan:te1 .pqt:ein que não t)oJtan1 con6ecu:üva6 ã: 

gu:ta.ç.ão 1 pCVLto e pu0p'élúo. 

CAUSAS TNVIRETAS OU PREVISPONENTES 

E~te tipo de ca.u6a6 qua6e ~empJte ~e de.Jt.<.va do 

rúvei :~õuo~econônii.co do~ paci..entu o EtWz.e a6 ca.u6a6 meú6 .<.mpoJttantu 

du.tacam-~e: amb.<.ente óarni.R..<.a.Jt que pJtoduz connWo~ econôm.<.co~. nai-. ) 

:ta. de tJtaba.tho; malãJtia ou anc.<.io~tomo~e; hipoai.<.mentaç.ão; .<.ieg~-

dade que oca6.i.otia,· com nJteqaêncúa., aboJtto~ cJLÚIÚ.Yl.o~o~; a.u6êncúa. ou d!!:_ 

t).<.uêncúa. do~ c..t.údadM ou hig.<.ene da gJtav.i.dez; o amb.<.ente onde ~e a6 -

~~;te o pa!do, pu~oai que a6~~;te o pCVLtoo 

Ex.<..õte.m tamb'êm, ~egundo ROSENVASER (.7964} 1 c~ 

~a6 pJt~ponentu 1 puJtamente ob~twucci6, en.tJte a6 queú6 .<.nc.tuem-~e : 

1 • Gu:ta.ç.ão: 

a} ptúnú.paJt.<.dade1 pelo mcúoJt pJtoiongamento do 
' ' 

pCVLto e mcúoJt: nÜme.Jto de .<.nte.Jtvenç.Õu que pJtopoJtuona e que pJtefupÕe 

ã hemo~.<.a e .i.nt)ecç.Õu; 

b) muU:ipaJt.<.da.de, ~obJtetudo a gJtande mu.U1pa

fc.a., po~ apJtuenta.,' com. ce.Jtta t)Jteqüênc.<.a, doenç.a6 co.<.nci..dentu ( hipe.Jt

te.Mão, nenJtopaüa, d.<.abetu, etcl e pela ewtêncúa. nJtequente de a.to

n.<.M ute.Jt.<.nci6, q.ue pJtefupÕe ã hemoJvr.a..g.i.a6 e ã pJtáüca de .<.nte.Jtvenç.Õu 

ob4tWiica6 ; 
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c.) idade. avanç.ada; que. vai wú.da a :tlr.a.n6:to!Lno~ c.omo 
. . 

d) g-i.g~mo óe.:tàl., que. pJz.oduz um e.vide.n:te. pe.Jz.igo 

de. Jz.o:tuJz.a de. lLte.Jz.o ; 

ó) ~em deu c.~eu an:te.Jz.ioJz.u, EASTMAN c.Ua a c.oJz., 

a Jz.aÇa., a quo.Ltdade. do~ c.uidado~ :m'é.cüc.o~ (a -igual quali.dade. não e.U-6-

:te. di.óe.Jz.e.nç.a ~oc..úte.), cUóe.Jz.e.nç.cu ~ocJ..aú, óa.toJz.u e.c.onômi.c.o~, ctUme.n-

:ta.ç:ã.o o PaJz.a u:te. Ü,Wmo au:toJz., a M.Mo aume.n:ta. c.om a idade. e. pa!Úda-

2 o Pcvr,to : 

a) apJz.Ue.n:taç.ão de. ombli.o, nã.de.geu e. óac.e. ; 

b 1 u:tJz.e.Uame.n:to. p'é.i.v-i.C.o, pe.f.a. dupJz.opOJt.ç.ãa c.e.óai.op~ 

vic.a,in:te.Jz.ve.nç.Õu que. exige. e. ~Ua6 c.o~e.quêncJ..tU ; 

c.) Jz.o:tuJz.a pJz.e.ma.tuJz.a. ou pJz.e.c.oc.e. deu me.mbJz.aneu , que. ·.te. 

va e.m ge.Jz.a.t à maioJz. óJz.e.quênc.ia de. inóe.c.ç.õu • 

Somente. a Jz.e;te.nç.ão da p.tac.e.n.ta., que. obJz.iga a uma. ·e.~ 

:óLaç.ão manua.e. c.om à c.o~ e.guin:te. pe.Jz.igo anu:tüic.o e. de. inóe.c.ç.ão, ~ e.Jz.ia 

um óa.toJz. pJz.e.~pone.n:te. o 

4 o Pue.tz.p'é!úo o 

a) não -~e.gu-i.Jz. eu _.teCJÚc.eu de. mobilização e. .te.van:tame.n

:to pJz.e.c.oc.e. que., óaze.m a pJz.oói.tax-la. deu :tJz.ombo~u; 
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bl ~quec~ o ~ento opo~o de po~~Zv~ ~om 

CAUSAS EVITÃVEIS 

STALWO~THY C. BOURNE (J966l de6ln.em o 6a:toiL evliã -

ve..l como a. ex..údê.n.úa.. de wna. di.ve~Lgên.úa. entJt.e a. me.1hoiL plrá;Uc.ci ce.:õú

c..à coMente. e o que . .6e antepõe. ou ~e .tem p!La:tlc.a.do a.ntu de wna. mo!L.te 

ma:te.J0a., po':éin que n.ão e necU~a!Úamente.. IL~pon6ã.ve.1 pela. m~ma.. Ag~ 

pa.m o~ 6a:toiL~ evliãvw em qua:t!Lo gwpo.6: a:tl.tude n.ega.Uva. da. pa._c.le!:!:_ 

te, a. e~.tê.n.eia. de ln.a.dequa.do.6 culda.do.6 ob~.te.tnlc.o~ p!Le-n.a.tai-6, c.on.ó~ 

.6'ão de IL~pon..6a.billda.de e ln.a.dequa.do~ cuidado~ lnt!La. e pÕ~-pa.1L.to 

Segundo RUPPERSBE~G o~ 6a:to!LU e..vliãvw .6M pltój~ 

.ta.do.6 em .t!Lu gwpo~: e~.tê.n.úa. de. óalha. ou n.egligê.n.úa. da. pa.elen.te, 

~pec.i.aimente po!L a.bo!L.to cJÚriÚ.no~o ; 6a.tha., ou n.egligê.n.ua. poiL pa.IL.te do . 

pU.6oal medico a..6.6~.tente (..o IL~lden.te, o ln..teJuio I a. pa.IL.teliLa. ou qua.t

que!L. pu.6oa.) , que, de algwn modo, tenha. a:ten.dido a. paciente dl!Le...ta. ou 

ln.dl!Le...ta.men..te; e~.tê.n.úa.. de 6a.tha..ó n.M ln..6.ta.ta.ç.õu 6~-i.c.M ou n.o eqU:!:_ 

pa.mento ho.6plialaJLo 

HUTTER (J 96 7} .6Õ c.oY1..6lde..ILa. óa:toiL~ evLtâvw o.6 in 

ci..u1do.6 n.M duct6 ea:tego!Lla..6 que. .6e.. .6eguem: cMo~ evl.tã.vw po!L e..Mo~ 

.medico~, ~ob!Le...tudo o.6 de dia.gt_'l.Õ~Uco .tMdio, o~ dia.gn.Õ.6Uc.o~ equlvoea.

do.6, o.6 de .tiLa:ta.men..to ~o e o.6 de ~a.men..to ln.c.oMe...to; o~ Ca..6 o~ · ~ 

vliãvw poiL e..Mo.6 da. p!LÕp!Lla. mu1hVz., como .p!LocUILM .ta.!Ldla.men..te o ;medi . .. . . . . . -
c.o ou a. p!Lãtlc.a. do a.bo!L.to c.~Llmln.o.6o 48 
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.. 76 
TREJO RAMIREZ . e AGUERO e colaborado-

res 
7 cha~~m atençio para o baixo n!vel cultural e paup~r-

rimo n!vel .i~cio-econamico da clientela sem proteçio da Ne 

di c i na Ins ti tu cional, q'ue podem de terminar a es tru tu r a da 

M.M •• Coloca-se assim a responsabilidade do Estado como ~a 

tor de evitabilidade da N.Mo 

COPPES & MESSER 
22 

abordam outro aspe~ 

to de fator social de evitabilidade da M.M. quando referem 

que ap~s a legalizaçio do aborto terap~utico, os ~bitospor 

aborto diminuíram e que ocorreram outras mudanças que auxi 

li aram na marcante redução do coeficiente de mortalidade mater 

na. Consideram ainda que, dentre os fatores que determi -

nam a estrutura de causas, esti a assist~nca e que se a co 

munidade e o sustentador da assist~ncia, ela deve estar a 

tenta ãs falhas no fornecimento de serviços medicas para 

todosos. grupos de pacientes, inclusive a formação do reeur 

so humano que a assiste. A prevenção do ~bito materno pe~ 

manece como uma das principais metas dos que atuam direta 

ou indiretamente na área da saÚde pÚblica e da obstetr!cia. 

Esta prevenção ou evitabilidade tem sido bastante discuti-

da, em especial como uma forma ·de contribuir para uma rédu 

ç ao das taxas gerais de mortalidade e sua distribuição 

por grupos de causas. Os fatores de evitabilidade tem ·si 

do apresentados com uma ampla abrang~ncia onde, nio s6 os 

fatores medicas biol~gicos t~m merecido atenção, mas tam 

.fiem os relativos is condiç~es s~cio-econamicas e pol!ticas 

e ã pr;tica assistencial de saúde, segundo REBOLLEDO e ·co 

57 3 . 36 
laboradores ALVAREZ-BRAVO , HARDY e colaboradores 
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.7 ·. 58 
AGUERO e colaboradores REEDER e colaboradores , CIARI 

Jr & AL'MEIDA 
17

, KRUPP e colaboradores 40 ~ KLEIN & KAR

TEN 39 ~ OJO & SAVAGE SZ , 

SCHAFFNER e colaboradores 
70 -expoem que 

o Comitê de Mortalidade Materna de Michigan concluiu que uma 

percentagem .sempre crescente de ~bitos maternos, naquele Es-

tado, poderia ter sido prevenida. ! esperado que este e ·fu 

turos estudos se somem ara a designaçio de medidas que ·fa 

rio do nascimento de um bebê, a renovaçio da vida, menos p~ 

... 
rigoso para a mae. Isto deve figurar como uma das mais 

bres metas da medicina e da sociedadeo As decis~es deste Co 

mitê em .relaçio i prevençio dos ~bitos estudados foram ne~es 

sariamente subjetiv~s, pois, virias mudanças gerais ocorre -

ram na sociedade durante o per!odo de estudo e em parte mud~ 

ram a ocorrência e distribuiçio do evento em pauta 
' 

a exem-

plo de melhoria de estradas, com a qual se pode contar para 

a transferência de pacientes em busca de condiç~es obstetri-

cas mais qualificadas. 

ROLF 
67 , em estudo realizado na Calif~r-

nia, no per!odo de ~gosto de 1957 a dezembro de 1966, ident! 

ficou que 22,0% dos ~bitos revisados foram considerados ine-

vitãveis. Os evitáveis alcança1·am um percentual de 70,0% o 

Destes, 46,0% foram atribuídos a erros no julgamento profis-

sional e 16,0% i assistência pré-natal inadequada, por culpa 

pr~pria da paciente. Salienta este autor que nos Estados U 

nidos nenhum outro ~biio, que nao seja o homic!dio, e mais 

profundamerite estudado do que o 6bito de uma mulher grivida. 
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Considera ainda que a .redução ·da: mortalidade observada se 

.deve, n~o apenas ã \melhoria da as si s t'encia ob s tê trica, mas 

tamb~~ aos avanços da: IDediciria, nutrição e sa~de p~blica 

em geral. Contudo, ate que\hajam futuras melhorias em tais 

problemas ambientais e sociais,como moradia pobie, desnu -

trição,, gravidez .não planejada e assistência medica total 

inadequada, haveri mai~ ~bitos maternos evitiveis do que 

os da Suêcia ou Estado de Nova Inglaterra • 

Como possibilidade de prevençao do ~bi

to, o conhecimento e a definição dos fatores interv~nien 

tes sao necessirios , at~ mesmo para projeçao da conduta as 

sistencial. Dos ~bitos óbst~tricos diretos e indiretos re 

gistrados por KLEIN & KARTEN 
39

, 24,7% foram considerados 

como evitiveis por responsabilidade medica, estando relaei~ 

nados~ habilidade de diagn6stico, julgamento e administra-

.ção do paciente pelo clinico. Revelam estes autores que 

.tem havido um aumento nos ~bitos devidos a responsabilidade 

d~ pacienie, a exemplo da falta de procura de cuidados medi 

cos, falta de cuidados pr~-natais especiais e o nao segui -

menta .de conselho dos clinicas Posteriormente, citam que 

a pobreia, com todas as suas complicaçÕes, contribui des 

proporcionalmente para a· taxa de mortalidade elevada e 

que o declÍnio do ~bito materno tem sido significativamente 

maior entre os grupos com salârios mais altos do que entre 

as classes mais pobres. Enfatizam ainda, que tal situação 

ê que_ gera a.nao procura de assist'encia ou que condiciona 

sere~ mais tardias as admissÕes em hospitais. Afirmam que 

um decr~scimo suoo.tanci:a'.túo coeficiente de mortalidade materna 
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.nao pode tornar~se uma .real~dade 1 a menos que 
.. . 

uma .ser1a con 

sideraçio sej'a dada a e~se proElema s8cio-econ~mico e cultu-

ral. Isto requer medidas multidisciplinares envolvendo edu 

caçao .. pG6li~a, iniciando na escola bisica e continuando em 

todos os anos escolares em níveis crescentes de compreensao, 

tio be~ ~orno educaçio comunitiri~ ••• Dentre as inúmeras 

consideraç~es apresentadas por estes autores, o que chama a 

atenção e o detalhamento da an~lisc dos casos observados a 

exemp 1 o do que enfocam acerca de Õb i tos por rotura uterina que , 

com muito poucas exceçÕes,são responsabilidade do medico 

Isto .requer participação para sondar princÍpios obstétricos, 

assim como pronto diagn~stico e tratamento definitivo imedia 

to. 

A .revisio de estudos sobre mortalidade ma 

terna foi realizada, .nao como simples exercício metodolÕgico, 

mas como um exercício rle educação que buscava explicaç~es p~ 

ra questionamentosadvindos do campo da prática. Assim e que, 

partindo de estudos teõricos e da inexistincia de pesquisas 

empÍricas sobre o assunto em FlorianÕpolis, decidiu-se efet~ 

ar estudo .retrospecti~o~ rle cariter explorat~rio, no qual pr~ 

curou~se conhecer a estrutura da mortalidade materna no perí~ 

do de 1975 a 1979, utilizando-se de levantamento de dados de 

prontuirios hospitalareso Para tania, foram elaborados os ca 

.pÍtulos .relativos aos objetivos 
,.. 

e a metodologia, partindo-se 

do pressuposto .de que os dados oficiais não refletem a reali-

dade, considerando todos os fatores intrínsecos no teor das 

ci~açÕes bibliogrificas apresentadas. 



2. OBJETIVOS 
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2.1- 'Objetivo Geral 

Conhecer a estrutura da mortalidade 
\ 

ma-

terna hóspitalar e~ Florian~polis, SC, no perfodo de 1975 

a 1979. 

2.2- Objetivos Especfficos 

- Determinar o coeficiente de mortalida 

de materna hospitalar em Florian~po -

lis, se no per{odo de.l975 a 1979. 

- Verificar a distribuição dos ~bitos 

maternos hospitalares segundo o tip~ 

grupos de causas e causas básicas, no 

per{odo de 1975 a 1979. 

- Verificar a distribuição dos ~bitos ma 

ternos hospitalares segundo as variá-

veis idade, paridade, tipo de parto e 
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local de residência, no período de 

1975 a 1979. 

- Determinar os coeficientes de mor

tal~dade materna hospitalar segun

do idade, paridade, tipo de parto 

e local de residência, nos anos de 

1978 a 1979. 

- Verificar a ocorrência de perda de 

casos de Õbito materno hospitalar 

por preenchimento inadequado de 

atestados de Óbito. 
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•3.1 - PROCESSO. DE SELEÇÃO DO INSTRUMENTAL METODOLÓGICO 

ADOTADO NO ESTUDO. 

No estudo proposto, decidiu-se trabalhar com. 

dados de nascimentos e Õbitos ocorridos nas duas Maternidades 

existentes em Florianópolis e em funcionaménto durante o perío-

do estabelecido para a coleta de dados janeiro a dezembro de 

1980. Inicialmente, testaram-se metodologias· que seriam utiliza 

das para obtenção de dados, a exemplo de estudos realizados,com 

entrevista com médicos e familiares de pacientes e estudos re-

trospectivos, utilizando dados existentes e registrados em Car-

tÕrios e/ou Secretaria da Saúde. 

UIULIU li'. L/\ 

lfiCWl.l.llt DE SAÚDE PUSLIC. 
IH'iff~ DE v-o rA!Ul 



3. NATERIAL E MfTODO 
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Procede~em~se a quantificaçio e loc~li 

zaçao dos Cart5rios do Municipio .de Florian~polis verifi

cando-se a existência de 12 (doze), dos quais 4 (quatro ) 

destinavam~se ao .registro de nascimentos e ~bitos ocorri

dos no Distrito Sede da Capital e 8 (oito) nos distritos 

do interior da ilha. Procurando-se obter informaçÕes de 

~bitos de mulheres em idade .fertil e de nascimentos, sel~ 

cionaram-se aleatoriamente Cart~rios localizados em Flo·ri 

an~p~lis, Ingles~s, Ratones e Ribeirio da Ilha. Com rela 

.çio aos nascimentris, os dados foram considerados incon~is 

tentes porque, no periodo de 1975 a 1979, foram registra

das pessoas cuja idade variava entre menores de 1 ate 30 

anos, alem de inexistirem informaçÕes sobre a situaçio ·ma 

terna (idade, paridade e se o parto era domiciliar ou hos 

pitalar). Para os dados relativos a ~bito, este tipo de 

metodologia tambem se tornou inviivel pois os registros 

nio relacionavam dados com gestaçio, parto e puerperio 

Alem dis~o, o fato verificado no Cart~rio de Ingleses de 

que cerca de 60,0% de ~bitos li registrados nao tinham di 

agn~stico da causa de morte, pois ocorreram sem assistên

cia mediria, exemplifica a situaçio encontrada • 

Nas entrevistas realizadas com medicas, 

fatos novos foram acrescidos. As pacientes, cuja condiçio 

econômica nio permitia a contrataçio de Medico Particular, 

eram atendid~s,·em. ger~l, por Medicas Plantonistas do 

INAMPS e }ou .Medicas Residentes. Sendo assim, o medico que 

assinava o atestado de ~bito, quando este ocorria, nem ~em 

pre era o mesmo que acompanhava a evoluçio da paciente • 
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Por isio, .ter~se-ia que entre~ist~r, para um .s6 caso, mais 

de dois midiccis, havendo o risco de nio concluir o diagti6s 
I -

tico • Tambim,·.pesquisas .desse tipo ainda.sio de dif!cil 

execuçio, na realidade\flori~nopolitana. Portanio, esse 

tipo de estudo deveria ser complementado pela hist6ria fa 

miliar, que pudesse ser obtida por entrevista, abrangendo 

os antecedentes ob~t;triccis, conduta anterior a internaçio 

hospitalar caso houvesse e a interpretaçio s6cio-econômico-

biolÕgica do 6bito materno. Para a localizaçio da fam!lia 

seria necessário trabalhar com dados de Cart6rios e/ou Hos-

pitais e Secretaria de Sa~de, pois o atestado de Õbito e/ou 

prontuário m~dico trariam o endereço da paciente • O regi~ 

tro incompleto do endereço, bem como posteriores mudanças 

dos familiares, determinaram a exclusio desse tipo de meto-

dologia. 

Diante desses fatos decidiu-se adotar,de 

acordo com a natureza dos dados 7 metodologia equivalente a 

usada por CACERES 
12

, CIARI Jr & ALMEIDA 
17

, COTTI 
25

, EV

RARD & GOLD 
27 

LIZANA e colaboradores 
43

, TREJO RAMIREZ 
76

, 

SANTO 
69

, e OJO & SAVAGE 
52

, explicitada em seus trabalhos 

espec!ficos. 

A partir de informaçÕes existentes e re -

gistradas em Hospitais e Secretaria de SaÚde, realizou-se es 

tudo explorat6rio retrospectivo, compreendendo o per!odo de 

19 de janeiro de 1975 a 31 de dezembro de 1979. Foram deter 

minados alguns procedimentos básicos que antecederam a fase 

~~ coleta .de dados e que se constituíram em teste de viabili 
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dade d~ metodologia adotada. 

Pro~ederam-:se entrevistas. com os Dire·to 
\. 

res Administrativos e Cl!riicos das duas Maternidad~s, oca-

siio em que se apresentou o anteprojeto do trabalho. Obtj~e 

nam-s~informaçBes de que ~em todas as pacientes faleciam 

nas maternidade~ , pois aquelas .cujos casos requeriam tra-

tamento intensivo eram trans:fer.idas para os Hospitais ~:.Ge-· 

r~is, Este fato motivou mudança na proposta inici~l, po1s 

as informaçBes deveriam ser coletadas tamb;m nesses Hospi-

tais. Em funçio disio, .seriam trabalhadas as informaç;es 

d~ 6tiitos maternos e nastimeritos nas Maternidades e 6bitos 

d~ mulheres .de 13 a 50 anos, .nos Hospitais Gerais. Tomada 

essa decis;o, fazia-se neceisirio visitar os Serviços de 

Ar qui v o Medi' co e E s tat !s ti c a (SAME) de cada Instituição 

Porem, novamenie, foi o anteprojeto alterado, pois, numa 

das Maternidad~s, na epoca destinada a coleta de dados, 
~ 

so 

estariam disponÍveis os prontuários referentes aos anos de 

1978 a 1979, pois o Setor se encontrava em fase de.organi-

... 
zaçao. 

VARIÁVEIS SELECIONADAS PARA O ESTUDO 

Idade Materna: representada pelo total 

de anos vividos ~ela mulher, do nascimento at~ a ocorr~ncia 

do 6bito. Para o agrupamento desta variável adotou-se a 

10 
classificaç;o .de BERRY , alterando para 40 a 50 anos o ~1 

timo grupo etário, por. ele considerado, trabalhando-se assim, 

com os seguintes grupoi , 15 a 19 , 20 a 24, 25 a 29, 30 a 
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34,· 35 a 39 e 40 a 50 anos. 

Tipa de ·parto: considerou~ie, para o pr~ 

sente ·trabalho, as conc\~ituaçÕes de REZENDE 61 , tendo como 

espectativa parto normal, :fórcipe
1
cesârea e vâcuo extrator. 

Paridade: representa o n~mero de partos 

que ~re~ede~ o atual. Classificou-se, conforme o fazem LI 

. d 43. . ~ 
ZANA e colabora ores , em :pr~m~para O; multÍpara 1 a 4 ; 

grand~ multÍpara 5 e mais partos. 

· ·Lo·êal ·de residêr;r.~~: expressa o lugar ·r~ 

ferido como o .de moradia permanente. Classificou-se em dois 

grup6s, para maior facilidade operacional, Capital e outras 

localidades ~ncluindo outros municÍpios Catarinenses e ou 

tros Estados). 

,Tipo de morte 

Morte materna: ê a morte de uma mulher , 

-devida a qualquer causa durante a gestaçao ou dentro de 42 

dias apÕs o .término da gestação, independente da duração e 

local da mesnia. · 'Mort·e· ·Ma:t·erna:· Ohs·t·êtrica Dir·eta ê a resul-

tante de complicaçÕes obstétricas no estado grãvido puerpe-

ral (gestação, parto e puerperio), por intervençÕes, omis -

sÕes, tratamentos incorretos ou uma sêrie de eventos resul-

tantes de qualquer dos anteriores • · Morte· Materna: Obstêtri 

ca Indir~ta ê a resultante de uma doença pre-existente que 
~~-~-

se desenvolve ou se agrava durante a gravidez e não se deve 

a causa obstétrica direta mas que foi agravada pelos efeitos 

gine~ol6~icos da gravidez. ·Morte Materna: ·não ·oh~titrica ê a 
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decorrente de caus·a acidental :ou incidental .não relaciona-

da com a gravidez e :seu manuseio. Incluem-se ai como o 

pr6prio conceito indi6a, a ·causa.não relacionada. Estes 

conceitos. foram estatiilecidos .pela FIGO e referidos por ·AL 

.3 
VAREZ-BRAVO 

-· Morte Materna nao classificada: entende 

-se como aquela que ocorreu em uma mulher no estado grÃvi-

do-puerperal, mas que ·pelas condiçÕes assistenciais ou pelo 

modo como o Ôbito ocorreu não foi possível definir sua cau 

sa. 

Causa de Morte: adotou-se como causa ·bi 

sica de morte a .definição aprovada pela Conferincia Inter-

nacional da Revisão da Classificação,realizada em 1948 pa

ra tratar da 6a. Revisão do Manual of International Statis 

tical Classification of Diseases and Injuries and Causes 

45 of Death , que a expressa como: (a) doença ou lesão que 

iniciou a cadeia de acontecimentos patologicos que conduzi 

raro diretamente i morte, ou : (b) as circunstincias do aci 

- - 45 dente ou violencia que produziram a lesao fatal • 

3.3. COLETA DE DADOS 

3.3.1. Nascidos vivos 

Procedeu~se o levantamento de dados dos 

nascidos vivos, cujos prontuãrios se encontravam no SAME, 

arquivados com os prontuários maternos, correspondentes ao 
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per{odo de 19 .de janeiro de 1975 a 31 de dezembro de 1979, 

para uma Maternidade e ·para a outra de 19 de janeiro de 

I 

1978 a 31 ~e dezembro de 1979; Coletaram-se informaç~es 

.de variãyei:s p.reviamente .sel'ecionadas em Ficha Modelo (.a:ne 
\ 

.xo n9 1 )' Outras variãveis da gestaçio, realizaçio de 

pri~natal durante a gestaçio, escolaridade materria, renda 

familiar e :número de consultas midicas durante a gestaçio 

foram atiandonadas em funçio das caracterfsticas de regis-

t r o no pro n tu ã r i o ·me d i c o • 

·3.·3~2. Mortes Maternas 

3 ;3. 2 .1.·· 'Nos· ·nas·p·it'ais Ge·ra:is 

Para localizaçio de todos os prontuâr.!, 

os de 'pacientes do sexo feminino de 13 a 50 anos que mor-

re~am no .perlodo de estudo, utilizaram-se o livro de 5bi-

tos e o fichârio. 

Localizados os prontuários, foram cal~ 

tados os dados existentes e registrados em Ficha Modelo 

(anexo n9 2). Durante a coleta de dados, procuravam-se os 

Sbitos relacionados i gestaçio, parto e puerpirio, tran~f~ 

ridos das Maternidades ou admitidos diretamente nos Hospi-

tais. Nos casos de transferincia os dados passavam a re 

presentar a histÕria complementar e, quando da admissio di 

reta no Hospit~l, as informaç~es coletadas • 

3. 3. 2. 2.' N a:s- ·Ma:t·e·rnid a:d·e s 

No livro de registro de 5bitos identifi 

cavam-se o n~mero .de .registio, nome da paciente e data do 
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Õbito. Posteriormente .'localizav·am-se todos os prontuários 

existentes .. no SAME, dos quais transcreviam-se todas as ·in 

formaç;es disponíveis para ~ma folha de observaç;es (anexo 

n9 2). Quando o prontJário,apresentava registro de transfe· 

rência, houvesse ou.não c1llenção de Õbito, procurava-se a In~ 

tituição para a qual tivesse sido encaminhada a paciente 

Identificada a Instituiçio, procedia-se da mesma forma já 

citada para a localização do prontuário em Hospital e cole-

tavam~se os dados da histÕria complementar. 

No Setor de I~formãtlca identificaram-se 

os Õliitos de mulheres de 13 a 50 anos ocorridos em Hospi-

tal e/ou Maternidade de FlorianÕpolis, independente de ·ha 

ver mençio de causa de Õbito materno e extraia-se cÕpia xe 

rox das .declaraç~es de Õbito dos casos selecionaddso Para 

a localização das declaraç;es de Ôbito utilizou-se o 
., 

aux1.-

lio da computaçio eletrônica para os anos de 1976 a 1978 e, 

para 1975 e 1979, efetuou-se o levantamento por processo ma 

nual. 

3.4. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Considerou-se como populaçio de estudo 

o total .de mulheres internadas que faleceram no perÍodo de 

.gestação, parto e puerp~rio nas Maternidades ou nos Hospi-

tais Ge~ais, nos anos de 1975 a 1979. Assumiu-se desta for 
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ma, que a população e composta de pacientes que tiveram a 

cesso à assistência hospitalar antes de falecer em um total 

de 44 casos de M~M., para o perÍodo considerado. Os nasci 

mentos vivos ocorridos\nas duas Maternidades no periodo co~_ 
I 

siderado constituíram a população secundiria, perfazendo um 

total de 43.380 N.V. Aplicou-se o conceito da OMS, de 

que nascido vivo 11 e o produto que, apÕs expulso ou extra-

ido do organismo materno, independente do tempo de gestação, 

respira ou mostra algum sinal de vida (batimentos cardÍacos, 

pulsação dos vasos umbilicais ou movimento voluntirio ), t~ 

nha ou não sido seccionado o cordão ou desprendida a place~ 

ta 11
• REZENDE & NAHOUM 

62 
• 

3.5. QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.5.1. Dados de morte materna 

Extraídas as cÕpias das declaraçÕes de Õ 

bito e efetuado todo o levantamento de dados nas Maternida~ 

des e Hospitais Gerais, realizou-se a comparaçao entre estes 

dados para verificar se as informaçÕes de Õbitos hospitala -

res eram coincidentes com os da Secretaria de SaÚde. Em ca 

so de falta de histórico hospitalar ou atestado de Óbito, re 

tornava-se à Secretaria de SaÚde e}ou Hospitais para comple-

tar o histórico e/ou localizar o atestado de Õbito. Procedida 

a coleta de dados, o atestado de Ôbito era refeito no Centro da OMS para 

Classificação de Doenças em Português. O novo atestado de Õbito, preen 

chido e classificado com o aval de médicos especialistas em codificação 

de aausas d~ Õhi-tos e ·de ·um obstetra , era recodificado com 
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base na· 9a •. Revisão .de :clas's:if.icação Estatística Internac:io 

1 d 
4.4 

na . c .Doenças • , Em caso do hi~t~rico.não ser suficiente 

para refazer o atestado d~ ~biio, aceitava~se o especifica-
\ 

do no atestado or~ginai como causa bisica. Refeitos os 

testados d~ 6bit6s, oi mesmos eram tamb~m classificados se 

gundo o tipo de morte materna anteriormente especificado 

nas variáveis selecionadas para o estudo. 

3.5.2. Dados dos nascidos vivos 

Os prontuários eram identificados nos li 

vros de registros e com ficha localizadora no pr~prio arqui 

vo. Para a Maternidade que contava com informaçÕes disponí 

veis nos cinco anos, foram encontrados 20.470 prontuárioi 

Na outra Maternidade foram encontrados 10.159 prontuários 

de nascidos vivos, correspondentes aos anos de 1978 e 1979 

e obtidas informaçÕes no SAME de que nasceram vivas 12.Z51 

crianç~s, no .perÍodo compreendido entre 1975 a 1977, teta-

lizando 22.910 crianças. O total de nascidos vivos, cujos 

prontuários foram examinados pelo autor, foram classific~ 

dos manualmente segundo a Instituição, ano a ano e por va-

riáveis selecionadas para estudo, numa tabela mestra, pre-

viamente projetada (anexo n9 3). 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

... 
Os dados obtidos por meio de apuraçao 

manual .serao apresentados em tabelas e quadros, com freqüê;: 
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cia absoluta e relativa e coeficientes de mortalidade ma-

terna. Eritendendo~se como co~ficiente de mortalidad~ , o 

.nGmero .de mortes por causas maternas que ocorreram em deter 

minadri irea e ano por 10.000 N.·v. na mesma irea e ano • 
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ijos anos de 1975 a 1979, nas maternidades 

do Munic!pio .de Flori~n5polis,n~sceram vivas 43.380 crianças. 

No mesmo per!odo ocorreram 44 5bitos maternos, dos quais 18 

(40,9%) foram em Hospitais Gerais. Destes, 61,1% foram de 

pacientes transferidas das maternidades da Capital e 27,8 % 

de hospitais do interior do Estado. Verificou-se, tambem 

que 18,2% dos atestados correspondentes aos 44 5bitos nio ·fo 

ram preenchidos de maneira a identifici-los como 5bito mater 

no. 

Como se pode observar, um nGmero elevado 

de 5bito~ maternos(18)ocorreu em Hospitais Gerais, .88,9% dos 
~ . 

quais refe~em~se a pacientes transferidas, quer de maternida 
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des da Capital, .quer· .de .H.pspitais .do interior do Estado 

Isto pode :ser. explicado .pel'o fato das -maternidades da Ca-

pital e Hospitais do int~rior .nio contar~m, na maioria das 

.yez'es:, com recursos_ para atender casos mais complexos. 

O pre~nchimento inadequado do atestado 
,, 

proporcionou um sub .registro nde 18,2%, o que parece muito 

elev·ado. Ass·fm, quando .se trabalha apenas com os àtestados 

d~ 6bi~o, corre-se o risco de perder os casos em que os ~~ 

dicos .nio mencionam a condiçio materna ou, ao preenchi-los, 

.tiio referem qualquer dado que esclareça se a mulher estava 

grivida no momento do 6bito ou se este ocorreu num per{odo 

li 
de 42 dias apÕs o .t~rmino da gravidez. O sub registro "foi 

corrigido ao adotar~ie, como fonte primiria, os dados do 

prontuirio hospitalar. 

TABELA 1 - COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA(POR lO.OOON.V.) 

FLORIANÕPOL!S,S.C. - 1975 a 1979 • OBITUÃRIO HOS-

PITALAR. 

ANO COEFICIENTE. 

1975 8,87 

1976 7,41 

19.77 12,34 

1978 7,86 

1979 13,58 

Coeficiente m~dio 

nó períp~lo 
10,14 

...... ' 
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Na tabela 1 apresenta-se o Coeficiente de 

Mortalidade Materna (C.M.M.) no perÍodo de 1975 a 1979, onde 

o menor valor i de 71 41 em 1976 e o maior de 13,58/lO.OOON.V. 

em 1979. Pode ser observado que o valor máximo, no ano de 

1979, ultrapassou a midia do período que foi de 10,14/10.000 

N.V. e que se apresentou cerca de 70,0% mais elevado que o 

valor do ano anterior. Os valores, alem de elevados, -na o tem 

uma variação uniforme de crescimento ou redução não se poden-

do, portanto, afirmar que a M.M. está sendo controlada ou não. 

A comparação dos resultados demonstra que 

o coeficiente de Óbitos verificados nessa pesquisa são mais 

elevados que a maioria dos estudos efetuados nos EE.UU.apresentados no 

Quadro 1, exceção feita a WARD & MARTINS
81

. Os resultados ex-

pressas na tabela 1, também se apresentam mais altos do que a 

maioria dos observados por TAYLOR e HUTTER, referidospor MUXI 

e colaboradores
48 

e citados nos quadros 2 e 3. f: interessante oh 
" i 

servar que TAYLOR, no período de 1957 a 1961, menciona dados da 

Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, RepÚblica Federal da Alemanha 

e Japão, cujos níveis de M.M. são equivalentes ao da presente 

pesquisa, o que em termos de Saúde Materna, situa os resulta-

dos obtidos com um retardo de quase 20 anos em relação aque-

les países. Pelos dados de HUTTER, a Austria, Alemanha e Ja-

pão apresentam níveis equivalentes aos da;tabela 1, entretan-

to, referem-se aos anos de 1961 a 1962. Nos informe de FIGO ci 

48 . 
tados por MUXI e colaboradores no ano de 1961, Itália e PoE 

tugal apresentam uma M.M. equivalente ao apontado na tabela 

1. A ma1or1a dos 
., 

pal.ses apresentados nos quadros 
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2,3,4 tem M.M. inferior i do presente estudo, mesmo consid~ 

rando que Ós ·dados \se referem ao perÍodo de 1957 a 1962 e 

que não incluem a América Latina. 

No quadro 1, os dados de autores da Ame-

rica Latina mostram que os resultados se equivalem, sendo a 

grande maioria referente aos anos 70. Destes, a menor M. M. 

- 19 e apresentada por CICIVIZZO e colaboradores , com 5,6 e 

PASOLn 53 , com 5,4/10.000 N.V. Atente-se ao fato deste Últi-

mo referir, para Santa Catarina, uma M.M. de 5,4/10.000 N . 

V. em 1975, quando neste mesmo ano, só em Florianópolis e 

com casuística hospitalar, obteve-se valores de 8,87/10.000 

N.V. Os achados também são divergentes da citaçao 

TI & CARVALHo
47 , onde a M.M. em FlorianÓpolis no 

de MONET 

ano de 

1970, era de 0,2/1.000 menores de 1 ano. Constata-se assim, 

na pritica, as afirmaç~es de LAURENTI & MELLO JORGE 41 , a 

respeito da fidedignidade de dados. Diversas consideraçÕes 

podem daÍ advir. Entretanto, como se verificou, a fidedigni. 

dade· esti comprometida, em especial dos dados d'e Óbitos que 

envolvem complexas razÕes sociais, como é o caso do aborto, 

ou ainda perda por preenchimento inadequado dos atestados 

de Óbitos, erros de diagnóstico e deficiincias gerais no 

sistema de registro. 

~ interessante acrescentar que se evide~ 

cia, pelos dados da tabela 1, um aumento do C,M,M. de 53,1% 

de 1975 a 1979, o que, teoricamente, nao deveria ser esper~ 

do, a não ser em situaçoes especiais que interferissem na 

população como um todo e, em conseqUincia, também na gesta~ 

l 
I 
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.te. Es:te aumen·to con trad1z. o :que .·relatam CICIVIZZO. e cola 

b d ' 19 d . f·.. . 'li ora ores 1 quan o .a ~.r.mam .que. com os progressos assis-

tenciais desenvolvidos .ultimamente no Brasil, a incidência 
'., 

d~ mortalidad~ materna ~videntemente tende a diminuir, de 

. d - ~ . pendendo, ·em. gran e parte :nao .so dos serv~ços assistencia-

is hospitalares como tambim do preparo das equipes de midi 

cos que atendem ãs parturientes" 

80 
VIGGIANO. e colaboradores afirmam 

que "o estudo .per.iÕdico da mortalidade materna em uma ma 

ternidade e de vital importância para avaliar as condiçÕes 

sÕcio-econ~mico-culturais da .populaçio assistida, bem como 

a eficicia da assistência pre-natal,~Atal e pÕs natal ofe-

recidas 11 . . . 

Estas .consideraçÕes sao equivalentes ~s 

39 
de KLEIN & KARTEN , quando dizem que a disponibilidade de 

cuidados ~edicos nio i o Gnico fator contribuinte para o 

bem estar do paciente. Status sÕcio-econ~mico parece ser 

uma força mais potente, afetando tanto o intento da pacie~ 

te como seu resultado. 

As consideraçÕes ati aqui apresentadas 

poderiam .refletir a realidade na qual o estudo foi realiza-

do. As maternidades .de FlorianÕpolis sio sedes polariz~do-

ras de recursos humanos e cientificas, para onde aflui pop~ 

laçio .de maior risco e}ou complicaçÕes decorrentes da as~is 

tência .recebida no interior. Estes fatores podem explicar 
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os elevados coeficientes identificados, mas por sua vez g~ 

ram questionamentos acerca da qualidade assistencial 

se por um lado acorrem pacientes com complicaçÕes 

maior ·risco, em contrkpartida existem mais 
I 

diminui a probabilidade de morte. 

recursos, 

po1.s, 

e de 

o que 
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QUADRO 1 - Coeficiente de Mortalidade Materna por 10.000 N.V. 

segundo autores, local e ano de referência. 

A U T O R 

WARD & MARTINS
81 

SCHAFFNER e co1 70 

COPPES & MESSER22 

KLEIN & KARTEN 39 

MARMOL e co1 46 

1 
ABEL e col 

! 36 
HARDY e col 

ALVAREZ-BRAV03 

RODRIGUEZ e co165 

AGUERO e co1
65 

.. 75 
TISNE e col 

! ' 

REZE,NDE & NAHOUM62 

CIARI Jr.& ALMEIDA17 

19 CICIVIZZO e col 

CARVALHEIR015 

VIGGIANO & CASTRo79 

80 
VIGGIANO e col 

GULIN e co135 

PASOLD
53 

-·-·-·- ---··-·---r--------, 

L O C A.L 

Los Angeles EEUU 

Michigan EE UU 

Wisconsin EE UU 

New York EE UU 

Estados Unidos 

Chicago EE uu 

Atlanta GeÕrgia EEUU 

Durango - Mexico 

Chile 

Maternidade Concepcion 
Palacio - Venezuela 

Salvador - Chile 

Rio Janeiro-Brasil 

São Paulo - Brasil 

Recife - Brasil 

B.Horizonte-Brasil 

Osasco - São Paulo 

S.Paulo-Brasil ( numa 

Maternidade) 

R.Preto-São Paulo 

Maternidade Escola em 

Goiania - Brasil 

Maternidade Escola em 

Goiania - Brasil ~ 

Maternidade Escola em 

Curitiba - Brasil 

Sta.Catarina - Brasil 

COEFICIENTE 
10.000 N.V. 

17,8 

1,5 

1,58 

2,5 

3,3 

5,19 

10,8 

7,57 

18,15 

12,5 

15,9 a 10,5 

16,5 

7,8 

20,0 

11,0 

16,9 a 

12,0 

5,6 

7,5 

27,5 

17,01 

25,6 

5,4 

A N O 

1945 - 1950 

1950 - 1971 

1974 

1958 - 1964 

1962 - 1971 

1966 - 196 7 

1962 - 1971 

1940 - 1967 

1969 

1964 - 1972 

1954 - 1974 

1967 

1971 

1970 

1970 

1967 - 1970 

1960 - 1970 

1970 - 1974 

1970 - 1972 

1970 - 1978 

1972 

1975 
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~UADRO 2 - MORTALIDADE MATERNA (POR 10.000 N.V) EM VÁRIOS 

' 

PAÍSES SEGUNDO TAYLOR, NO PERÍODO DE 1957 A 

1961. 

\ 
p A í A 

Suécia 

Dinamarca 

EE. uu. 
Reino Unido 

Noruega 

Holanda 

Austrália 

Nova Zelândia 

Canadá 

Suíça 

Finlândia 

Irlanda 

Luxemburgo 

RepÚblica 

:Japão 

FONTE: 

Federal da Alemanha 

48 MUXI e colaboradores . 

c o E F I c I E N T 

2,97 

3' 61 

3,80 

4,05 

4 ''2 7 

4' 57 

5,10 

5' 14 

5,16 

6,46 

7,65 

8,06 

8,37 

11,07 

14,47 

QUADRO 3 - MORTALIDADE MATERNA (POR 10.000 NV) EM VÁRIOS 

PAÍSES, SEGUNDO HUTTER, 1961 A 1962. 

p A r s 

Alemanha 

Japão 

Finlândia 

Suíça 

Aus tri a 

França 

Holanda 

Inglaterra 

Dinamarca 

EE. uu. 
Suécia 

FONTE: 

. 
48 MUXI e colaboradores . 

c o E F I C I E N T E 

8' 7 (1962) 

11,0 (1962) 

5,90 (1962) 

5' 80 (1962) 

7,00 ( 19 6 2) 

6,10 (1962) 

3,80 (1962) 

3,90 (1962) 

2,10 (1961) 

3,80 (1962) 

2,10 (1961) 

\ 

E 
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QUADRO 4 - MORTALIDADE MATERNA (POR 10.000 N.V) EM VÃ 

Espanha 

Itália 

Portugal 

PolÔnia 

Bélgica 

FONTE: 

I 

RIOS PAÍSES, SEGUNDO INFORME DA FIGO 1961. 

p A i s c o E 

48 MUXI e colaboradores . 

F I c I E N T E 

7, 3 

10,6 

11,9 

3,8 

3,5 
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TABELA 2- COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA (POR ,10,000 N.V} SEGUNDO O TIPO DE ~BITO,FLORI! 

N~POLIS, SC 1975 a 1979, OBITUÃRIO HOSPITALAR . 

OBSTÊTlUCO OBSTÊTKICO NÃO Rt;LACIO NÃO CLASSIFI -
DIRETO INDIRETO NADO/;_~ t) CADO TOTAL 

. . . . . . . . ' ............... ' . ......... 

1975 8,87 .,. - - 8,87 

1976 7,41 - - - 7,41 

1977 7,86 2,24 - 2,24 12,34 
-' 
1978 6,74 1,12 - .... 7,86 

'-~" 

1979 7,31 4,18 2,09 - 13,58 
------------,-----------:-------------- --------------·-- ----------------------------------------
COEFICIENTE 

Ht':DIO NO PE I 7,61 1,ó1 0,46 0,46 10,14 

RÍODO 
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~a tabela 2 mostra-se o C. M. M. segun-

dp o tipo de Õbito. Os Õbitos obstétricos diretos var~a-

' 
ram de 8,87 .em 1975 a 6,74/10.000 N.V. em 1978, sendo a 

media para o perÍodo de 7,61. Os Õbitos obstétricos indi 

retos somente foram identificados a partir do ano de 1977, 

tendo este coeficiente variado de 1,12 em 1978 a 4,18/ 

10.000 N.V. em 1979. O C.M.M. por causas não relacionadas 

sÕ foi identificado em 1979, quando atingiu um nível de 

2,09/10.000 N.V. Os Õbitos por causas não classificadas sÕ 

ocorreram no ano de 1977 com um coeficiente de 2,24/10.000 

N.V. 

O C.M.M., quando elaborado segundo o ti 

po de Õbito, favorece a identificação da M.M. segundo o coE_ 

ceito da FIGO. Desta forma se pode verificar, na tabela 2, 

que a M.M. por Õbitos obstétricos diretos apresenta tendêE_ 

c~a de uniformidade', o que não ocorre com os outros tipos 

de Õbitos, em especial os obstétricos indiretos. Pelo que 

se pode verificar na literatura estudada, os Õbitos obste-

tricos diretos são mais estudados criticamente do~ que os 

de outro tipo. 

. PHILLIPS e colaboradores
54 

citam 12,0 

para os Õbitos obstétricos diret~s e 3,2/10.000 N.V. para 

os Õbitos obstétricos indiretos e não relacionados, enquaE_ 

36 
to HARDY e colaboradores descrevem 5,56 para os Õbitos 

obstétricos diretos, 2,22 para os Õbitos obstétricos indi-

retos, 2,70 para os Õbitos de causas não relacionadas e 

0,32/10.000 N.V. para causas indeterminadas. 
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Comparando .os valores obtidos .nes .. te tra 
. . 

balho, os ·dados dife~em ·daqueles dos autorei citad~s, em 

especial do segundo sendo o ·c.~.~. por 3bitos obst~tricos 

diretos mais elevado, •o mesmo não acontecendo,todavia com 

os Sbitos .de causas .n;o xelacionadas. 

Alguns autores apresentados, entretanto, 

não c~lcularam os coeficientes especificas, mas apontaram 

os dados necessirios para seu cilculo, os qua1s foram efe 

toados e resultaram no quadro n9 5 • 

QUADRO 5 - COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA (POR 10.000 

N.V.) SEGUNDO O TIPO DE ÕBITO, POR AUTORES COM 

PILADOS, EM VÃRIOS PAISES E ANOS. 

obstétrico obstétrico - relacio - class:i, 

~ 
na o na o - -s 

direto indireto nado ficado s 

AGUERO e col.(l964-

1972) 7 9,30 0,91 2,13 -
CICIVIZZO e col (.1969-

1970) 19 4,54 0,45 0,15 0,45 

VIGGÍANo e col (1970 

1978} 80 12,0 4,0 1,0 -
TREJO RAMIREZ(l974) 76 16,19 2,49 - - -
VIGGIANO & CASTRO 

(1970-1972) 79 20,7 6,9 - -

No quadro 5 observa-se que somente um autor 

apresentou M.M. por Sbito não classificado e que e equiva-
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. lente ã :media exp.res·sa· ·na ·taheTa· :2. O ·c ;M·.:M •. por. Õbitos 

oo~:tetiicos diretos ot:ltidos .foi .men'or que :dos :autores ., a 

19 . 
cima citados,. exceto o de ·ciCI.VIZZO e colaooradores o 

Quanto .ao ·c;M;M. por \ÕEtt~s ~b~t~tiicos indiretos, na dis 
' \ -

triouiçio dos anos ~e 1977' a 1~79 apresentados na tabela 

. ·2, os valores se equivalem ao dos autores do quadro 5, · e~ 

. ce~o os .de .VIGGIA~O & CASTRO 79 cujo coeficiente foi mais 

elevado. 

.Não se identificou um padrão de .referên 

cia para distribuição dos coeficientes espec!fic6s. Veri 

f i cou-s e Ct abe 1 a 2) o aparecimento de Õb i tos por · .. outras 

causas que .nao as obstétricas diret~s, a partir de 1~77 • 

Questiona-.se . seri que houve maior facilidade diagnõ~ti 

ca ou o fato e~ti relacionado a outros fatores que fogem 

ao alcance dos objetivos deste trabalho ? 

TABELA' 3 - DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO E PERCENTAGEM DAS MORTES 

MATERNAS,SEGUNDO TIPO DE ÕBITO, FLORIANÕPOLI~ , 

SC, 1975 a 1979. · oBITUÁRIO HOSPil'A1AR, 

Tipo de Õoito NÚmero 7. 

Obstétrico direto 33 75,0 

Oostetrico indireto 7 16,0 

Não relacionado 2 4,5 

Não .classificado 2 4,5 

TOTAL 44 '' 100 ,o . . 
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Na t.aliela· 3 ·.demonstra-.se que, .do .to-r. 

tal .de: ·44 6oi.tos maternos. .. es'tudados ,75 ,0% foram devidos 

a: C:<tusas oostíhricas diretas·, 16 ,O% a causas oostetricas 

indi.retas,··4,5% .de ca~sas:não.relacionadas e ·4,5% (2 ca 

sos} cuja causa.não se podEi classificar. A.não classifi 

cação .. dos dois casos dec6rre ~e que o primeir6 6bito o~or 

reu no trajeto da Maternidade, quando a mulher procedia 

do interior da ilha, cerca de' 30 Km do centro de Floriano 

polis. O :medico constatou a Õbito na Maternidade 7 atest·a~ 

do causa desconheriida. O ·outr~ foi identificado como de 

causa materna mal definida, sendo os dados da histeria 

~l!nica conflitantes e in~uficientes. 

A distribuição das M.M. apresentada na 

taliela J e .de grande importância na medida em que favore-

ce a interrelação coro as ·:condiçÕes sacio-econômicas da ·p~ 

pulação, assim ~amo com a assistincia a ela prestada 

E.xemplo :típic6 e o obito que não foi classificado por ter 

ocorrido no trajeto da Maternidade, mésroo sabendo-se da 

distância em quilÔmetros do local de residincia da gesta~ 

te. Mas, o que re~lmente teria determinado esta ocorrin-

cia ? O meio de transporte ? A assistincia prestada por 
ti ' 

• curiosa que .sÕ recorreu ã Maternidade quando houve agrav~ 

menta do quadro ? Por que as informaçÕes sobre este caso 

não foram tomadas para esclarecimento na Maternidade ? 

Os dados da tabela 3 sao divergentes 

dos .resultados compilados e apresentados no quadro 6. A 

diver.gincia ocorreu tanto na distribuição percentual para 



os tipos .de Õliito quanto .nos- valores .ob:tidos. A maioria 

dos autores aprese~tam a mes~a · di~irihuiçio . e~contrada 

na pre~ente pesquiia, . ~em que - ~ ~aior proporç~o ~ de Õbi 
\ 
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tos oli~t;iricos diretris, seguida dos obit~tricos indire -

tos e .nio relacionados e .somente um autor cita Õbitos ni~ 

classificados. 

Dos autores mencionadris, FIANU
29 

, PHIL 

LIP S . . 1 b d . 54 
e eo a ora ores , OJO & SAVAGE 

52 , REBOLLEDO e 

& CASTRO 79 e GULIN JS nao 

co-

. 57 
laboradores , VIGGIANO a 

presentam percentual de casos nio relacionados e quase ·to 

dos os autores não referem Õbitos do tipo .não classifica-

do. Entretanto, os dados identificados na literatura que 

mais divergem dos achados deste estudo sio os de REZENDE 

e colaboradores 63 , com 35,1% de Õbitos obstitricos dire

tris, 38,Ó% .de Õb{tos obit~tricos indiretos e 26,9% de não 

olistitricos. 

Pelo que se pode verificar na literat~ 

· ra estudada, quanto mais elevado for o percentual de Õbi 

tos obstitiicos diretos mais atençio deve ser dada na 

observaçio das condiç~es de assistincia pri-nat~l, natal 

e pÔs natalo Pela tabela 3 verifica-se que 75,0% dos ob! 

tos . sio obstit~icos diretos, ou seja, estao relacionados 

ã assistincia prestada ã paciente. 
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QUADRO 6 - DISTRIBUIÇAO. DA M,M, PO~ TIPO DE 6BITO, SE~ 

GUNDO AUTORES COMPLLADOS, EM DIFERENTES PAI 

SES E ANOS 

OBS.Tf:TRlCO .. . 7. . . .NÃO. 7. 
AUTOR 

DIRETO .INDIRETO' RELACIU CLASSI 
.NADO - FICADÕ ......... . . 

SCHAFFNER e co 1 (1950-1971) f0 61,0 24,0 12,0 3,0 

AGUERO e coL (1964-1972) 7 74,2 7,3 18,5 -
ROLF (1965-1Y67) 67 48,2 25,4 26,4 -
FIANU (1955-1974) 29 74,0 26,0 - -
PHILLIPS e co1 (1936-1958) 54 * -78,7 21,3 

40 61,0 21,9 17,1 KRUPP e col (1945-1965) -

KLEIN & KARTEN (1Y58-1967) 39 70,2 18,1 11,7 -
36 53,0 21,2 25,8 HARDY .e co1 (1962-1971) -

OJO & SAVAGE (1962-1971) 52 82,5 17,5 - -
TREJO RAMIREZ (1969-1973) 76 78,6 7,1 14,3 -
REBOLLEDO e col{l964-1968) 57 81,0 19,0 - -
COTTI (1974-1978) 25 61,1 22,2J 16,7 -

. 80 70,58 23,52 5,88 VIGGIANO e col· .(1970-1978) -

VIGGIANO & CASTRO (1970-1972) 79 75,0 25,0 - -
35 66,0 34,0 GULIN e col (1972) - -

REZENDE e col (1972) 63 35,1 38,0 26,9 -

* este autor inclui neste percentual os Õb~tos não re1a 

cionado s. 
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TABELA 4- DISTRIBUIÇiO.DO NUMERO E PERCENTAGEM DOS ÕBI

TOS OBSTf:TRICOS:. 'DIRE.TOS, SEGUNDO GRUPO DE CAU 

SAS. FLORIANÕPOLI's,s·c, 1975 a 1979 • OBITUÁRIO 

HOSPITALAR. 

·· GRUPO .. DE .. CAUSAS NÚmero % 

Infecção 18 54,5 

Hemorr.agia 10 30,3 

Toxemia 5 15,2 

.T.ÚTAL. 33 100;0 

Os dados da tabela 4 mostram a distribu 

ição do~ ~liitos ob~titricos diretos por grupos de causas. 

O grupo d~ maior percentu~l, com 54,5%, i o de infecção • 

Segue- se o de hemorragia, com 30 ,3% e , por ú 1 t imo, a t ex!: 

mia .~om 15,2% • Esta distribuição evidencia a estrutura 

da M;M. por ~bitos ob~titricos diretos, permitindo avali-

ar indireta~ente a assistincia prestada i mulher no ciclo 

grãvido-puerperal, assim como a condição s~cio-econômica 

da mesniao 

Comparando os dados obtidos pela pesqu! 

sa com os dos autores· consultados e que estão relaciona -

dos no Quadro: ·6, verifica-se a .não existincia de resulta-

dos equivalentes. 
54 Entretanto, PHILLIPS e colaboradores , 

KLEIN & KARTEN 39 , AGUERO e colaboradores 
7 

REBOLLEDO 

colaboradores 57 , REZENDE e colaboradores 
63 

e GULIN 

e 

e 
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35 
colaboradores mostraram a mesma tend~ncia dos dados da 

' 
tabela 4, em que a infecção e a primeira causa de Õb i to 

obstétrico direto, seguida de hemorragia e de toxemia. 

REZENDE & NAHOUM62 
citam que "as in-

f e c çÕ es, as h emorr agi as e: as toxemi as graví di c as são t r a di-

cionalmente os grandesfát-ores·,-d~ letalidade materna de tal 

modo .importantes que repr~sentavam, não hi grandes anos, 

a quase totalidade do obituário". Referem ainda que o de-

crêscimo destas causas, "subordinam-se principalmente, a 

generalizaçio das medidas de asse~ii e de antissepsia, 

ao surgimento das sulfas e antibióticos, a multiplicação 

das hemotransfusÕes, ã vulgarização da assist~ncia pre-

natal e seu aperfeiçoamento, ã adoção de modernas normas 

de conduta de parto". 

Os dados da tabela 4 demonstram que as 

consideriaçÕes de REZENDE & NAHOUM
62

, tidas como fatos pa~ 

sados, são a realidade presençe ~m hospitais de Florianõ-

polis. 
, 23 

COSLOVSKY e colaboradores citam, como tend~n -

cias mundiais da M.M., as toxemias em 29 lugar, as hemor-
I 

ragias em 39,e as infecçÕes em 49, o que discorda dos re-

sultados apresentados na tabela ,4. 

Observa-se no quadro 7 que SNAEDA~\ 

se refere em 19 lugar ã infecção, seguindo-se a toxemia 

e não a hemorragia, como nos resultadosdesta. pesquisa. 
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Es.te quadro apresenta~ ainda, outra distribuição dife -

rente 'dos dados 

e de CIARI Jr & 

da· tabela''4, como a de TREJO RAMIREZ 76 

ALMEIDA 17 . nas quais o maior percentu. ' 
al i ~ara toxemi~s, seguindo~se infecção e .hemorragi~ , 

enquanto que nas demais citaçÕes a maior proporçao foi 

para hemorragia. 

Na presente pesquisa, os 5bitos ob~ti 

tricos diretos apresentam infecção como primeira causa, 

seguida de hemorragia e toxemia. Isto pode ser verifi-

cada tambêm, associando-se os dados das tabelas 4 e 5 , 

pois as mesmas se complementam. Tanto que, com os da 

dos da tabela 5 i confirmada esta tend~ncia da distri -

buição por grupos de causas. No periodo estudado, a in 

fecção ati?giu o maior percentual em todos os an6s, en 

quanto que a hemorragia foi observada com freqil~ncia ·ir 

r_egu lar. A toxemia tem percentuais equivalentes, exce-

to no ano .de 1975, quando não foram diagnosticados ca~ 

sos grupo e no ano de 1978, que alcançou ce~ 

ca do dobro do valor percentual que vinha sendo observa 

do nos anos anteriores 



T.ABELA ~ - DISTRIBUIÇÃO DO N0MERO E PERCENTAGEM DOS ClBITOS OBSTÉTRICOS DIRETOS SEGUNDO GRUPO 
M 
\D 

DE CAUSAS, FLORIAN~POLIS,SC, 1975 a 1Y79 OBITUÃRIO HOSPITALAR. 

' ... .. .. . 

Anõ I 1975 1976 1977 1Y78 1979 Total 

Grupo 
N9 7. N9 7. NQ 7. NQ 7. N9 7. ·.;N9 7. de causas 

•••• • •••••••• o •• • • 

Infecção 4 ':- 57;1 4 66,6 3 42,9 3 50,0 4 57,1 18 54,5 

Hemorragia 3 · 43,2 1 16,7 3 42,9 1 16,7 2 28,6 lO 30,3 
-

Toxêmia - - 1 16,7 1 14,2 2 33,3 1 14,3 5 15,2 

..-
TU TAL 7 100,0 6 100,0 7 100,0 6 100,0 7 100,0 33 . 100,0 
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QUADRO 7 - ÓBITOS OBST~TRICO~ DIRETOS POR GRUPOS DE CAU 

SAS, .SEGuNDO OS AUTORES COMPILADOS, EM VÃO:: 

RIOS PAfSES E .VÃRIOS ANOS. 

GRUPO .Dt: CAUSAS 
AUTOR 

INFECÇÃO IlliMORRAGIA TOXEMIA 

% .% i. 

40 28 6 28,6 7;,1 KRUPP e co1 (1945-1Y65) f ' 

PHILLIPS P. ~o1 (1936-195~) 
54 34,2 29,7 1ó,3 

SNAEDAL (1911-1975) 71 34,6 21,8 24,9 

HARDY e co1 (1962-1971)36 24,2 34,9 24,2 

WARD & MARTlNS (1966-1967) 81 20,5 35,5 20,5 

SCHAFFNER e co1 (1950-1971)70 23,5 33,3 13,9 

KLEIN & KARTEN (1958-1967)39 31,2 18,1 4,7 

ALVAREZ-BRAVO e co1 (1972)4 19,6 42,8 17,78 

LIZANA e coÍ (1961-1969) 43 26,8 36,6 12,9 

AGUERO e co1 (1964-1972)7 54,3 20,1 18,1 

TREJO RAMIREZ (1969-1973)76 31,0 20,9 44,5 

FIANU (1955-1974)29 11,0 37,9 29,2 

REBOLLEDO e· co1 (1964-1968)57 37,0 32,1 30,9 

ARKADER (196Y)5 . 14,2 41,8 16,7 

CIAKI Jr. & ALMEIDA (1967-1970)17 12,5. 37,5 50,0 

COTTI (1974-Í978)Z5 18,2 36,4 27,3 

REZENDE e col (1972)63 ~3,8 38,5 7,6 

CICIVIZZO e co1 (1960-1970)19 10,8 21,6 27,6 

VIGGIANO e co1 (1970-1978)80 16,66 54,17 29,17 

GULIN e co1 (1972)35 50,0 25,0 11,0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ... . . . . . .... 
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TARELA ó ""' DISTRIBUI:Çi\0 . DO ND}J~RO K l,>ERCENTAGE'M DOS lSBITOS 

OB~T~TR±COS DIRETOS, ~EGUNDO GRUPO DE CAUSAS E 

GRUPO ETÁRIO, FLORIAN6POLIS, SC, 1975 a 1979 

OBITUÃRIO HOSPITALAR. 

~p~~~=~~ Infecção Hemorragia 

i~~~io ~ N9 7. N9 7. 

Toxemi:a Total 

N9 7. N9 7. 

15.....-19 1 10,0 1 20,0 2 6,1 

20 .__.... 24 4 22,2 20,0 1 20,0 7 21,4 

8 44,4 ·' 2 20,0 lU 30,3 

3U .--34 3 16,7 3 9,1 

35 ~39 1 S,ó 2 2u,o 1 20,0 4 12,1 

4o~so 2 11,1 3 30,u 2 40,0 7 21,2 

TOTAL 18 . 100,0. 10 . 100,0 . 5 .. 100,0 . .33 100,0 

-Na tabela 6 sao apresentados os grupos 

de causa dos Sbitos obst~t~icos diretos por grupos etirios. 

-Os percentuais mais elevados no grupo sao para mulheres de 

20 a 29 anos, que perfazem 66,67. de todos os casos deste 

grupo. ~a hemorragia, o maior percentual obtido foi no gr~ 

po etirio de 40 a 50 anos, assim como tamb~m no grupo de 

tox~mia. No .total destes Sbitos obst;tricos a idade midia 

obtida · foi de31 anos. · 
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HUTTER ;citado .por MUXI e colaoorado -

.: '48 
res ., e REBOLLEDO .. . 1 t: . d ; 57 d" . "d d e .co auora ores· 1zem que a i a e 

; um .dos fatores importantei no~ 6oitos ob~t~tricos dire 

tos. Este Último cit~ que, 'quanto mais elevada for a · i 
\ 

dade maior risco de hemorragia, o que se verifica na ·ta 

bela ·6. A maior freq~~nci a de hemorragia em mulheres com 

idade mais elevada pode ser explicada pela maior probabi-

lidade que tem essas mulheres de apresentarem complica 

ç;es hemotrigicas do Último trimestre da. gestaçio, parto 

e puetperio. 

TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO bo ~0MERO E PERCENTAGEM DOS ÕBI -
'r. 

TOS OBSTfTRICOS DIRETOS, SEGUNno . GRUPO DE CAU 

SAS E PARIDAnE, FLORIANÕPOLIS-SC, 1975 a 1979. 

OBITUÁRIO HOSPITALAR. 

__ p _______ 

.~ Infecçio Hemorragia Toxemia Total 

N9'. . . . 7. . N? ' r. · N? . r. · . N? . 7. 

PrimÍpara 2 28,6 2 28,6 3 42,8 7 100,0 

. MultÍpara 12 70,6 4 23,5 1 5,9 17 100,0 

Grande Multípara 4 44,4 4 44,4 1 11,2 9 100,0 
. ' . . . . 

. .... ·:_tot..AL'.' .. 18 ... ·54,5 .. . .. 10 .. 30,3 .. .5 . . .15 ,2 .. 33 .. . 100,0 

... 
A . tabela 7 mostra a proporçao do gru-

po de ·causas de 6oitos olistetricos diretos por paridade • 
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Nas prim!paras, o maior percentual foi o do grupo de ·to 

xemia com 42,8% seguido dos grupos de infecção e hemorra 

gia, ambos com 28,6% • Nas mult!paras 1 a maior parte dos 

Õbitos foi associado ã. infecção (70,6%), seguindo-se he 

morragia (23,5%) e toxemia (5,9%), enquanto que nas gra!!_ 

de mu1t!paras as maiores percentagens foram observadas 

em infecçã_o e hemorragia (_44, 4%), seguidas de toxemia ( 

11,2%) 

Do total dos Õbitos obstitricos dire 

t6s, 51,5% ocorreram em mu1t!paras, 27,2% em grande mu1 

t!paras e 21,2% em prim!paras • 

. A infecção apresenta maiores percen-

tagens ·para mult!paras e grande mult!panis, a hemorragi 

· a em grande mult!paras e primíparas e toxemia em primf 

paras e grande mu1t!paras. 

As multíparas, nesta pesquisa, 
... 

tem o 

risco de morrer associado, principalmenté, ã infecção e 

as grandes mult!paras ã infecção e hemorragia. Tal ·f a 

to poderia ter relação com a afirmativa de CIARI Jr & 

18 -SIQUEIRA , de que a gestaçao i um processo e nao um 

evento que acaba em si mesmo ,e, . vai ao encontro do que 

referem LIZANA e colaboradores 43 , quando dizem que hã 
· .. 

maior proporção de Õbitos por hemorragia e infecção em 

multÍparas e . grande mult!paras. 

As multÍparas e . grande multÍparas tim 

~aior susceptibilidade ã infecção, pela diminuição de re 
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sistência, possivelmente em decorrência de gestaçÕes su-

ces.sivas com curto intervalo intergestacional e, tamb~m, 

porque em geral a grande paridade se ob~erva em mulheres 

de baixa condição econômica, o que leva à maior debilida 

de orgânica e maior deficiência nutricionalo Como se is 

to nao bastasse, o maior n~mero de filho~.~ considerado 

como uma das causas determinantes da pratica do aborto e, 

tamb~m,de maior probabilidade de s!ndromes hemorrãgicaso 

A toxemia grav!dica, teoricamente, ~ 

de maior ocorrência em primiparas, o que pode ser ob~eE 

vado na tabela 7 • Apesar dos autores estudados aprese~ 

tarem a toxemia associada à primiparidade, nio concluem 

acerca dos determinantes desta associaçio, a exemplo de 

NEME. 50 , que explica a etiopatogenia da toxemia por di 

versas .teorias (aumento da pressio abdominal; isquemia 

renal ; hormonal; isquemia placentária), mas nio justi-

ficia, com nenhuma delris, a razao da sua maior ocorr~nci 

. ~ 

~ em pr~m~paras. 

A maior proporçao dos Õbitos obst~ -

tricos diretos em multÍparas e grande mult!paras 

vada poderia ser atribuída ao fato de ocorrer maior nG 

mero de partos nestes dois grupos. No entanto, como es 

te estudo abrange um perÍodo de 5 anos, estas freqU~nc~ 

as podem ser consideradas como uma tendência da M.Mo 

Tantri ~ assim que 

aos resultados de 

a distribuiçio observada se assemelha 

43 
LIZANA e colaboradores · , em que e 

les apontam maior risco para mult!paras em primeiro ·1u 
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gar~ seguindo-se grande multÍparas e primÍparas. No entan 

to, isto pode ser melhor compreendido ao relacionar-se es 

tes ·dados e comentirios, aos da tabela 13. 

A paridade tem sido apresentada como uma 

variivel d~ bastante peso na defesa do ~lanejamento fami-

liar. Assim, LESER
42 

diz que "o risco para a gestante -e 

ligeiramente· menor na primeira gestação do que na segunda 

ou terceira; a partir daí eleva-se a cada gravidez sub-

seqUente, aumentando sensivelmente, depois da quinta ge~ 

tação a incidência da mortalidade materna", embora SOUZA 

74 
e colaboradores critiquem o fato de se atribuir a pari-

dade de 5 ou maLs filhos em risco estatístico, a exemplo 

do que faz o autor anteriormente citado. 
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TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTAGEM DOS ÔBITOS 

OBSTfTRICOS DIRETOS,SEGUNDO GRUPO ETÃRIO E PARI 

DADE, FLORIANÔPOLIS,SC, 1975 a 1979 o OBITUÃRIO 

HOSPITALAR. 

Primípara Multípara Grande Multípara Total 
Grupo 

· Etãrio N9. % NQ % NQ . %. . NQ . % 

15~ 19 2 28,6 2 6,1 

20'"- 24 4 57,1 3 17,6 7 21,2 

25~ 29 9 52,9 1 11,1 10 30,3 

30 l----f 34 2 11,8 1 11,1 3 9,1 

35~ 39 2 11,8 2 22,2 4 12,1 

40 .,.__.,. 5o 1 14,3 1 5,9 5 55,6 7 21,2 

.. TOTAL 7 100,0 .. 17 ... 100,0. 9. 100,0 33 100,0 

Na distribuiçio dos 5bitos obst~tricos 

diretos segundo grupo etãrio e paridade, expressos na tabe

la 8, hã maior percentual de ~bitos em primiparas no grupo 

de 20 a 24 anos, em multiparas no grupo de 25 a 29 anos e 

em grandes multiparas no grupo de 40 a 50 anos. Estes re 

sultados referendam a expectativa teÓrica de que quanto mais 

elevada for a idade maior a probabilidade de ter mais filhos. 

Chama a atençio o fato de 70,5% das multÍparas pertencerem 

ao grupo ~tãrio de 20 a 29 anos, o que poderia ser decorreu 

te do espaçamento intergestacional pequeno e/ou de gravidez 
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em idade inferior ao~ 20 ands. 

A .media .de idade para o grupo de p'ri 

~Iparcis foi de 24 an~s, d~ ~ult!paras 29 anos e grandes 

mul~Iparas 40 andso Estes resultados se equivalem aos 

de AGUERO e colaboradores 7 , que apontam medias de 22 a 

nos para primiparas e 29 anos para multiparas 

LIZANA e colaboradores 
43

, que encontraram 23 

e aos de 

anos para 

primiparas, 30 anos para multÍparas e 37 anos para gran

de multiparas. 

As variiveis idade e paridade sao men 

cionadas por HUTTER,.referido por MUXI e colaboradores 
48 

) 

. 57 
e por REBOLLEDO e colaboradores como de grande impor-

tância nas causas de Õbitos obstétricos diretds. Pelos 

resultados obtidos na presente ~esquisa, isto pode também 

ser evidenciado se relacionadas as tabelas 6,7 e 8 • 
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~ABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO E PERCENTAGEM DE ÕBITOS 

OBSTfTRICOS DIRETOS, . SEGUNDO GRUPO DE CAUSAS E 

TIPO DE PARTO. FLORIANÕPOLIS, SC, 1975 a 1979. 

OBITUÁRIO HOSPITALAR. 

-~- rupo de Cau-
T. sas 
~po 

de parto 

Normal 

Cesârea 

Vâcuo extrator 

TOTAL 

Infecção 

N9 % 

2 22,2 

3 42,9 

5 26,3 

Hemorragia 

N9 % 

7 77,8 

1 14,2 

2 66,7 

10 52,6 

Toxemia Total 

N9 % N9 % 

9 100,0 

3 42,9 7 100,0 

1 33,3 3 100,0 

4 21,1 19 100,0 

Na tabela 9 aparecem os 19 Õbitos obs 

têtricos diretos cujo termino da gravidez foi em parto , 

o · qu~ corresponde a 57,6% do total estudado, pois, os 

restantes (14 Õbitok) 42,4% estão relacionados com abor~ 

to. No grupo de parto normal, 7 (77,8%) Õbitos foram as-

saciados com hemorragia; no de cesârea, 3 (42,9%) com 

infecção e, com igual percentual, ã toxemia; no grupo de 

vácuo extrator, 2 (66,7%) dos Õbitos foram associados ã 

hemorragia. 

Estes dados sugerem maior r~sco de 

morte por hemorragia nas mulheres que tiveram partonoE 
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mal ou a vicuo extraçio, ao passo que a cesirea apre~e~ 

ta maior probabilidade de morte associada ã infecçio e 

toxemia. 

A ocorrência de Õbitos associados à 

vicuo extraçio esti muito relacionado ãs condiç~es t~c 

nicas da intervençãoo Embora sejam apenas 3 casos, r e 

presentrim 15,8% destes Õbitos, percentagem que ~ expre~ 

siva. 61 Acerca deste tipo de parto, REZENDE refere 

contra indicaç~es, riscos e seqÜelas materno-fetais que 

o levam a repudiar o ~icuo extratoro 

A tabela 9 tamb~m sugere associar os 

dados nela apresentados com as consideraç~es de REZENDE 61 

a seguir,que afirma ter a cirurgia obst~trica peculiarid~ 

des prÕprias e que, por via de regra, sao operaçoes urge~ 

tes, enfatizando, todavia, que "a urgência não exime o t~ 

cÕlogo .de planejar o ato cirGrgico e realizi-lo com o ma-

ior rigor t~cnico, cercando-se de todos os meios de segu-

rança e de proteçao. Entre eles e em primeiro lugar, a 

obediência estrita aos postulados de assepsia e de antis~ 

sepsia consagrados pela experiência e modernizados cons-

tantemente pelas aquisiç~es da Medicina. A geraçao atual 

de cirurgi~es e de parteiros, cuja formação se deu fruin-

do os benefícios propiciados pelos antibiÓticos, começa a 

descurar princÍpios básicos de assepsia e de antissepsia". 

Dentre os autores consultados e que 

. . - . 24 ieaf1rmam as cons1deraçoes ora apresentadas, COSTA re 
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.. 
fere que "tem-se observado o aumento do Índice de cesarea 

e, por outro lado,' aumento da incidência de infecçÕes,por 

vezes graves, pondo em perigo a vida da mãe ••• " 

A infecção associada a cesârea tem i 

numeras circunstâncias que a envolvem e que poderiam ser 

explicadas, segundo DARZÉ 26 , pelos seguintes fatores 

"idade, estado sócio-econômico, raça, paridade, urgência 

da operação, número de exames efetuados antes da cirurgia, 

ausência de assistência pre-natal, trabalho de parto, ro 

tura das membranas, obesidade, cesârea previa, monitoriza 

ção interria, doença metabÓlica associada, anestesia, tipo 

de cesãrea, hematõcrito e contagem global de leucõcitos"o 

• ... d 48 Pelas c1taçoes e MUXI e colaboradores poder·-se-ia e~ 

plicar o obituârio de cesârea por infecção, pelas condi -

çoes prÕprias da mulher, pelo risco prÕprio da cesârea e, 

em especi~l, ~elas condiçÕes .tecnicas e ambientais em que 

ela e realizada. 

Parece, assim, que a infecção que 'de 

termina Õbitos em mulheres cesareadas e um indicador vâli 

oso para a avaliação da assistência prestada. 

A associaçao dos Õbitos relativos 
.. 
a 

cesârea co~ toxemia, que perfez 3 casos (42,9%) confirma 

a expectativa .teõrica pois, dependendo da~ condiçÕes em 

que se= encontre a paciente com. toxemia, passa a cesâre~ a 

rep~esentar.'um recurso terapêutico. Soma-se·assim, o ris 
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co prÕprio da .cesãrea às condiç.Ões da paciente o que, na 

maioria d~s vez~s, jã determinaria o Õbito. 

Pode-se referendar estas considera 

. ~ d RUDGE 1 b d 68 d f. çoes na c~taçao e e co a ora ores , quan o a ~~ 

mam que "a cesárea e executada ao mÍnimo sinal de sofri-

mente fetal e, mesmo em sua aus~ncia, quando pela repeti 

ção das crises convulsivas a vitalidade fetal e posta em 

risco" • NEME & MATHIAS Sl mencionam a cesárea como um 

recurso com vantagens terap~uticas no esvaziamento uteri 

no precoce, importante na redução do obituário perina -

tal mas, por sua vez, não afirmam que a cesárea atenue o 

risco maternoo Admitem que o esvaziamento rãpido do Út~ 

ro, pela via abdominal, nao agravou o obituário por eles 

estudado o 

. 68 
RUDGE e colaboradores acrescentam 

que "a toxemia gravÍdica permanece como um verdadeiro ·de 

safio à argucia ci~n:tífica do parteiro" Este enfoque 

reforça o posicionamento de que a toxemia deve ser prev~ 

nida a nível de pre-natal, uma vez que instalado seu qu!:_ 

dro ele apresenta serias consequencias na morbimortalida 

de materno~fetal. 

Na tabela 9 observa-se, ainda, que o 

percentual de hemorragia e muito elevado como causa de 

Õbito em parto norm~l, pois se espera que isto não ocor-

r a. 
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Parece muito elevada ainda a percetit~ 

gem de 6bitos em parto normal associados a infecçio 

(22,2%), que representaria~ cerca de 11,0% do total de 6 

bitos apresentados nesta tabela • 

TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO E PERCENTAGEM DE ÕBI

TOS OBST~TRICOS DIRETOS, SECUNDO GRUPO DE CAU 

SAS E LOCAL DE RESID2NCIA, FLORIANÕPOLIS,SC , 

1975 a 1979. OBITUÁRIO HOSPITALAR. 

infecçio Hemorragia Toxemia Total 

. NO "l. NO "l NO 

Capital 5 55,6 3 33,3 1 11,1 9 100,0 

Outras localida-

des .. 13 54,2 7 29,2 4 16,6 24 100,0 

.TOTAL 18. .5.4,5. . . 10. 30,3 5 15,2 . 33 100,0 

Dõs dados da tabela 10 permitem verifi-

car que 27,3% dos 6bitos obst~tricos diretos foram de ~u 

lheres residentes na Capital e 72,7% de mulheres residen-

tes em outras localidadeso Os 6bitos de mulheres residen 

tes na Capital, 55,6% foram devido ~ infecçio, 33,3% ~ he 

' . morragia e 11,1% a toxem1.a • D;Js residentes em outras ·1o 
]I 

calidad~s, 54,2% tiveram 6bito associado i infecçio, 29,2% 
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i hemorragia e 16,6% ~ toxemia. Estes dados ji demons -

tr~~ uma d~ferenciaçio entre os ~ipos de 6bitos de mulhe 

re~ residentes na Capital e as de outras localidades 

As nio residentes em Florian6p~lis apresentar~m maior 

percentagem de 6bitos por toxemia em relaçio ~s aqui ·re 

sidentes. 

Estes dados vao ao encontro do comen-

tirio que se fez da tabela 1, de que os recursos assis -

tenciais de Florian6polis sio pelos de atraçio da clien-

tela interioranao Poder~se-ia, ta~b;m, relacionar estes 

. 52 dados aos que apresentam OJO & SAVAGE , quando dizem 

que muitas mulheres com complicaçÕes,tais como hemorragi 

a ante parto e p6s pario, eclimpsia e trabalho de parto 

obstruido, viajam longas distincias apenas para morrer 

no hospital. Para AGUERO e colaboradores ·7 , os transla-

dos . sio aceitiveis e "16gic6s, mas os hospitais ou servi-

ços de maternidade deveriam ter todos os recursos neces

sirios para atender {n~egralmente um caso obst~trico ~om 

plicado. 

A estrutura por grupo de causas prat! . 

-camente apresenta percentuais equivalent~s, a :exceçao 

da toxemia, em que houve menor número de 5bitos por esta 

causa em mulheres residentes na Capital~ Isto porque ~s 

ser~iço~ m;dicos-assistenciais localizam-ie, predominan-

temente, nos centros urbanos, em decorrincia da pr6pria 

estrutura .dos serviços ~e saÚde. ~ o que caracteriza 
' 

20 73 
~orno demonstram COELHO _e SOUZA , a distorçio est~~-
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tur~l, funcional e pol!tica da cobertura m~dico-assisten 

cial prestada pelo setor sa~de. 

Embora se possa constat~r na citação 

de PASOLD 53 , que "em 25 de agosto de 1935 e promulgada 

a Constituição do Estado de Santa Catariria, a qual res 

ponde aos ditames da Constituição da Rep~blica dos Esta-

dos Unidos do Brasil, e nela e delimitado compromisso do 

Estado e dos Munic!pios com a proteçao da Maternidade e 

Infânci~", e se saiba que a prioridade ao grupo materno-

infantil tambem. e parte constitutiva da Declaração Uni -

versal dos Direitos do Homem, artigo XXV § 29 : " a ·Ma 

ternidade e Infância tem direito a cuidados e a assist~n 

cia especiais ••. " (TR0GER
77

),bem como a mesma preocupa-

çao e observada na V Confer~ncia Nacional de Sa~de, onde 

emerge o conceito de assist~ncia materno-infantil, como 

sendo assist~ncia cont!nua e peri5dica da mulher durante 

o per!odo de gravidez, parto e puerp~rio, com o dia~ 

nÕstico e tratamento de intercorr~ncias 55 
o prese;: • • o 

te estudo mostra que na realidade estes prop5sitos nao 

estão .sendo observadoso 

A necessidade da correção destas dis 

- .. 80 
torçoe~ e reforçada por VIGGIANO e colaboradores ,que 

identificaram menor n~mero de Õbitos por toxemia entre 

as mulheres que receberam assist~ncia durante a gestação, 

inclusive afirmam que "a população deve ser estimulada a 

procurar assistência pré-natal, fator que, com certez~ , 

diminuirá o !ndice de mortalidade materna atual" • NEME 
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~ MATHIAS. 51 conferem tamb~m grande importincia ~ as~is 

tincia pr~-natal n~ profilaxia da eclimpsia e citam que 

"apenas ·5,4% das pacientes atendidas com crise convulsi 

va estavam matriculadas em nosso serviço pre-natal" • 

CICIVIZZO e coiaboradores 19 e CIARI Jr & ALMEIDA 
17 

tamb~m referem a importincia do pr~-natal na profilaxia 

e controle da toxemia. 

-Os achados na o sao diferentes desses 

acima referidos, pois se forem verificados por grupo de 

causa, os Õbitos por infecção incidiram em 27,8% nas ·mu 

lheres residentes na Capital e 72,2% nas residentes em 

outras localidades. No grupo de hemorragia, 30,0% ocor-

reram em mulheres residentes na Capital e 70,0% em resi-

dentes em outras localidades. A maior diferenciação, ·P2, 

.rem, ocorre no grupo de toxemia, em que 20,0% acontece -

ram em mulheres residentes na Capital e 80,0% em residen 

tes em outras localidades. 

Os dados acima mencionados mostram a 

grande .relevincia que a variivel local de residincia ·ad 

quire, em especial por demonstrar um claro comprometime~ 

to da assistincia, determinando a gravidade dos casai 

que acorrem aos recursos da Capital. Esta Última linha 

de raciocínio vai ao encontro do que referem CIARI Jr & 

ALMEIDA 17 , VIGGIANO & CASTRO 
79 

RUDGE e colaborado 

.res 
68 , CICIVIZZO e colaboradores 

19 
e ARKADER 

5
, de 

que a freqUancia de M;M. e suas causas refletem as cotidi 
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çoes s5cio-econ;micas da clientela, mas tamb~m a assis -

tincia pr~-natal, natal e p6s-natal oferecidas. 
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,-

'. 1\\BELA 11 - UISTRIBUl.ÇÃO DO NO~E.RO, PERCENTAGEM E. COEFI:CI 

ENTE D~ M.M (POR 10.000 N.V) DOS ~BITOS OBST~ 

TRICOS DIRETOS, SEGUNDO A CAUSA BÃSICA, FLU

RIANOPOLIS, SC, ' 19 7 5 a 19 79. OBITUÃRIO HOSPITALAR. 

Caus.as 

INFECÇÃO 

·;* (667 .O) Ketenção placentária 

(670.X) Infecção puerperal 

(669~4) Complicação cesãrea 

(660.0) Apresentação cõrmica, obs 

N9. 

18 

l 

1 

1 

truindo parto. 1 

(636.0) Aborto infectado 10 

(636.2) Aborto provocado com com-

plicação de Õrgãos internos 3 

(669,8) Infecção intraparto l 

HEMORKAGIA 10 

(666.1) Atonia Uterina 2 

(666.3) Deficiência de coagulação 2 .. pos-parto 

(665.1) Rotura de Útero- sot:** 3 

(665.3) Laceração de colo de Útero 1 

. (669.5). Parto a vâcuo . extrator 2 

TOXEMIÀ 5 

(642.7) Ec1âmpsia sobreposta a Hipe~ 
o.l ... • 

tensao pre-ex~stente 2 

(642.6) Eclâmpsia 1 

(642.4) Pre-ec1âmpsia ~oE** 1 

(646.7) ~c1âmpsia com atrofia amare-

·1a do fÍgado 1 . 

TOTAL 
r 

. 1. .3.3. 

Coefi~iente . . Z 

4,15 

o,z3 

0,23 

0,23 

0,23 

2,30 

0,69 

.0.,23 . . 

2,31 

0,46 

0,46 

0,69 

0,23 

. . 0.,46 . 

1,15 

0,46 

0,23 

0,23 

.0.,23 . . 

7. ' ti.l 

54.5 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

55,0 

17,0 

. . 5,6 

3u·,2 

20,0 

20,0 

30,0 

10,0 

.20,0 

15~2 

40,0 

20,0 

20,0 

.20,0 

.100 'o 

(*) . Os números entre parenteses são os cÕdigos das causas básicas se-
44 gundo o MANUAL . 

(*ry). Sem outra especificação. 
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Na tabela 11 aparecem as causas basi-

cas dos 5bitos obstitricos diretos e os C.M.M. espec!fi-
' 

cos para estas causas. 

O grupo de infecção perfez 54,5% de 

todos os 5bitos obstitricos diretos, atingindo um C.M.M. 

de 4,15/10.000 N.V. Neste grupo, as causas básicas que 

alcançaram maiores percentuais e maiores coeficientes fo 

ram aborto infectado 1 com 55,0% e 2,30/lOoOOO N.Vo e abor-

to provocado com complicaçio de 5rgãos internos
1

com 17,0% 

e 0,67/10.000 N.V., seguindo-se retenção placentária, in-

fecção puerperal, complicação de cesãrea, apresentação c5r 

mica obstruindo parto e infecção intraparto, com 5,6% e 

0,23/lOoOOO N.V.,respectivamente. 

O grupo de hemorragia abrangeu 30,3% de 

todos os 6bitos obst~tticos diretos, com um coeficiente de 

·2,31/10.000 N.V~ o Neste grupo, a causa basica de maior 

percentual e coeficiente foi rotura de ~tero SOE, com 30,0% 

e ·o,69/10.000 NoV. ; logo a seguir, atonia uterina, defici 

~ncia de coagulação p6s-parto e parto a vãcuo extrator 

com 20,0% e 0,46/10.000 N.Vo 

O grupo de toxemia perfez 15,2% dos 6bi 

tos obstitricos diretos,com coeficiente de 1,15/10.000 NoVo 

Neste. gru~o, o maior percentual i de 40,0%, atribuído ~ e 

clâmpsia sobreposta ã hipertensão arterial pri-existente> 

com coeficiente de 0,46/10.000 N.Vo Seguiram-se eclâmp-

sia, pri-eclâmpsia SOE, eclâmpsia com atrofia amarela do 
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frgado 7 com 20,0% e ·o,23/lO.OOO ·N;v. 

As causas relevantes de ~bito obst~tri 

co direto tradicionalmente encontradas na literatura 

sao infecçio, hemorragia e toxemia. Entretanto, esta 

trlade possui, na verdade, determinantes bem caracterr~t! 

cos, que são as causas bâsicas. A identificação destas 7 

neste estudo, foi viabilizada pela existência do Centro 

da OMS para Classificação de Doenças em Português, onde os 

atestados de ~bitos foram refeitos e classificados por 

grupo de causas e causa bâsica. 

O grupo de infecção, apresentado na t!: 

bela 11, estã relacionado com aborto provocado na ordem 

de 72,0%, sendo 55,0% para aborto infectado e 17,0% para 

aborto provocado com complicaçÕes de Õrgãos internosa Ve 

rificou~se qrie, nos atestados de ~bito cuja causa bâsica 

era aborto, 23,1% foram preenchidos sem citação desta cau 

s a. 

Nos casos de aborto infectado houve o 

missao desta causa em 10,0% dos atestados de ~bito e 

66,7% nos casos de aborto ~provocado com complicaçÕes de 

~rgãos internos. Assim, a metodologia adotada, na qual 

se refez o atestado de ~bito pela hist~ria cllnica, permi 

tiu a correção deste percentual de 

do como muito elevadoa 

perda . considera 
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COPPES & MESSER 
22 

referem que o abor 

to participa em 15,3% dos ~fiitos obst~tricos diret6s, ~n 

quanto neste estudo o percentual e de 39,4% entre todos 

os ~bitos obstétricos diretos e 29,5% entre todas as mor 

tes maternas. Quanto i M.Mo decorrente de infecçio,KRUPP 

40 
e colaboradores identificaram que 58,3% estão relaci~ 

. 81 
nados a aborto, enquanto que para WARD & MARTINS este 

percentual foi de 74,5% e para MUXI e colaboradores 48 

79 37,5% • VIGGIANO & CASTRO referem que 75,0% dos ca 

sos de infecção .são devidos a aborto e REZENDE e colabo

radores 63 identificaram 28,6%o 

59 Segundo REZENDE a "legislação bra 

sileira acerca do aborto estã obsoleta e nao e necessário 

argGcia para vi-la desobedecida, todos os diris, no Rio de 

Janeiro e no paÍs inteiro •• o A motivação econômica 

não deve ser subestimada, assim no plano da famÍlia como 

no da sociedade oo• No Brasil e nos demais paÍses de ·1e 

gislação coercitiva, e o abortamento criminoso subordina-

do a causas mais fãceis de enumerar do que de combater" o 

GALBINSKI 33 
considera a prãtica do 

aborto como um problema epidemiol~gico da mais alta impo.E. 
. . ~ 

tância. ARKADER e colaboradores 
6 

declaram que por su 

as alarmantes conseq~incias medico-sociais, chama-se aten 

çao para o àbortamento provocado, principalmente nos 
.,. 

pa1:. 

" ses em que ele e ilegalo Os dados hospitalares apresertt~ 

dos permitem caracterizar a magnitude do problemao Alem 

dos· efeitos diretos que o abortamento tem sobre a saGde 
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das mulher~s, fato evidenciivel por sua ~lta morhidade, 
,, 

• o • ' a mortalidade~geral pelo abortamento provocado em 

escala mundial ê da ordem de 5,0%. Constitui a princi-

pal causa de mortalidade materna, pois contribui com 
,, 

30 a 50% da mesmao 6 

Pode-se verificar ainda na tabela 11, 

que o C.M.Mo especifico por aborto ê 2,99/lOoOOO N.V•. 

coeficiente este muito elevado em relação ao dado de 

SCHAFFNER e colaboradores 70 , de ·o,4/10.000 NoV.\HARDY e 

1 b d 36 . d" . co a ora ores 1n 1cam que no grupo por eles estudado 

o coeficiente por infecção ê de 28,6
1
entre 1949 a 1961 e 

20,6/lOOoOOO N.V.,entre 1962 a 1971 e, destes casos, 87,0 

e 62,0% .são associados com abortao 

Observa-se ainda na tabela 11, que os 

demais casos de infecção, que representam 28,0%, estive-

ram relacionados com infecção intra parto, retenção pla-

centiria, infecção puerperal, complicação de cesirea e 

apresentação c~rmica obstruindo parto. A exemplo de 

70 
SCHAFFNER e colaboradores , os ~bitos associados ã 1n 

fecção apresentam uma redução de mais de 50,0% no C.M.M. 

quando excluídos os casos de abortao 

Isto pode ser verificado na tabela 11, 

quando observou~se um coeficiente espec!fico de 4,15/ 

10.000 N;v. por infecção com inclusão de abortos e 1,16/ 

10.000 N.V.,quando se tratava somente de outras causas de 

infecção. Este Último dado e equivalente ao coeficiente 
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de ·1,5/10.000 N.V •. de infecçio puerperal citado por 

PHILLIPS e colaboradores 54 • WARD & MARTINS 
81 

referem 

percentual de 25,5% que e equivalente ao grupo de causas 

de infecçio não relacionadas a aborto. O grupo de infe~ 

çio, no total das mortes maternri~, perfaz 15,2%, ultra -

48 passando os 10,5% referidos por MUXI e colaboradores 

O obituârio por infecção observado 

foi muito e-levado"" 1 com grande participação do aborto • 

~ provâvel que os princÍpios de assepsia e antissepsia 

tenham sido mal observados, demonstrando o papel limita-

do que o hospital temo 

Para REZENDE 
61

, "ê segurança ilusCir.!_ 

a, a facultada exclusivamente pelos farmacos. Multipli-

cam-se as cepas microbianas resistentes a nntibiCiticos 

as infecçÕes cruzadas avolumam-se " o •• 

Pelo que descreve este autor e pelos 

resultados descritos, considera-se que os antibioticCJS por 

si sCi não constituem soluçio para este tipo de problemao 

Segundo COELHO 
21

, "os medicamentos tem papel relativo no 

controle de determinados processos mÓrbidos, pois o fator 

decisivo ê o aumento da resistência dos indivíduos,relaci~ 

nado com a melhoria do nível de vida. Os fatores que 

envolvem a: ·que·s·t·:io 'do m:e·dicam:ento tanto. podem ser de cu 

nho social, econômico e polÍtico como de ordem pessoal 

psicol.ogica e cultural" • 
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Observa~ie, nos dados da ta6ela 11 

que o grupo de hemorragia obteve grande contribuição dos 

eventos de r~tura e laceração de colo de Gteio, o que 

perfez 40,0%. REZENDE 
61 

afirma que "os tocotraumatis-

mos maternos assumem, por vezes, grave significação o ·1;:_ 

s~es extensas das vias genitais, de ~rgãos e tecidos eir 

cunjacentes, e at~ o arrancamento circular do colo (Spri 

tzer, 1962) foram anotados", referindo-se assim à vãcuo 

extração, o que leva a acrescentar, ao percentual ante -

riormente apresentado, mais 20,0% correspondente ... -a vacuo 

extraçio identificados nesta pesquisao 

Na literatura consultada nao identifi 

cou-se citação de 6bito por hemorragia tendo como causa 

b'ásica' o parto a .v'ácuo extrator. Somente MUXI e colabo-

radares 
48 

relatam 1,96% de participação da vãcuo extra 

çao 'nas mortes maternas. Nos achados deste estudo, o t~ 

tal de ~bitos obst~tricos diretos desta causa foi de 6,1% 

e no gru~o de hemorragia foi de 20,0% • 

Assim, .as causas de hemorragia cita-

das acima abrangeram um percentual de 60,0%, o que ~ mui 

to elevado, em especial quando comparado aos autores que 

se .seguemo 

REBOLLEDO e cola6oradores 57 citam 

. 52 
38,5%, enquanto que, para OJO & SAVAGE , o percentual 

de mortes por hemorragia decorrentes de rotura uterina 

não alcançou 5, 0% o Para TPEJà RAMIREZ 
7 6 

e SNAEDAL 
71 
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~ste percentual situa-se em torno de 20,0%. MUXI e cola 

48 
boradores referem FERGUSON & REID (1958), que regi s-

tram 5,9%, ERICHTON (1958), que identificou 16,6%; LA-

VERY (1958), com 18,3%, para a causa em discussão. Na 

35 realidade brasileira, GULIN e colaboradores apresentam 

80 22,0%; VIGGIANO e colaboradores 15,4% e CICIVIZZO e 

19 colaboradores apresentam menor casuística com 12,5%. 

Mesmo admitindo que as condiçÕes sôcio-econômicas da 

população contribuam em muito para a elevação do obitu-

ãrio materno, este percentual de 60,0% de tocotrauma-

tismo parece estar muito relacionado com a assistência 

intra hospitalar .. 

A literatura consultada menciona a 
~ 

assistência intra hospitalar como fator con t ri bu tôrio 

para a morte materna, 79 a exemplo de VIGGIANO & CASTRO , 

quando afirmam: "para diminuir a mortalidade materna em 

qualquer cidade, e necessário treinar pessoal auxiliar 

na especialidade, melhorar a formação de clínica medi-

ca dos obstetras e manter atualização constante dos re-

cursos humanos desta ãrea". 

No grupo de hemorragia, 20,0% foram 

decorrentes de deficiincias de coagulação, observaçãoe~ 

40 
ta que e equivalente a citação de KRUPP e colaboradores . 

7 Para AGUERO e colaboradores , esta causa 
.... 

na o 

3,0%. No Brasil, REZENDE e 
63 

colaboradores 

alcançou 

relatam 

19 
20,0% para esta causa, CICIVIZZO e colaboradores 12,5% 
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35 

_e GULIN e colaboradores 11,1% • Quanto à atonia ute-

rina ; que .neste estudo contribuiu em 20,0% dos 6bitos obs 

.t;tricos diretos por hemorragia, i referida por SNAEDAL 71 , 

com 6,7% de participaçio na M.M. num hospital da Irlanda , 

no per!odo de 1949 a 1975 , e cerca de 16,7% dos 6bitos as 

saciados à hemorragia. Esta causa, para REBOLLEDO e cola-

h 
57 . . . 40 

oradores , fo1 de 11,5%, enquanto KRUPP e colaboradores 

observaram 16,7% , CICIVIZZO e colaboradores 19 25,0 % e 

80 
VIGGIANO e colaboradores 30,8% • 

PHILLIPS e colaboradores 
54 

registraram, 

para hemorragia~um coeficiente m~dio de 3,6/lOoOOO N.V. 

enquanto na realidade deste estudo identificou-se,para o 

perÍodo,um coeficiente de 2,31/10.000 N.V.; COPPES & MES -

SER· 
22 

mencionaram o risco de morrer por hemorragia ter 

36 variado de 2,67 a ·4,54/100.000 N.V.; HARDY e colaboradores 

citam 

N. V., 

19,9 no perÍodo de 1949 a 1961 e 7,9/lOOoOOO 

70 
entre 1962 a 1971; SCHAFFNER e colaboradores r e 

gistraram que M.Mo por hemorragia diminuiu de 1,8 em 1950 

para ·o,S/10.000 NoV. em 1971, no per!odo de 1971 a 1975 ; 

SNAEDAL 71 relatoffi 0,45/10.000 N.V. 

No grtpo de ~oxemia, a composiçio das 

causas .bisicas apresentada na tabela 11 foi equivalente 

ao que referem MUXI e colaboradores 
48 

para o quadro de 

toxemia, atrofia amarela do fÍgado, hipertensio cr~nica 

incluindo hemorragia cérebro vascular, eclâmpsia, pr;- e 

clâmpsia e doença renal. 
81 

Para WARD & MARTINS este 

grupo se comp~s por pre-eclâmpsia, eclâmpsia, hiperemese 
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grav!dica e hepatite. 
. 54 

PHILLIPS.e colaboradores 

caram ~m coeficiente .de ~.~. i; . -- . espec1fico para esta 

de ·z,0/10.000 N.V. SNAEDAL Zl ·o,45/10.000 N.V. 

in'di 

causa 

SCHAFFNER e colaboradores 70 . mencionaram 1,1 em 1950 e 
. i 36 

HARDY e colaboradores 0,1/10.000 N~V. em 1971 ; 
' 

en 

tre 1949 e 1961, identificaram 19,9 e entre 1962 a 1971, 

7,9/100!000 N~Vo, enquanto no per!odo estudado identifi~ou 

se um coeficiente específico de M.M. por toxemia de 1,15/ 

10.000 N.Vo o No presente trabalho, o percentual de to 

.xemia (15,2% ) apresenta-se bastante inferior a 29,2% 
' 

80 
identificado por VIGGIANO e colaboradores , que ~ equiv~ 

19 lente ao menc~onado por CICIVIZZO e colaboradores , de 

27,05%. Tais valores .são, contudo, bastante elevados qua~ 

do comparados aos achados de REZENDE e colaboradores 63 , 

de 7,7% • 

82 
Para ZETINA e colaboradores , a morta 

lidade materna por toxemia, pr~-eclimpsia grave e eclamp-

sia tende a diminuir,com as medidas terapiuticas e preve~ 

tiv~s •. Segundo estes autores, em Londres,a M.M. por e

clim~sia ~ igual a iero. Consideram tamb~m, como REZENni 1 

que uma das maiores armas para reduzir esta mortalidade 

~ o serviço pr~-natal, onde se pode detectar a doença em 

fase funcional e que, ao adotar as medidas tera~iuticas , 

se evita a passagem para a· fase irreversível, com conse

q~incias graves e, ·em.certas ocasi3es, fataiso 

Segundo CIARI Jr 
16

, "a mortalidade ma 

terna tende a decrescer na medida que ~ maior a proporção 
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de · partos hospitalares. Portanto, quando existem sufici 

entes leitos de maternidade e o decréscimo e pequeno, ·p~ 

rece razoável qdmitir-se que a ~a assistincia pré-natal 

esteja influindo no processo 11 
o ADRIAZOLA e colaborado-

2 
referem que as altas taxas de mortalidade materna res 

t~m relação com os sistemas inadequados de organização 

de serviços de saúde e que os serviços de saÚde que pre~ 

tam assi~tincia pre-natal nao concentram suficientes es 

forças nos maiores riscos da reprodução humana • 

SOUZA 
73

, ao pesquisar a assistincia 

pré-natal em Florian~polis, demonstra que 67,4% da pop~l~ 

ção estudada freqÜentou um serviço de pre-natal e que o 

fizeram nos primeiros meses do segundo trimestre da gest~ 

çao, mas a concentraçao de consultas medicas não atingiu 

um nível satisfat~rio. Estes resultados podem ter relação 

com o que .se identificou de M.M. por toxemias, uma vez que 

a deficiincia de assistincia pré-natal, dentre outros fato 

r~s, teoricamente, tem relação com a casuística de toxemia. 

Inúmeros questionamentos podem advir 

dos dados anteriormente apresentados e discutidos que tr~ 

tam do~ ~bitos ob~tetricos diretos, em especial, os dados 

contidos na tabela 11 • Desta forma, parece-nos que a i~ 

terpretaçao dada por CIARI Jr e ALMEIDA 
17

, quando da -ana 

lise da M.M. num MunicÍpio de São Paulo, complementa as 

consideraç~es ji apresentadas: "Um dos aspectos import· a~ 

tes da mortalidade materna e verificar a porcentagem com 

que partici~am as diferentes causas obstétricas. Na ·de 
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pendincia dos .Serviços ~e Assistincia M~terna oferecidos, 

va~ia a importincia .de cada uma delas A oferta de anti 

bi~ticos rel~gou a infecçio, da mesma forma que o uso a 

dequado do sangue permite controlar o ~bito por hemorr~g! 

a. A toxemia, pr5pria da gestaç;o, por suas caract~r!gti 

c as ~ controlada pelos serviços de pr~-natal. Desta for 

ma a maior incidincia de uma destas causas esti relaciona 

da ao tipo de atividade desenvolvida no programa de SaÚde 

Materna. Assim, as deficiincias de serviço de pr~-natal 

colocam a tox~mia em primeiro lugar, bem como as dificul-

dades na assistincia ao parto incrementam os ~bitos por 
~ 

hemorragia e infecçi6 • 
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QUADRO: 8 -DISTRIBUIÇÃO DO N0HERO, PERCENTAGEM E COEFICIENTE DOS GBITOS OBSTÉTRICOS INDIRETOS, 

SEGUNDO A CAUSA BÃSICA E VARIÃVEIS ESTUDADAS, FLORIAN6PULIS, SC 7 1975 a 1979. 

OBITUÁRIO HOSPITALAR 

CAUSAS N9 % 
COEFICIENTE/ IDADE/ PARIDADE TERMINAÇÃO 
1 O, 000 .. N, V. .AN.OS DA GRAVIDEZ 

*((h4'8,0) Diabetes Hellitus na 1 14~28 0,23 37 GM àbó.trto::; 

-~-t -' 

gravidez 

(674.0) Isquemia cerebral 

(648.9).hdema agudo de pulmão 

(647.6) Hepatite infecciosa 

na gravidez 

(646.6) Pielonefrite 

(648.9) Bronquiectasia 

(646.4) Polirradiculoneurite 

TOTAL 

GM = grande multÍpara 

P = primípara 

M = multÍpara 

1 14,28 0,23 

1 14,28 0,23 

1 14,28 0,23 

1 14,28 0,23 

1 14,28 0,23 

1 14,28 0,23 

7 ~9,96 1,61 
-

38 GM pa~to; normal 

31 11 cesareana 

19 p parto normal 

37 M -
26 M -
20 H aborto 

- - -
- --- -----

( *) o - - - . b- . 44 . s numeras entre parenteses sao os cod1gos das causas' as1cas segundo o ~WiliUAL . 

LOCAL~RESID~CIA 

outra localidade 

outra localidade 

outra localidade 

outra localidade 

capital 

outra localidade 

outra localidade 

-
----
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No Quadro'8 
.... 

.sao apresentadas as cau-

sas .bãsicas dos Õbitos obstétricos- indiretos· , com perce!: 

tagens e coeficientes esp~c!ficos iguais a 14,28% e ·o,23/ 

10.000 ·N.V. , bem como as causas básicas dos Õbitos ob~te 

tricos indiretos,- segundo idade, paridade, termino da gr~ 

videz e local de residência. 

Os dados apresentados no Quadro 8 nao 

tem uma expectativa padrão 1 a exemplo da distribuição dos 

Õbitos obstétricos diretos, que tem uma tendência espera-

da. Entretanto, pode-se perceber que algumas doenças sao 

coincidentes nas caS:u!sticas dos autores estudado~ e que 

represent~m, soment9, um suporte para verificação • 

Dentre os autores consultados e que i 

.dentificaram diabetes como causa de Õbito obstétrico itidi 

40 reto, surgem KRUPP e colaboradores , com percentual de 

13,04% ; TREJO RAMIREZ 
76

, com 30,0% ; AGUERO e colabora-

7 35 
dores , com 5,9% ; GULIN e colaboradores , com 16,7% 

63 . 
e REZENDE e colaboradores . , com 7,1% • 

48 
MUXI e colaboradores citam o estu-

do .de MERGER em 1964, onde hã especificação de diabetes 

como causa destes Õbitcis, mas não hã referência da propoE. 

ção. GABBE e colaboradores 
32

, em estudo espec!fico de 

M;M. por diabet~s, conéideram qtie, antes do advento da ·in 

suliria, a mortalidade por esta causa era de 6 a 45% o 

Posteriormente, _noS: 6ltimos 50 anos, o percentual e de a 

proximadamente ·o,5%, mas que assim mesmo 'é cerca de 20 ve 
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zes máior .do que aquele da populaçio. ohat,trica. geral • 

Ressaltam_, ainda qu'e, ... e evidente que as mudanças bioqui:mi 

cas da gravide·z, quando superpos·tas ao metabolismo j â ·al 

terado da mulher diabética, produzem significantes morbi

dades ·e, ocasionalmente, mortalidade para a mie e o feto • 

Estas alteraçÕes aumentam o risco de Õbito intra uteri-

no 

Os dados r~gistrados no prontuârio da 

mulher cuja causa bâsica de Õbito foi diab~t~~ ~~llitus 

nao eram co~clusivos acerca do tipo de aborto, se espanta-

neo ou provocado. Entretanto, eram claros em afirmar que 

a paciente foi admitida com cetoacidose diabética e que mor 

reu em coma diabético. 

Pelos dados obtidos, hâ que ée ponderar 

se a paciente se encontrava com .sua diabete nio compensada 

e ocorreu o Õbito intra uterino, havendo o abertamente es 

pontâneo ou ainda se a mulher provocou o aborto, complican-

do-se severamente em função de sua diabete. Entretanto, um 

fator que parece ser de grande importância no caso e o local 

de residincia pois, morando a mulher em outra localidade que 

nao a Capital, provavelmente recebeu assistincia nio compat! 

vel com a que o caso requeria. 

Na literatura consultada nao identificou-

se mençao de Õbitos por isquemia cerebral especifica 

menfe. 
36 

HARDY e colaboradores apresentam um coefici'en 
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te de· 4,8/·100.000 .N.V.~ para as doenças. vasculares, o 

... 
que e superior ao .demonstrado na tabela 12. MUXT e co·la 

\ 

. 48 
boradores apresentam a citaçio de TAYLOR (1966), que 

observou 8,0% de hemorragia cerebrril, mas nio especifica 

os fatores determinantes. FIANU 29 cita um percentual 

de 23,4 de hemorragia cerebral sem tamb~m incluir deta -

lhamento acerca dos casos. COTTI 
25 

menciona caso de 

trombose cerebral associada ~ crise hipertensiva, numa 

paciente de 19 anos ; VIGGIANO e colaboradores 
80 

rela -

tam acidente vascular cerebral responsivel por 12,5% dos 

Õbitos obst~tricos indiretos. 

Na literatura consultada nao identifi 

cou~se edema agudo de pulmio como causa bisica de Õbito. 

19 
CICIVIZZO e colaboradores o citam, mas associado ' a 

cardiopatia mitroaõrtica e insuficiincia cardiaca aguda 

por estenose mitral ; COTTI 
25 

menciona edema agudo de 

pulmio associado ~ insuficiência congestiva numa mulher 

de 31 anos. 

As referências encontradas na litera-

tura fizeram com que se questionasse o Õbito por edema a 

gudo de pulmão ocorrido na casuística do presente traba-

lho·. .Nio estaria este caso associado, tamb~m, a uma 

cardiopatia nio diagnosticada ? O fato da mulher nao re 

sidir na Capital.·e, portanto, ter sido admitida com o 

quadro ji instalado nio teria prejudicado o diagnÕstico 

conclusivo 7 
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Hepatite ~ uma causa que poderia ser 

considerada como de esperada ocorrencia, uma vez que e 

uma patologia que pode iricidir na populaç~o como um to 

do e especialmente na gestante. Assim, verifica-se ci-

tação de percentuais equivalentes aos da presente pes

quisa nos estudos de KL~IN &~ARTEN 39 
com 12,8% e de 

40 
KRUPP e colaboradores , com 13,0%. 

Com freqUências mais baixas identifi 

cam-se os resultados de REBOLLEDO e 57 
colaboradores , 

36 
com 5,3% e de HARDY e colaboradores , com 1,6/10.000 

N.V. 

Na literatura consultada somente RE-

57 
BOLLEDO e colaboradores referem pielonefrite como 

causa de Õbito, com percentual de 5,3%, inferior ao 

identificado na presente pesquisa. A pequena casuísti-

ca dos Õbitos obst~tricos indi~1tos por esta causa se 

apresenta como fator limitante de uma maior discuss~o. 

O caso citado neste estudo chama atenç~o, no entanto , 

por ter sido a paciente admitid~ no 89 mês de gesta-

çao, com suspeita de morte fetal, falecendo se~s dias 

apÕs, sem que tivesse havido qualquer registro de extraçao 

fetal. A priori, poder-se-ia questionar a qualidade da assistência 

hospitalar prestada a este caso;pressuponde-se n~o ter 

sido efetuada extra~ão ·fetal. No entanto, considerandó 

se a importincia do . f~to, prefere-se questionar as ra 
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zÕes da falta de registro, no prontuário, de um dado des 

ta relevância, particularmente admitindo-se que qualquer 

profissional da área da saúde deve reconhecer que um ca-

so não se encerra com o Õbito. A ocorrência do Õbito e 

fator importante para a prevenção de situaçÕes equivale~ 

tes futuras, sendo esta uma das razÕes porque estudos de 

mortalidade são realizados desde o século XVIII. 

A literatura estudada nao registra 

bronquiectasia como causa de Õbito e, 
. . ' 

assim, os resulta-

dos identificados nesta pesquisa são apenas descritos. 

O caso de Õbito por bronquiectasia foi 

o de uma mulher admitida no 89 mês de gestaçao, em cujo 

prontuário foram anotados os batimentos cârdio-fetais 

(BCF). O que causa estranheza ê o fato de que apesar das 

indicaçÕes de vida fetal, a paciente faleceu quatro dias 

após a internação, sem que no seu prontuário tivesse si-

do feita qualquer referência ao nascimento, como no caso 

anteriormente descrito. 

Entre os estudos consultados nao foram 

encontradas referências acerca da polirradiculoneuritec~ 

mo causa de morte obstétrica indireta, razão pela qual 

os dados identificados na presente pesquisa são apenas 

apresentados no quadro 8. 
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QUADRO 9 · DISTRifiUIÇÃO DO N0MERO, PtRC~NTAG~M E COEFICIENTE DOS 6BITOS MATERNOS DE CAUSAS 

NXO RELACIONADAS E NiO CLASSIFICADAS SEGUNDO A CAUSAt BÃSICA E AS VARIÃVEIS ESTUDA 

DAS, FLORIANÓPOLIS, SC, 1975 a 1979 • OBITUÁRIO HOSPITALAR. 

CAUSAS IDADt.: TEKMINAÇÃO I 

'ÕBl!TOS: DE CAUSA NÃO RELACIONADA · N~ ~~ . % COEF./lO.OOONV. . EH ANOS PARIDADE DA GRAVIDEZ 

* (320.1) Meningite pneumocÕcica p 50,0 0,23 30 H ... 

(647.8) Septicemia por stafil~ 

co c cus aureus 1 50,0 

TOTAL 2 100,0 

Obitos de causa não classificada 

t64ó.9) Causa mat~rna mal defi-
da 

l669.9) Causa materna desconhe-
c ida 

TOTAL 

p a primípara 

H = multi para 

. . 

1 50,0 

1 50,0 

.. 2' .100,0 

0,23 . . 

0,46 

0,23 

u,2::i 

0,46 

,.. 
25 p cesa11ea 

. .. . . 

- - -

28 ~1 -
Morte mater 

36 1'1 no tetal/s7 · 
intervenção . 

- - - .. 

(*) - ... . - . - . 44 . . Os numeres entre parenteses sao os cod1.gos das causas basJ.cas segundo o MANUAL . 

.-

LOCAL/KESIDÊNClA 

capital 

capital 

-

Outra localidade 

Capl.tal 

-
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.Os d,ados .do quadro 9 apresentam a ·ca 

suísf:ica dos Õbitos maternos de causas .não relacionadas 

e causas .não classificadaso Foram verificados 2 Õbitos 

por causas .não relacionadas sendo um de meningite pne~ 

mocÕcica e outro de septicemia por Stafilococcus aureus, 

ambos alcançando percentuais de 50,0% e coeficientes es 

p~c!ficos de ·o,23/lO.OOO N.v. O primeiro ocorreu em 

mulher de 30 anos de idade, primÍpara, residente na Capi 

t~l, que .permaneceu 6 dias hospitalizada, com prontuirio 

sem .registro do t;rmino da gravidez. O outro foi diag -

nõsticado em mulher de· 25 anos, primípara, residente na 

Capit~l, submetida a cesârea com feto vivo, cujo proces-

so septicimico.não iniciou-se com a cesirea. 

Foram observados 2 obitos maternos de 

causa.não classificada, sendo um de causa materna mal 

definida e o outro de causa materna desconhecida, ambos 

perfazendo .percentuais de 50,0% e coeficientes específ! 

cos de 0,23/10.000 N.V. O primeiro foi de uma mulher de 

28 ancis, multÍpaia, residente em outra localidade, admi-

tida com batimentos cârdio-fetais (BCF) presente~,que foi 

a obito apÕs quatro dias e em cujo prontuário não houve 

-registro .de parto ou extraçao fetalo O outro acometeu a 

mulher de 36 ancis, multÍpaia, residente na Capital e que 

chegou i maternidade apÕs a morte materna e fetal ocorri 

da no trajeto • 

O quadro 9 mostra, ainda, a descrição 

dos casos, segundo as variáveis selecionadas, onde ob~er 
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~a-se que 75,07. das mulheres eram multÍparas e 75,07. re 

sidiam na Capital. Bastante expressivo ~ verificar - se 

que, em 50,07. dos casos, não houve registro do t~rmino 

da gravidez e do que ocorreu com o produto conceptual. 

Os casos de morte materna por causas 

nao relacionadas e por causas nao classificadas identi-

ficados neste estudo são típicos de perda da informa-

ção como Óbito materno. Não havendo informação anota-

da no atestado de Õbito sobre a condição de gravidezpor 

ocasião do evento ou se este ocorreu at~ 42 dias após o 

t~rmino ou interrupção da gravidez, o codificador difi 

cilmente os classificara como Õbito materno. 

Entre os autores consultados, somente 

40 
KRUPP e colaboradores referem-se a meningite como ca~ 

sa de Õbito materno, por~m do tipo meningitis .mucormyco 

sis,com percentual de 5,57.. 

Na revisão bibliográfica realizadanão 

identific~u-se refer~n~ia de Óbito por septicemia esta-

filocÕcica que independesse de intercorr~ncia ou inter-

venção na gravidez. 

Os resultados relativos a Õbitos por 

causas nao classificadas são equivalentes aos encontra-

36 
dos por HARDY e colaboradores , que relatam 2 casos 

40 
KRUPP e colaboradores , que referem 2 casos e CICIVIZZO 

1 b .. d 19 e co a ora ores , que citam 3 casos, 
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O que foi apresentado acerca dos qu~ 

tro casos, praticamente, complementa a visão cr!tica que 

se pode ter da assistincia materna que as pacientes r~ce 

beram, quer em FlorianÕpolis ou em outras localidades, a 

n!vel pri-natal, natal e pÕs-natal e, bem provavelmente, 

relacionada com a condição sÕcio-econômica das mulheres 

inclu!das neste estudo. 

~O!Ílo estudos deste tipo visam, de ·al 

guma forma, contribuir para a diminuição do obituário , 

acredita~se que seja .valida a inclusão de causas nao 

relacionadas e causas nao classificadas em pesquisas de 

mortalidade materna, em especial quando houver informa-

çoes que comprovem que o Õbito ocorreu em per!odo de 

gestação, parto ou puerpêrio ou interrupção da gestaçãoo 
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TABELA 12- COEFICIENTE DE M.M.(POR 10.000 N.V.), SEGUNDO O TIPO DE 0BITO E GRUPO ETÁRIO, FLO

RIAN6POLIS, S.C., 1Y78 ~~ 19_79, OBITUÁRIO HOSPITALAR. 

"" Atiõ 1978 .. .1 9 7.9 Coeficiente ~edio de período 

Tipo Óbitos 6bitos Grupo Obstétrico Obstétrico não rela Obstétrico 
Obito .... não rela Etârio cionados 

Direto Indireto Tot:al Direto Indireto Total Direto Indireto cionados Total 

1.!_, 15 H 19 7,91 - 7,91 - 7,50 - 7,50 3,85 3,85 - 7,70 

20 H 24 6,64 - 6,64 6,34 - - 6,34 6,4~ - - 6,49 
~--~--

25 H 29 11,86 - 11,86 - 3,66 3,66 7,32 5,70 1,90 1,90 9,50 

30 t-I 34 - - - 6,'Z3 6,73 6,73 20,19 3,63 3,63 3,63 10,89 

35 H 39 - 17,09 17,09 48,31 16,10 - 64,41 24,88 16,58 - 41,46 

40 l-I 50 - - - 40,98 - - 40,98 20,49 - - 20,49 

TOTAL 6,74 1,12 7,86 7,31 4,18 2,09 13,58 7,03 2, 71 1,08 10,82 
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Na tabela 12 mostra~se o C.M.M. espe-

.clfirio, .s~gundo o grupo etirio e tipo d~ ~bito • 

No ano de 1978, foi observado que os 

~bitos ob~t~tricos diretos se apresentaram com maior ris 

co para as mulheres do grupo et;rio de 25 a 29 anos, ·en 

quanto que no ano de 1979, o maior risco ficou para as 

mulheres de idade mais elevada, ou seja, aquelas com ida 

de compreendi~a entre 35 a 39 an6s, seguido das de 40 a 

50 anos. Como m~dia para o perrodo , o C.M.Mo revela 

tambem, maior risco para as mulheres com idade compreen-

dida entre 35 a 39 anos e, a seguir, para as de 40 a 50 

anos. Chama a atenção o fato de que, no ano de 1978, o 

coeficiente por ~bito obstétrico direto foi mais eleva-

do na idade considerada ideal para a concepão. 

BERRY
10 

da a fundamentação que consi-

dera~se .básica para o inrcio da discussão destes dados • 

Este autor afirma que a hist~ria do impacto das tecnolo-

gias .medicas sobre a mortalidade materna tem sido razoa-

velmente documentada. O impacto de mudança hist~rica 

nos padr;es de idade e paridade sobre a mortalidade -na o 

tem sido adequadamente avaliado. Entretanto, como se P2 

de observar, os coeficientes do presente estudo foram ob 

tidos somente em dois anos de observação o que, apesar de 

possibilitai uma caracterização do risco por idade,~ con 

siderado um perÍodo pequeno. 0 que parece não invalidar 

o estudo ~ o fato de que os autores consultados, na gran-

de maioria 1 comentam que a idade interfere na mortalidade 
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materna e, no entanto, .nao apres."entam os coeficientes 'es 

pecíficas·· • 

A t~be1a 14 mostra que as mulheres 

com maior risco de morrer foram as que apresentavam 

idade mais elevada. 

MUXI e co1aboradores 48 apresentam __ . 

a citaçãa·de ROSENVASER deq'uêasmulheres de idade avança-

da tem maior prob ab i 1 idade de morrer par transtornos ·s o 

brepostos, como miomas, afecçÕes cardio-respiratõrias e 

outros. 

Os resultados desta pesqu~sa coinci -

dem parcialmente com a afirmação de COSLOVSKY e colabo-

23 radares 1 quando dizem que "as menores cifras são as das 

idades abaixo dos 30 anos, apÕs o que as taxas ascendem • 

As cifras são mais elevadas no grupo compreendido entre 

os 45 e os 49 anos, em geral o Nesse ~ltimo grupo, a re 

dução e menor o •• a mortalidade materna no grupo etário 

mais avançado apresenta os mais elevados Índicesa Este 

fato oferece duas explicaçÕes diferentes 1) o risco obs 

tétrico nesta faixa de idade e sempre mais elevado; 2) p~ 

sam sobre este grupo os onus das doenças prÕprias da ida-

de" 

O aumento do risco por idade tambem 

referido por HARDY e colaboradores 
36

, quando descrevem 

... 
e 

um coeficiente de mortalidade materna de 40,4/100.000 N.V. 
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para. mulheres. com idade _igual .ou inferior a 16 anos, 82,3 

para o grupo .•e.tirio de 17 a. 28 anos e 188,5 para as mu 

1heres com 29 anos e mais. Na literatura consultada iden 
70 

tificou~se que SCHAFFNER e colaboradores agruparam as 

idades de modo equivalente ao adotado nesta pesquisa, mas 

os resultados por eles encontrados sio muito menos eleva-

dos. Enquanto identificou-se para o grupo etãrio de 15 a 

19 anos um coeficiente de ·7,70/10.000 N.V., eles demons-

tram um valor de 1,2 para mulheres brancas e 4,9 para nao 

brancas; no grupo de 20 a 24 anos 1 enquanto identificou-se 

·6,49 eles .descrevem ·1~3 para mulheres brancas e 5,4 para 

.nao brancas; nas de 25 a 29 anos identificou-se 9,50 e e 

les 1,8 para brancas e 10,0 para.nio brancas. 

Estes autores classificaram as mulheres 

em brancas e nioibrancas para indicar ~s condiç~e~ s~cio ~ 

écon3micas diferenciadas. Os resultados do presente estu-

uo se aproximam dos relativos a mulheres não brancas • 

LESER 42 diz que "o risco para a ges-

tante e tanto maior quanto mais a sua idade se afasta 

dos 30 anos para mais ou de 20 anos para menos ; a mor-

talidade materna e maior entre mães jovens ou com mais 

de 35 anos, o • • ' mostrando assim, que o perÍodo de pro -

criação Õtimo situa-se entre os 20 e os 30 anos de idade". 

67 
No entanto, segundo ROLF , as mulheres 

com idade acima de 35 anos sio consideradas de alto risco, 
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porem a variável idade .deve .ser associada a outras de or 

dem sôcio--econômica e de prioridade nos serviços de saú

de. 

A idade, portanio, nao pode ser aval! 

ada por si sÕ na mensuraçao do risco de M,Mo, uma vez que 

caminha par e passo com outros fatores que se somam a es 

ta variável na determinação do risco, a exemplo do que 

verificou-se nesta pesquisa, quando o C.M.M. por Õbito 

obstétrico direto foi mais elevado num grupo etário em 

que parte dele e tido como ideal para conceber • 
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TABELA 13 - COEFLCIEN~E DE *•*• lPOR lO,OOU N,V,l~ S~GUNDO O TifO DE GBITO E PARiDADE, FLORIA-
-· 

N6POLIS, SC, 1978 e 1979. OBITUÃRIO HOSPITALAR~ 

"" Ano 1Y78 197.':1 Coeficiente m;dio do per!odo 

F~ Obstétrico Obst;trico 6bitos Obstétrico C5bitos ar~ -
dade to - ' I ... 

não rela nao re 
"':~-- lacio"::' 

Direto !nd~reto Total Direto Indireto. cionados Total . Direto. Indireto. nados. Total 

--

Primípara 5,78 - 5,78 3,14 3,14 3,14 9,4:l 4,52 1,51 1,51 7,54 

MilltÍt>ara 8,Y8 - 8,98 11,08 5,54 1,85 18,47 10,13 3,04 1,02 14,19 

Grande multi- - 10,05 10,05 - - - - - 5,08 - 5,08 
para 

TOTAL 6, 74 1,12 7 ,86. 7,31 4,18 2,09 13,58 7,03 2,·71 1,08 10,82 
~ ---------- ------ - - -- -------------~- - ----
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Ofiserva-:s·e, na ·taéela 13, que os C.M. 

~. apresentam tendincia a elevaçio com o aumento da pari 

dade, em especial no ano de 1978. Entretanio,a literat~ 

ra leva a uma e,.xpectativa .teórica de que a sequincia, em 

.termos .de risco, seria dos n!veis mais altos para as 

grandes multiparas, seguindo-se . multiparas e primipa-

ras, a qual os . resultado~ identificados nio correspondem, 

no ano de 1979 e na ~;dia para o per!6do. 

KLEIN & KARTEN 
39 

consideram a multi-

paridade como um risco materno muito s;rio e que tem que 

ser considerado, antes mesmo de uma hi~t6ria de gravidez 

considera que as mulheres com ·a.!, 

ta paridade (4 ou mais filhos) constituem grupos de alto 

risrio, mas nao se refere iquelas com paridade inferior a 

. ... . 
este numero. VAN COEVERDEN DE GROOT 78 refere a grande 

multiparidade como o fator mais associado com a mortali-

dade materna na Cidade do Cabo. FAUNDES e colaborado -

28 referem a grande multiparidade como . risco ·ma res 

terno de grande relevância, em especial para os 6bitos 

obstétricos diretos em associaçio com hemorragia • 

As observaçÕes de LESER
42 

, jã cita -

~ - . . ·~ das neste capLtulo, nao coLnc~dem como o que se observa 

na tabela 13, em que houve, no periodo, menor risco para 

a grande multipara e primipara do que para a mult!para • 

1 d 7.0 
SCHAFFNER e co abora ores afirmam 

que a paridade cresccnte .nio apresenta efeito independ~~ 
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te 'disce~n!vel sobre o risco materrio. HARDY e colabora-

d 
. 36 

ores afirmam que a mortalidade materna aumenta ·P! 

ra mulheres com cinco ou mais filhos • OJO & SAVAGE 
52 

observaram, em seus estud6s, que as mulheres com baixa 

paridade se apresentam com maior risco do que as de alta 

paridade. 

ROSENVASER, citado por MUXI e colabo

radores 48 refere como causa predisponente do 6bito ma 

terno a paridade, pois segundo este autor, "a primipari-

dade, pelo maior prolongamento do parto e do maior nume-

ro de intervençÕes que dã lugar, predispÕe ãs hemorragi-

as e infecçÕes; a multiparidade, sobretudo na grande mul 

tÍpaia, jã que apresenta, com certa frequincia, doenças 

coincidentes " • • • o A grande multiparidade com doenças 

coincidentes pode ser observada no ano de 1978, em que 

se obteve um C.M.M. por 6bito obst~trico indireto de 10,05/ 

10.000 N.V. 

43 
LIZANA e colaboradores referem c. 

M.M. para primÍparas e multÍparas menores do que os v~ri 

ficados neste estudo,enquanto que o coeficiente para 

grande multÍparas por eles identificado foi maior do que 

o desta pesquisa. 

A literatura consultada mostra que os 

autores entram em contro~~rsia no que diz respeito ao ris 

co de morte materna relacionado ao aumento da paridade 

Alguns autores consideram a baixa paridade como maior ris 
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co e outros a multiparidade,. enquanto q.ue outros ainda, 

nio atribuem efeitos qrie, por si i~, expliqtiem o aumento 

do risco da morte materna pelo aumento da paridade. Os 

resultados desta pesquisa concordam com estes Gltimos 
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TABBLA 14- COEFICIENTE DE M.M. (POR 10.000 N.V.), SEGUNDO O TIPO DK ÕBITO E LOCAL DK RESID~N 

CIA, FLORIANÕPOLIS, S,C., 197B e 1979 . OBITUÃRIO HOSPITALAR • 

~ Ano .1978 1Y79 Coeficiente medio do peri.odo 

Lo c~ Obstétrico Obstétrico Obito Obstétrico Obito ... -R~s idên- hito: u nao re nao re-. - laciona :Diret:o- Indireto' Direto Indireto. 1ac1.o- Total Direto. Indir~to Total c1.a Total nado do· 

Capital 4,31 - 4,31 - 2,01 4,02 6,03 2,08 1,04 2,08 5,20 

Outras locali 9,38 2, 35 1 
- 11,73 15,24 6,53 - 21,77 12,42 4,52 - 18,07 dades -

TOTAL 6,74 l,ll 7,86 7,31 4,18 2,09 13,5B 7,03 2, 71 1,08 10,82 
-- - - - -- -
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Na tabela 14 mostra~se o C.M.M. segu~ 

do o tipo .de 56ito e local de residincia. Todos os 

pos d~ 5biio, a ·excaçio dos nio .relacionados, favorecem 

um coeficiente especifico mais .elevado em mulheres r e si 

dentes em outras localidad~so No ano de 1978, o C.M.M • 

. de ~esidentes em outras localidades ~ cerca de tris ve 

ze~ maior que o das mulheres residentes na Capital e, na 

midia do .pertodo,. ~ maior cerca de tris vezes e meia 

Os resultados apresentados nesta tab~ 

la.sio superiores aos ident~ficados na literatura congul 

tada, mas favorecem consideraç;es equivalentes is que ·se 

guem. 

NAGI & STOCKWELL 49 estabeleceram 

num estudo de mortalidade, diferenciais ~ . ~ . 
soc1o-econom1cos 

segundo locais de residincia erafirmam que a mortalidade 
! 
' 

comportou~se diferentemente por irea de estudo e que ·1o 

cal de residincia pode ·ser considerado como indicador ·s5 

cio-econômico. ROLF 67 
considera que ,·em determinadas 

circunstâncias, a mulher.nio procura assistência pelas 

condiçÕes que tenha no local onde reside . . . 

SCHAFFNER e colaboradores
70 

identifi-

caram maior mortalidade materna por causas obstitricas 

diretas nos residentes em ireas rur.ais, com 3, 7 e, os ·o~ 

tr6s, ·z,S/10.000 N~Vo Este resultado i muito baixo 

quando comparado aos desta pesquisa, pois, tanto os obs-

titricos diretos quanto os indiret6s, sio cerca de 3 ve-
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zes maiores .ao .C.M.M. da Capital,. exceto nos casos de: õ 

bitos por. causas .nao relacionadas, que foram observados 

so~ente na Capit~l. 

LESER 
42

, considera que "o risco, 'p!:_ 

ra a gestante e para o feto, ; maior quando presentes 

certas condiçÕes obstétricas ou entidades mÕrbidas, ·va 

riando de uma paraoutra a magnitude do risco e as po~s! 

bilidades de controli-lo mediante cuidados medicas e~p~ 

ciais 11 
·o Esta afirmativa conduz ao raciocínio de que 

mulheres residentes fora da capital tem condiçÕes de~fa 

vorãveis para assistência especial. 

Os comentarias efetuados acerca dos 

dados da tabela lO, devem ser associados aos da tabela 

ora em pauta. 

Visando complementar os dados da ta

bela 14, retomaram~se as informaçÕes originais e verifi 

cou-se qtie, dos Õbitos obstétricos diretos 29,2% foram 

transferidos do interior e chegaram com Õbito iminente. 

Dos Õbitos obstétricos indiretos de mulheres residentes 

em outras loaalidades, 33,3% tiveram assistência medica 

previa em instituiçÕes do interior. Assim, acredita-se 

que o local de residência pode representar as condiçÕes 

de vida destas mulheres e, em especial, a assistência 

obstétrica disponível • 



~ ~A~ELA 15 - COEFiCIENTE DE M.M. (POR 10,000 N,V,)*, SEGUNDO O TIPO DE ÔBITO E TIPO DE PARTO, 
~ 
~ 

FLORLANÔPOLIS, S,C., 1978 a 1979, OBITUÃRIO HOSPITALAR. 

I 197.8. . I. .1979 lc~eficiente m;dio do periodo 

Tipo Obstétrico Óbito Obst;trico Óbito 
não re1a não re1a 

Parto Total Direto. Indireto. 
cionado- Total Direto Indireto 

cionado-
I Total , ~ ,,_' ,:' 0 I l, ~ J.:. :.' -l 

Normal 1,5t3 1,58 3,16 3,07 1,53 - 4,6 2,34 1,56 - 3,YO 

Cesãrea 8,12 - 8,12 3,42 3,42 3,42 10,26 5,57 1,86 1,86 9,29 

Total 
-, 

3,36 1,12 4,48 3,13 2,09 3,42 6,27 3,25 1,62 0,54 5,41 

* :excluidos os Õbitos relacionados com aborto e não extração fetal 
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Na taoela 15 mostra-se o C.M.M. por 

tipo d~ Õbito e parto e verifica~se qrie, nos anos de· 

1978 e 1979 os coeficientes esp~c!ficos por .cesârea sao 

mais elevados .cerca .de tr~s vezes ao relacionado a ~aE 

to normal. No ano de 1978 verifica-se maior coeficien 

te para cesir~a, mesmo identificando Õbito obst~trico 

indireto somente no grupo de parto normal. 

obst~tricos direio' o coeficiente ~ cerca de cinco ~e 

. ... . 

zes maior para cesarea. No ano de 1979 se equivalem os 

Õbitos obstétricos diretos em cesârea e parto normal 

nos obstétricos indiretos cesirea abrange o dobro dos 

relativos a parto normal e observam-se Õbit~s nio rela-

cionados em parto 
... 

cesareo, o que nio ocorre no parto tior 

mal. 

Estes dad6s, a prioii, podem repre~e~ 

tar maior risco de Õbito associado a cesir~a, assunto e~ 

te bastante controvertido. Entretanio, este risco apre-

senta-se ainda maior ao ooservar-se que o coeficiente es 

pec!fico por parto normal nesta pesquisa ~ elevado • 

61 
Segundo REZENDE "a ... cesarea abdo"mi 

nal atingiu as culminâncias de seu aperfeiçoamento t~cni 

co. Os riscos da intervençio se amenizam dia a dia, ma 

nifestados em resultados insuperáveis, que a fazem igua-

l~r, e ultrapass~r, em segurança, qualquer operaçao de 

cirurgia maior. Ato de urgincia, quase sempre, de urgi~ 

cia extremada • • • ". Acrescenta ainda que "antes de cotisi 

~derar adequada ou mtiito alta a incidincia de c~~arean~ , 
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hi de saber~se a natureza do .serviço hospitalar de ond~ 

prov~m'' .• Refere,ainda, envolver a cesirea riscos s~p~ 

riores aos havidos numa parturição eutÕcica 

E A & 27 . 
VR RD GOLD quest~onam 

.. 
se e o 

risco d~ 6bito inerente i cesarearia, ou ele ~ mais pro-

vãvelmente devido a complicação obst~trica associada p~ 

ra a qual a cesareana foi realizada • 

30 FRIGOLLETO e colaboradores afirmam 

ser necessirio considerar que as mulheres que se submetem 

a cesareana tem fatores independentes de risco que contr! 

buem ou causam Õbito. Acrescentam, ainda, que a perícia 

m~dica e a origem da população devem ser levadas em conta, 

assim como as modalidades de tratamento e os recursos ins 

titucionais. 

Para STA'LL\WRTHY e BOURNE, citados por 

48 
MUXI e colaboradores , a redução da M.M. associada a ce 

sirea pode ser obtida pela preparaçao pr~-operatõria que 

deve iniciar-se no pr~-natal e que em muitos casos ~ mais 

importante do que a prÕpria t~cnica cirúrgica o 

AGUERO e colaboradores 7 consideram que 

a participação das cesireas em mortes por sepsis tem al-

cançado, nos Últimos aDos, periculosidade equivalente ao 

aborto. 

Nesta pesquisa verificou-se que, em 

1978, o risco da .cesirea sobre o parto normal foi de 2,56 



e no ano de.l979 de 2,23 . Estes achados parecem muito 

elevados, principalmente porque o r~sco de morte ver~-

ficado no C.M.M. especÍfico por parto normal foi alto. 

Estes resultados podem ser compara

dos aos de EVRARD & GOLD
27

, que calcularam ser o risco 

de Õbito por cesareana 26 vezes maior do que por parto 

30 
normal e que aos de FRIGOLLETO e colaboradores , que 

referem variar este risco de 3 a 30 vezes e que estes 

dados não devem ser analizados isoladamente. 

Pelo que se pode observar vários fa 

tores devem ter interferido nos dados da tabela 15,co~ 

forme foram comentados no discorrer deste trabalho,uma 

vez ~ue os resultados expressam risco muito elevado, 

tanto para o parto normal como para cesareana. 

Antes de concluir este capÍtulo va-

le relembrar as dificuldades devidas a insuficiência 

qualitativa e quantitativa de registro, que limitaram 

as opçÕes metodolÓgicas. 

Apesar dessa restrição, deve-se ter 

em mente que a indicação dos elevados coeficientes de 

M.M. e a demonstração da perda de dados de Õbito mate~ 

no no sistema de informaçÕes de dados vitais
1
represen

tam uma contribuição para uma tentativa de superaçao 

de tais inconvenientes, permitindo, ademais, uma toma-

da de consciência por parte dos Õrgãos assistenciais 

de ensino, de pesquisa, da necessidade melhoria da 

assistência à maternidade na ãrea estudada. 



5. CONCLUSÕES 
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ps resultados desta pesquisa referem-se a 

casuística hospitalar e, para esta realidade, permitem con 

cluir que: 

O coeficiente de mortalidade materna veri 

ficado em Florianôpolis, SC, no perÍodo de 1975 a 1979, va

ridu entre o valor mínimo de 7,14/10.000 N.V. em 1976 e o 

máximo de 13,58/10.000 N.V. em 1979, com o coeficiente me

dia de 10,14/10.000 N.V., não tendo sido constatada tendên

c~a definida para sua redução. 

O coeficiente de mortalidade materna por 

Ôbitos obstétricos diretos apresentou-se com valores muito 

prôximos entre sí, nos 5 anos, com um valor media de 7,61/ 

10.000 N.V. para o perÍodo, característica nao observada noo 

coeficientes por outros tipos de Õbito. 
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As mortes maternas, em sua maior propoE 

çio (75,0%), foram determinadas por ~bitos obst~tricos di

retos, seguindo-se dos obst~tricos indiretos e, por Últi

mo, dos de causas nio relacionadas e de n~o classificadas. 

No perÍodo de estudo, os ~bitos obst~-

tricos diretos foram devidos i infecçio (54,5%), hemor -

ragia (30,7%) e toxemia (15,2%).r No primeiro grupo a pn.E_ 

cipal causa foi o aborto, no segundo os tocotraumatismos, 

e, no terceiro a eclimpsia sobreposta i hipertensio 

rial pr~-exístente. 

arte 

A distribuiç~o relativa das mortes ma

ternas, segundo a paridade, mostrou que a maioria dos ~bi

tos obst~tricos diretos e indiretos ocorreu em multÍparas, 

seguida de grandes multÍparas e primíparas; quanto aos 

~bitos de causa não relacionada, verificou-se a mesma fre-

qUência absoluta para primíparas e multÍparas e, no caso 

de ~bitos de causas não classificadas, s~ foram observadas 

mortes em multÍparas. Nos ~nos de 1978 e 1979, os coe fi-

cientes de mortalidade materna apresentaram-se diferentes, 

pois no primeiro ano houve maior risco de morrer em gran

de mul típaras, seguindo-se multÍparas e primíparas e, no ano de 1979, 
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s~ oco~reram ~bitos e~ mutt!paras e prim!par~s, tendo ti 

do a primeira um. risco duas vezes maior que a: Última 

No p~r!odo .de 1975 a 1979, a distriBui 

çio pe~centual indicou maior frequincia no caso de 6bi-

tos obstétricos diretos, para partos normais (47 ,4%), ·s~ 

guida de .cesirea (36,8) e, por Último, de viculo extra-

to r (15, 8%) • Dos ~bitos obstêtricos indiretos, 66,7% o 

correram em partos normais e 33,3% em 
.-

cesareas. Nos a 

nos de 1978 e 1979 evidenciou-se maior risco de morrer 

de parto .cesireo do ·que de parto normal • 

Do total de ~bitos estudados no perío-

do .de 1975 a 1979, 13 eram de mulheres que re~idiam na 

Capital e 31 em outras localidades. Dos 6bitos obstêtri 

cos diretos, o .número de mulheres residentes em outras 

localidades (24) foi maior que o das ~ue residiam na Ca 

pital (9), fato este tambêm verificado, de maneira mais 

pronunciada, no caso de 6oitos obstêtricos indiretos 

Os ~bitos maternos de causas nio relacionadas somenté o 

correram em residentes na Capital e os de causas nio elas 

sificadas aconteceram tanto em moradoras da Capital como 

de outras localidades. O coeficiente de mortalidade ma 

terna ~m 1978 e 1979 apontou maior risco de morrer para 

mulhere13 residentes em oútras localidades, comparativamen_-

te ã Capital. 

O toeficiente ~e mortalidade materna 

...... 
por grupos etar1os evidenciou maior risco de morte pa-
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ra as . mulheres dos grupos mais. velhos (35 a 39 anos e 40 

. ~ · 50 anoi), seguido ~e grupos mais jovens (15 a 19 anos). 

Em 1978 e 1979 o grupo de 35 a 39 anos mostrou os coefi-

cientes d~ ~bito maii elevad6s, iridicando, portanio, ser 

este grupo o de maior risco. 

O coeficiente de mortalidade materna 

identificado atingiu .n!vel mais elevado . do que os resul-

tados de registros oficiais. Foi, ... tambem, constatado um 

percentual .de 18,2% ·de preenchimento inadequado dos ates-

tados de ~bito. 

A gu1.sa . de conclusão final, o que se 

evidenciou neste estudo foi uma limitação no processo de 

interpretação dos dados obtid6s, pela ji mencionada ausin 

cia de estudos teóricos e empÍricos que permitissem, ao 

lado da descrição dos fatos, sua explicação. Consideran-

do a complexidade que envolve estudos nesta ãrea, que im 
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-~lica .no desenvolVimerito de linhas de pesquisa neste ~am 

~o, enriquecendo - ~ ;rea .de ~a~de materna ~ que se coloca 

o presente trabalhoo Ele consiste no limiar de ~m pro 

.cesso de investigaç;o que deve ser acompanhado das pes 

quisas em profundidade que busq~em no lado da descriçio 

a explicaçio dos fen3menos observados. 
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Anexo n9 1 

N9 REGISTRO 
NOME . DATA IDADE EM CAUSA RESIDÊ:NCIA TRANs:FERfNCIA - NOME :•: 

PAC~ENTE . . . . . . . INTt<RNaÇÃO. . ANO:-;. l10l.{TIS .. . .IWHTUAL. . . . DA. INS.TIWlÇÃO 
OBS . . . . .. 



R.EGISTKO: 

NOME: 

I:DADE: 

DATA INTERNAÇÃO~ 

PARIDADE: 

LOCAL DE RESIDRNCIA: 

TRANSFERENCIA: 

DATA DE NASCI'MENTO: 

DATA DO l5BITO: 

AT~STADO DE ÓBITO NO PRONTUÁRio: SIM 

NÃO 

CUPI'AR CAUSA DA MORTE KEGISTKADA NO PRO~TUÃRIO 

HISTÕRico: . " ~ . (descreva todas as anotaçoes do prontuar1o de mo 

so sequencial, desde a admiss;o ao 6bito) 



.:·Anexo n9 3 

ETÁRIO 

TIPO 

PARTO 

NORMAL 
p 
M 

15 a 19 20 a 24 

. .. -GM- ... . . o •• • • o o • •• o . o. o o o. o . o. o o 

p 

CE~ÃKEAI M 

FORCEP 

GM 

l' 
M 

25 a 29. 30 a 34 35 a 3 9 

. -GM ... . o • • o .. . o . o o . o. o • • • ••••• • ••• o •••• o o . o . o . o o o . o . o o •• o o 

VÁCUO 
p 
M 

. . ... GM . o o o o ••• • o o. o. o o o •• 

J? - prim!para 

M - mÚltipara 

GM : -o ·grande mult!para 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

40 a 50 TOTAL 
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