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Resumo: A mortalidade materna está dividida em direta e indireta, sendo que tais mortes 

predominam no período puerperal. Apesar dos esforços para diminuição desses níveis, países como 

o Brasil, em especial a região Norte, apresentam um resultado aquém do esperado para a 

Organização Mundial de Saúde. Neste contexto, o objetivo do trabalho consiste em analisar as 

características dos óbitos maternos puerperais da Região do Carajás. Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório e retrospectivo, dos óbitos maternos na região do Carajás entre 2011 e 

2015; para a realização da pesquisa, foi utilizada a plataforma TABNET, na qual foram isoladas 

variáveis correspondentes ao ano estudado e às estatísticas de mortalidade maternas notificadas 

pelo DATASUS, determinando a Razão de Mortalidade Materna para comparação dos óbitos 

regionais, estaduais e nacionais. Os resultados demonstram níveis menores regionais em 

comparação aos estaduais, porém mais elevados em relação aos nacionais, as principais causas de 

morte são de origem direta e consideradas evitáveis, como a eclâmpsia e as anormalidades 

vasculares, a maioria dos óbitos ocorreu em hospital e em mulheres pardas, residentes nos maiores 

municípios da região: Parauapebas e Marabá, o que reforça a necessidade de políticas públicas 

                                                        
1 Graduada em Educação do Campo - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA. Especialista pelo 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural Marabá. Professora Substituta do IFPA- Campus Rural de Marabá-PA. 

E-mail: drica187@yahoo.com.br 

 
2 Graduada em Educação do Campo - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA. Especialista pelo 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural Marabá. Professora Substituta do IFPA- Campus Rural de Marabá-PA. 

E-mail: drica187@yahoo.com.br 

 
3 Graduada em Educação do Campo - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA. Especialista pelo 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural Marabá. Professora Substituta do IFPA- Campus Rural de Marabá-PA. 

E-mail: drica187@yahoo.com.br 

 
4 Graduada em Educação do Campo - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA. Especialista pelo 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural Marabá. Professora Substituta do IFPA- Campus Rural de Marabá-PA. 

E-mail: drica187@yahoo.com.br 

 
5 Graduada em Educação do Campo - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA. Especialista pelo 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural Marabá. Professora Substituta do IFPA- Campus Rural de Marabá-PA. 

E-mail: drica187@yahoo.com.br 

 



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

2 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

voltadas a essa população, mais suscetível a mortes evitáveis com acompanhamento efetivo do pré-

natal. 

 

Palavras-chave: causas de óbito, mortalidade materna, período pós-parto. 

 

CHARACTERIZATION OF MATERNAL PUERPERAIS OWLS IN THE CARAJÁS 

REGION BETWEEN 2011 AND 2015. 

 

Abstract: Maternal mortality is divided into direct and indirect, and these deaths predominate in 

the puerperal period. Despite the efforts to reduce these levels, countries such as Brazil, especially 

the North, have a lower result than the World Health Organization. In this context, the objective of 

this study is to analyze the characteristics of puerperal maternal deaths in the Region of Carajás. 

This is a descriptive, exploratory and retrospective study of maternal deaths in the Carajás region 

between 2011 and 2015; the TABNET platform was used, in which variables corresponding to the year 

studied and to the maternal mortality statistics reported by DATASUS were determined, determining the 

Maternal Mortality Ratio for comparison of regional, state and national deaths. The results show lower 

regional levels compared to state ones, but higher than national ones, the main causes of death are of 

direct origin and considered avoidable, such as eclampsia and vascular abnormalities, the majority of 

deaths occurred in hospital and in women in the largest municipalities in the region: Parauapebas and 

Marabá, which reinforces the need for public policies aimed at this population, more susceptible to 

avoidable deaths with effective prenatal care. 

   
Keywords: cause of death, maternal mortality, postpartum period 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As estatísticas sobre a mortalidade materna têm sido apontadas como o melhor indicador 

de saúde da população feminina e, consequentemente, a melhor ferramenta de gestão de políticas 

públicas. Mesmo com esforços que há anos vêm sendo realizados, os números relacionados a 

mortes maternas no período gravídico-puerperal ainda e o suficiente para causar alarde (VIANA; 

NOVAES; CALDERON, 2011). 

A mortalidade gestacional é dívida em dois grandes grupos, morte gestacional direta e 

morte gestacional indireta, sendo a morte gestacional direta relacionada a resultados de 

complicações durante a gestação durante o puerpério. Já a mortalidade gestacional indireta é 

causada por doenças prévias não necessariamente desenvolvidas durante a gravidez, mas que pode 

ter sido agravada por processos fisiológicas naturais da gestação e motivos externos de causa não 

naturais (BOTELHO et al., 2014). 

O estado puerperal é uma perturbação psicológica que a mãe sofre entre o deslocamento e 

expulsão da placenta e à volta do organismo materno às condições normais, podendo ser 

classificado em três fases, sendo: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 45º dia) e remoto (a partir 

do 45º dia) (MESTIERI; MENGUETTE; MENGUETTE, 2005). 

Logo, ao levar em consideração o sexto objetivo do milênio, e a discreta redução brasileira 

nas taxas de mortalidade materna em relação à meta proposta, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar as características dos óbitos maternos puerperais da Região do Carajás. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

Estudo exploratório, descritivo e retrospectivo, utilizada análise documental, em que serão 

coletadas as informações sobre os óbitos maternos em período puerperal disponíveis no 

DATASUS. A pesquisa tem como área de estudo a região do Carajás no estado do Pará. A 

população de estudo abrange os dados de casos notificados no DATA-SUS de óbitos maternos 

puerperais no período de 2011 a 2015 (BRASIL, 2018). 

As variáveis estudadas para os casos de mortalidade materna em período puerperal: período em 

que ocorreu o óbito, características maternas; classificação da morte materna e causas básicas do óbito 

(considerando a Classificação Internacional de Doenças) e local de ocorrência do óbito. Para o cálculo 

da razão de mortalidade materna (RMM), utilizamos os dados do SINASC (Sistema de Informações 

dos Nascidos Vivos), obedecendo-se à fórmula: 

 

 

 

Para a análise estatística e confecção de gráficos e tabelas, foi utilizado o programa Microsoft 

Office Excel (2010). Neste estudo foram utilizados apenas dados de domínio público disponíveis a livre 

consulta, logo, não sendo preciso o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram notificados no DATASUS 1342 óbitos de mulheres em idade fértil na região do 

Carajás no período decorrido entre 2011 e 2015. Tais números são como espelhos, refletem abismos 

sociais em aspectos políticos, econômicos e sociais, portanto, demonstram a necessidade de buscar 

meios para que esta média seja diminuída (WHO, UNICEF, UNFPA, 2010). 

A maior taxa de mortes em período puerperal na região do Carajás ocorre nos primeiros 42 

dias após o parto. Esta realidade corrobora com diversos estudos e com os resultados obtidos os 

quais afirmam a fragilidade da puérpera, em especial durante o período imediato, a acidentes 

vasculares como a hemorragia pós-parto (LEITE, 2011). 
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A determinação da Razão de Mortalidade Materna (RMM) para este período obteve os 

resultados mostrados na figura 01, com os índices regionais abaixo dos estaduais, porém acima da 

média nacional. Em comparação com outros dados, no ano 2000, a Suécia obtém uma taxa de 

mortalidade materna (MM) de 2/100.000 mulheres, enquanto no Brasil a taxa de MM é de 

256/100.000 mulheres. (DIAS, 2015). 
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Em relação às causas, apresentadas na tabela 02, nota-se nítido predomínio das causas 

obstétricas diretas, sendo que dessas causas, a eclâmpsia se encontra em maior porcentagem, seguida 

por hemorragia pós-parto. Ambas se tratam de causas evitáveis, também de elevada incidência e 

mortalidade no Brasil, evitáveis com medidas simples, tais como o pré-natal (GUERREIRO, 2015). 

 

 

A maioria dos óbitos ocorreu em hospital (96.4%). Quanto aos fatores socioeconômicos 

maternos, observou-se predominância de óbitos na faixa etária compreendida entre 25 a 29 anos. 

Em relação à etnia materna, há nítida predominância de óbitos na população parda e escolaridade 

alta. À análise do estado civil, os dados encontram-se em certa homogeneidade.  

Apesar da alta taxa de cobertura do sistema, é provável que haja deturpação em alguns dados, 

em especial, devido ao preenchimento incorreto da declaração de óbito. Em contrapartida, parte da 

elevação dos números de mortalidade gestacional pode dar-se pelo avanço tecnológico e facilidade 
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da notificação destes novos óbitos. Todavia os números apesar de não precisos são mais que o 

suficiente para que haja interferência de políticas públicas de saúde. 
 
 

4. CONCLUSÕES 

 

Os números expostos nos resultados mostram flutuações de acordo com o ano em questão, 

dessa forma, verifica-se a importância da análise destes dados para elucidar o porquê destas 

mulheres morrerem quando se há altas taxas de evitabilidade neste tipo de óbito. Além disso, é 

indiscutível que o conhecimento das causas de óbitos faz com que haja um melhor direcionamento 

de políticas voltadas ao público alvo em questão, buscando alcançar os ideais preconizados pela 

OMS. 
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