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Introdução 

A gravidez pode ser conceituada como o período de tempo compreendido que vai 

desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide até o momento do parto. Este processo é 

encarado pela maioria das mulheres como algo positivo e especial, pois significa a 

continuação da vida destas mulheres e uma nova fase de descobrimento.  No entanto, em 

algumas circunstâncias este processo é considerado de risco, podendo acarretar à saúde da 

mãe e do feto ou recém-nascido prejuízos decorrentes de intercorrências dos mais variados 

tipos (BRASIL, 2010). As causas da gravidez de risco podem ser tanto intrínsecas à fisiologia 

da mãe quanto extrínsecas, associadas aos serviços de saúde que dão suporte a gravidez. Esse 

tipo de gravidez merece uma atenção especial para evitar que ocorre a morte materna, um 

desfecho fatal que está relacionado diretamente às gravidezes de risco. 

A mortalidade materna pode ser considerada como qualquer óbito de uma mulher 

durante a gestação ou 42 dias após o parto, independentemente de sua duração, sendo causada 

por fatores relacionados ou agravados pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, 

sendo não acidentais nem incidentais (BRASIL, 2007). 

A mortalidade materna é um grave problema de saúde pública. Em 2005, morreram 

em todo o mundo 536.000 mulheres por causas relacionadas à gestação, parto e puerpério, 

principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, que configuram uma taxa de 

99% destas mortes (WHO, 2007). Por este motivo, dentre as Oito Metas de Desenvolvimento, 

adotadas na Cúpula do Milênio da Organização das Nações Unidas, se encontrava a redução 

da mortalidade materna em 75% até 2015, que não foi, no entanto, alcançada.  

O estudo desta questão ainda se mostra com desafios. Além da análise individual da 

mortalidade é preciso ter em mente um contexto mais amplo que rompe a barreira de casos 

específicos e expande para toda uma nação. Observam-se, portanto, que questões de saúde, 

gênero e direitos reprodutivos estão relacionadas à mortalidade materna e suas repercussões.  

                                                           
1 Discente do Curso de Medicina da UFPB 
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Há décadas já se foi percebido no Brasil problemas referentes à notificação e a 

preenchimentos de declarações de óbito maternos. Estudos mostraram que a subnotificação 

pode atingir até 130% e o sub-registro até 87% para algumas variáveis contidas na Declaração 

de Óbito (PAHO, 2008; KHAN, 2006; LAURENTI, 2000). No entanto, o Ministério da Saúde 

(MS) tem se mostrado empenhado em maior sensibilizar essas taxas, o que levou a um 

aumento nos últimos anos. Esta elevação deu-se, em parte, pela melhoria nos serviços de 

captação de informações, como a criação dos Comitês de Mortalidade Materna.  

Segundo o MS, altas taxas deste índice são consideradas um grave problema de saúde 

pública e uma violação aos Direitos Humanos de Mulheres e Crianças, acometendo de 

maneira incisiva classes sociais mais baixas (BRASIL, 2004). 

É notório que a mortalidade materna atinge de forma mais prevalente mulheres de 

baixa renda e baixa escolaridade. O Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna 

do Paraná verificou, em 1997, que 52,5% dos óbitos maternos ocorreram em mulheres com 

renda de 1 a 4 salários mínimos e 86,8% em mulheres com escolaridade de 1 a 4 anos de 

estudo (CEPMM, 1997). Além deste, outro estudo afirmou que mulheres mais pobres, em 

geral, recebem menos assistência obstétrica (PERPÉTUO, 2000). 

Em conjunto com as questões econômicas emerge a questão racial. O Brasil, fruto de 

uma grande miscigenação, mostra-se como um palco difícil para este estudo, visto que 

existem várias tendências no que tange a conceituação e classificação de etnias. Entretanto, 

estudos mostram que, independente da classificação, as minorias étnicas vivem em piores 

condições socioeconômicas (HENRINGER, 2002). 

A etnia não é por si só fator de risco, mas a inserção social adversa do grupo racial 

constitui-se em vulnerabilidade (BATISTA, 2004). Nesse aspecto, é de fácil associação que 

mulheres não brancas são mais vulneráveis ao óbito materno, já que as diferenças étnico-

raciais se relacionam a desigualdades sociais, condicionando, portanto, a forma de viver 

dessas pessoas.  

É necessário, também, conseguir extrair da sociedade o potencial discriminatório que 

as mulheres estão suscetíveis, para assim poder entender de forma mais ampla a 

vulnerabilidade em que elas estão inseridas. As mulheres não brancas, em geral, estão sujeitas 

a maiores discriminações de diversas ordens, como raça, gênero e classe social. Portanto, 

estão expostas a um risco aumentado de adoecimento, seja direto ou indiretamente pela 

precariedade da assistência. Isso se projeta, portanto, na qualidade da assistência materna, que 

irá marcar de forma brusca sua presença na taxa desta mortalidade. Sendo assim, as ações de 
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saúde devem ser desenvolvidas de forma integral, considerando todos os eixos da vida dessas 

mulheres, no seu contexto biopsicossocial. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil epidemiológico da mortalidade materna 

no Brasil, verificando a correlação entre óbitos maternos e raça/cor no Brasil entre os anos de 

2000 a 2015. A mortalidade materna é um indicador de saúde sensível não apenas à saúde da 

mulher, mas também verifica as iniquidades inerentes à população. O estudo da mortalidade 

materna de mulheres não brancas mostra-se imprescindível ao entendimento das diferenças 

raciais, da opressão de gênero e do racismo estrutural na sociedade. 

 

Metodologia 

O presente estudo foi realizado como estudo epidemiológico descritivo, com base em 

dados secundários, obtidos mediante consulta a dados epidemiológicos e estatísticas vitais dos 

anos 2000 a 2015 no Brasil presentes no site TABNET, disponibilizado pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (BRASIL, 2017). 

No sistema do TABNET, foram consultados os óbitos maternos segundo a raça/cor de 

mulheres, que foram classificados segundo as características sociodemográficas de idade (em 

anos), estado civil e escolaridade. Posteriormente os óbitos segundo raça/cor destas mulheres 

foram relacionados com os principais tipos de causa de morte obstétrica que ocorreram em 

cada grupo étnico. 

Tais óbitos foram analisados usando a razão de prevalência e tabelas de contingência, 

assim como gráficos indicando séries históricas dos óbitos maternos no período dos dezesseis 

anos estudados. 

A variável “raça/cor” foi caracterizada segundo a classificação do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) como: branca, preta, parda, amarela e indígena. A categoria 

de raça/cor amarela não foi incluída na pesquisa por terem ocorridos óbitos insuficientes nesta 

população para a análise dos dados para o estudo. 

As variáveis segundo classificação do DATASUS foram caracterizadas em diferentes 

grupos: idade (até os 50 anos, em faixas etárias de dez anos, e após os 50 anos. Não foram 

encontrados dados abaixo dos 10 anos ou acima dos 80 anos, não tendo esses grupos etários 

sido incluídos no estudo), escolaridade (nenhuma, 1 a 7 anos, 8 a 11 anos, 12 ou mais anos e 

ignorado), estado civil (solteira, casada, viúva, separada judicialmente, outro/ignorada) e 

causa básica de óbito materno (capítulo XV da Classificação Internacional das Doenças 10ª 

revisão – CID 10 – que classifica as doenças do ciclo gravídico-puerperal). 
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Foi calculada a razão de mortalidade (RMM) segundo raça/cor pela seguinte fórmula: 

. Para cálculo de RMM, o número de nascidos vivos foi 

obtido para o mesmo período a partir dos dados epidemiológicos do Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (SINASC/DATASUS).  

Para cálculo da razão de prevalência, o número de não acometidos foi estimado a 

partir destes mesmos dados citados, configurando-se como estimativa, pois as mães que 

vieram a óbito podem ter tido outros filhos durante a época de 2000 a 2015, assim como pode 

ter ocorrido a presença de natimortos ou gemelares, não computados nos dados. Para a 

comparação da razão de prevalência, usou-se como base a categoria de raça/cor branca. Desse 

modo, o cálculo da razão de prevalência serve para visualizar se a distribuição de tais óbitos 

segundo raça/cor se deu de forma aleatório ou se há correlação entre o padrão de raça/cor das 

mulheres que vieram a óbito por causas maternas. A fim do cálculo, foram utilizadas tabelas 

2x2 do programa de domínio público OpenEpi versão 3.01, comparando as categorias de 

raça/cor parda, preta e indígena com a categoria branca (DEAN et al., 2013). O intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) e o valor-p foram obtidos automaticamente através do cálculo do 

programa. 

 

Resultados e discussão 

 Do período de 2000 a 2015, ocorreram 24.465 óbitos devido a causas maternas no 

Brasil. Dessas mulheres, 49,8% pertenciam à raça/cor parda, 37,4% à branca, 11,4% à preta e 

1,3% à indígena (Tabela 1). Vale salientar que cerca de 1% das mulheres não possuíam 

registro de cor/raça em relação à idade, estado civil e escolaridade. Adicionalmente, 26 

mulheres tiveram sua faixa etária e estado civil ignorados. 

 As maiores concentrações de óbitos ocorreram no grupo de 20 a 29 anos entre as 

mulheres pardas, correspondente a 21,1% de todos os óbitos do período e a 42,3% entre as 

mulheres pardas. Em todos os outros grupos, o grupo de 20 a 29 anos também foi o mais 

afetado, com 40,1% das brancas, 41,6% das pretas e 35,4% das indígenas (Tabela 1). Tal 

resultado corrobora com outros estudos que confirmam que a mortalidade materna é algo que 

ocorre na idade fértil e na idade produtiva (TEIXEIRA, 2012). 

 Em relação ao estado civil, as mães solteiras foram as que tiveram maior proporção de 

óbitos maternos, com 47,7% das brancas, 56% das pardas, 58,8% das pretas e 37,3% das 

pardas tendo sido classificadas como solteiras. É válido refletir sobre o estado conjugal não 

formalizado ou aberto que pode ocorrer, assim como sobre a possível quebra de vínculos entre 
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a mãe e o pai ao ser descoberta uma gravidez indesejada. Além disso, as mães solteiras 

representam um grupo bastante vulnerável, por desprovimento de uma rede de apoio 

fortalecida, como uma família bem estabelecida. Desse modo, pode ser explicada a falta de 

aporte afetivo, emocional, social, financeiro e do estímulo ao autocuidado à mãe como um 

fator de risco para a ocorrência de uma fatalidade durante a gravidez nas mulheres solteiras 

(FERRAZ, 2012). 

 Quanto à escolaridade, em todos os grupos foi observado que a maior concentração de 

óbitos maternos se deu no grupo com 1 a 7 anos de estudo. A educação, então, é vista como 

um fator protetor para a mortalidade materna. Isso se deve ao acesso precário de mulheres 

com baixa escolaridade ao sistema de saúde, estando esta também relacionada à baixa renda. 

A desinformação reflete na não percepção da morte materna como um problema evitável e de 

saúde pública, relacionando-se a questões culturais (TANAKA, 2000). 

 

Tabela 1 
Características sociodemográficas, segundo raça/cor de mulheres que faleceram por óbito 
materno, Brasil, 2000 a 2015. 

Características3 

Raça/Cor 

Branca  
(n= 9.145) 

Parda 
(n=12.186) 

Preta  
(n=2.804) 

Indígena  
(n=330) 

n % n % n % n % 
Idade (anos)4         
   10 a 19 1.210 13,2 2.019 16,5 352 12,5 84 25,4 
   20 a 29 3.670 40,1 5.163 42,3 1.168 41,6 117 35,4 
   30 a 39 3.502 38,2 4.043 33,1 1.005 35,8 94 28,5 
   40 a 49 731 7,9 929 7,6 271 9,6 34 10,3 
   50 a 79 26 0,2 24 0,2 6 0,2 1 0,3 
Estado civil²         
   Solteira 4.361 47,7 6.821 56 1.650 58,8 123 37,3 
   Casada 3.523 38,5 3.307 27,1 687 24,5 102 30,9 
   Separada 
judicialmente 

237 2,6 123 1 31 1,1 - - 

   Viúva 91 0,1 105 0,8 35 1,2 2 0,6 
   Outro/ignorado 933 10,2 1830 15 401 14,3 103 31,2 
Escolaridade         
   Nenhuma 242 2,6 721 5,9 144 5,1 83 25,1 
   1 a 7 anos 3.195 34,9 5.337 43,8 1.192 42,5 125 37,9 
   8 a 11 anos 2.254 24,6 2.700 22,1 580 20,7 29 8,8 
   12 ou mais anos 999 10,9 631 5,2 129 4,6 7 2,1 
   Ignorado 2.454 26,8 2.796 22,9 759 27 86 26 
 

                                                           
3 2.048 mulheres sem registro de cor/raça em relação a faixa etária, estado civil e escolaridade. 
4 Vinte e seis mulheres com idade e estado civil ignorados. 
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A principal causa de óbito materno nas mulheres brancas e pardas foram outras 

complicações obstétricas não classificadas em outras causas (NCOP), com respectivamente 

27,2% e 23,9%. Para as pretas as causas principais foram (26,2%): edema, proteinúria, 

transtornos hipertensivos da gravidez, parto e puerpério, enquanto nas indígenas a principal 

causa foram complicações do trabalho de parto e do parto (26%) (Tabela 2). Nas mulheres 

negras, a causa etiológica se deve a uma predisposição biológica de afrodescendentes para 

doenças relacionadas à hipertensão arterial (BATISTA, 2004), mas também com fatores 

agravantes para a doença hipertensiva, como dificuldade acesso à saúde (BRASIL, 2000), 

baixa qualidade do atendimento (ALEXANDER, 2002) e falta de ações e capacitação de 

profissionais de saúde voltadas para atender aos riscos específicos aos quais elas estão 

expostas (TEIXEIRA, 2012). Tais resultados coincidem com uma pesquisa nos EUA que 

evidenciou uma maior prevalência/gravidade de complicações cardiovasculares, pré-

eclâmpsia, hemorragia e infecção entre afroamericanas (FISCELLA, 2004). A etiologia 

principal da mortalidade materna nas mulheres indígenas evidencia a maior falta de 

assistência obstétrica, como falta de acesso ao sistema de saúde e dificuldades de transporte, e 

até mesmo questões culturais, com elevado número de partos domiciliares, predispondo a 

complicações relacionadas ao momento do parto (PÍCOLI, 2006). 

 

Tabela 2 
Causas de óbitos maternos segundo raça/cor, Brasil, 2000 a 2015. 

Causas 

Raça/Cor 

Branca  
(n= 9.145) 

Parda 
(n=12.186) 

Preta  
(n=2.804) 

Indígena  
(n=330) 

n % n % n % n % 
Edema, proteinúria, 
transtornos 
hipertensivos da 
gravidez, parto e 
puerpério 

1.872 20,4 2.929 24 735 26,2 69 20,9 

         
Outras afecções 
obstétricas NCOP5 

2.487 27,2 2.909 23,9 688 24,5 60 18,2 

         
Complicações do 
trabalho de parto e do 
parto 

1.482 16,2 2.033 16,7 364 13 86 26 

         

                                                           
5 Não classificadas em outra parte 
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Complicações 
relacionadas ao 
puerpério 

1.248 13,6 1.760 14,4 367 13 53 16 

            
Gravidez que termina 
em aborto 

713 7,8 1.029 8,4 262 9,3 27 8,2 

         
Assistência à mãe 
ligada ao feto, 
cavidade amniótica, 
problema de parto 

608 6,6 839 6,9 177 6,3 18 5,4 

         
Outras causas 734 8 687 5,6 211 7,5 17 5,1 
 

 

Analisando a série história da RMM segundo raça/cor no Brasil, de 2000 a 2015 

(Figura 1), é possível destacar três questões. A primeira refere-se à estabilidade durante o 

tempo na mortalidade materna quanto às mulheres brancas e pardas. A variabilidade da série 

histórica no grupo das indígenas é outro ponto que chama atenção. A terceira questão é a 

brusca queda na mortalidade materna nas mulheres pretas a partir de 2011. 

 Como explicação para a instabilidade na RMM no grupo das indígenas, os autores 

sugerem a maior vulnerabilidade a qual esses grupos estão expostos, além do menor número 

de pessoas pertencentes a esta população, que faz com que menores alterações nos valores de 

mortalidade materna se reflitam de forma mais clara no cálculo.  Quanto às negras, convém 

destacar que em 2011 houve uma mudança quanto à coleta de dados dos recém-nascidos, 

passando a serem registradas mais crianças negras, pois anteriormente a esta data, a cor do 

recém-nascido era registrada como a mesma cor da mãe. Isso fez com que o aumento no 

registro de crianças negras diminuísse a proporção de mulheres pretas que morreram devido a 

óbitos maternos, não representando uma queda real na mortalidade, e sim, um aumento da 

população considerada (BRASIL, 2012). 
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Figura 1 

 
Série histórica da razão de mortalidade materna (RMM) segundo raça/cor, Brasil, 2000 a 
2015.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor visualização da questão atual da RMM, o gráfico foi ampliado 
considerando-se somente os anos de 2011 a 2015, após a mudança do SINASC (Figura 2). 
Assim, é possível visualizar que, em 2015, aproximadamente 160 mulheres indígenas 
morreram a cada 100 mil nascidos vivos indígenas, traduzindo a RMM de valor 160. Nas 
mulheres pretas, a RMM ficou em torno de 110, enquanto nas brancas e pardas, ocorreu em 
torno de 50 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A queda na RMM nas mulheres negras observada em 2010-2011 não se deu devido a uma queda na 
mortalidade nessa população, e sim devido a uma mudança no conteúdo da Declaração de Nascidos Vivos, 
fazendo com que o número de crianças registradas como negras aumentasse em cerca de 2,6 vezes. 
(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sinasc/Consolida_Sinasc_2011.pdf) 
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Figura 2 

 
Série histórica da razão de mortalidade materna (RMM) segundo raça/cor, Brasil, 2011 a 
2015. 

 

 Para efeitos quantitativos, considerando os dados do DATASUS para a população e 

época estudadas e um p-valor para significância estatística menor que 0,05, é possível 

enxergar que as mulheres pretas tiveram um risco de 4,5 vezes maior de morrerem por causas 

maternas em relação às mulheres brancas (IC 95% 4,32-4,70; p < 0,0001). Já as mulheres 

indígenas, em relação às brancas, tiveram um risco de morte aumentado em 2,6 vezes, caso 

viessem a engravidar (IC 95% 2,34-2,91; p < 0,0001). As mulheres pardas, apesar de terem 

números proporcionais bastante parecidos com a das mulheres brancas, também tiveram uma 

prevalência aumentada de mortalidade materna estatisticamente significativa, em torno de 

1,27 vezes (IC 95% 1,24-1,30; p < 0,0001) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 

Razão de prevalência de óbitos maternos segundo raça/cor, Brasil, 2000 a 2015 

Relação entre 
raça/Cor 

  Razão de  
prevalência 

      IC 95%              p 

Preta/branca 4,51 4,32-4,70 p < 0,0001 
Parda/branca 1,27 1,24-1,30 p < 0,0001 
Indígena/branca 2,60 2,34-2,91 p < 0,0001 
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Considerações finais 

O estudo possuiu algumas limitações para cálculos mais precisos, mas que não são 

capazes de invalidar os resultados da pesquisa em questão de resultados, efeito e magnitude. 

Uma das limitações é a própria subnotificação da mortalidade materna como óbito materno, 

dificultando a obtenção de dados extremamente precisos. A mudança no conteúdo da 

Declaração de Nascidos Vivos do SINASC em 2011 também contribuiu para que a relação 

entre raça/cor e mortalidade materna fosse alterada, diminuindo assim a proporção entre as 

categorias. O uso de estimativas, já anteriormente citadas na metodologia do estudo, também 

limitara a precisão dos resultados quantitativos. 

O perfil epidemiológico da mortalidade materna permite identificar a população de 

alto risco que podem impactar positivamente na prevenção deste tipo de mortalidade. As 

relações étnicos-raciais mostram-se, portanto, imprescindíveis na gestão do cuidado a essa 

população. 

No estudo, foi perceptível as altas taxas de mortalidade materna entre mulheres não 

brancas comparadas as brancas, sugerindo baixa efetividade das políticas públicas para 

enfrentar esta questão, o que também pode ser observado pela persistência das disparidades ao 

longo dos anos. Nas estratégias para redução da mortalidade materna, portanto, é essencial 

observar as especificidades de cada raça, especialmente das indígenas e pretas, considerando 

as vulnerabilidades sociais a que estão expostas estas mulheres. Em relação às mulheres 

indígenas, uma maior atenção a programas que visem o cuidado das comunidades distantes do 

centro urbano e apoio ao parto domiciliar são essenciais para a redução da mortalidade neste 

grupo étnico-racial. Quanto às mulheres pretas, o cuidado deve ser intensificado quanto à 

predisposição biológica a transtornos hipertensivos, que se agrava durante a gestação. 

 O acesso ao sistema de saúde, removendo dificuldade de transporte e questões 

relacionadas ao racismo, que influem na qualidade do atendimento, devem ser pautas a serem 

destacadas de forma permanente e longitudinal, intensificadas transversalmente através de 

campanhas, reforçando a Política Integral de Saúde da População Negra (BRASIL, 2010).   
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