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Niterói, 28 de março de 2016

3



2

S 586   Silva, Bruno Cidade da
                 A mortalidade materna no Brasil e fatores de risco não-
clínicos/
             Bruno Cidade da Silva. - Niterói: [s. n.], 2016.
                  66f.

                   Trabalho de Conclusão de Curso – (Bacharelado em Estatísti-
             ca) – Universidade Federal Fluminense, 2016.

                  1. Inferência estatística. 2. Testes de hipótese. 3. Fator de ris-
              co. 4. Mortalidade materna. 5. Saúde da mulher. 6. Avaliação de
              risco à saúde humana. I. Título.
                                                                               CDD.: 519.53



Resumo

A preocupação com a qualidade de vida de uma população é assunto recorrente
nos fóruns de gestão de saúde pública de páıses de todo mundo. A Organização
Mundial da Saúde avalia que a mortalidade materna reflete a capacidade de um
sistema de saúde atender satisfatoriamente as mulheres. Este trabalho visou a
investigar o óbito materno no Brasil e sua posśıvel associação com fatores não-
cĺınicos referentes à gestante. Foram consideradas informações sobre registros de
óbitos maternos ocorridos em hospitais no peŕıodo de 2003 a 2013, disponibilizadas
pelo Sistema de Informações de Mortalidade - DATASUS - Ministério da Saúde. O
Teste Ponto-Mudança identificou 2006 como o ano inicial da alteração no patamar
da Razão de Mortalidade Materna, ao longo do peŕıodo investigado. Fixados os
anos de 2005 (anterior a mudança) e 2013 para fins de comparações, foi verificado
que a maior prevalência dos óbitos maternos ocorreu na região Nordeste, em 2005,
enquanto em 2013 foi na região Sudeste. A maioria dos óbitos maternos, em ambos
os anos, se referiram a mulheres não brancas, com idade entre 21 e 35 anos, sem
companheiros, com mais de 7 anos de escolaridade e sem atividade remunerada,
ocorridos no munićıpio de residência da gestante, até 42 dias após o término da
gestação, por causa direta e tendo a gestante recebido assistência médica. O Teste
de Homogeneidade avaliou, no entanto, que os perfis de estado civil, de ocupação
e de escolaridade das gestantes que vão a óbito são estatisticamente diferentes nos
anos de 2005 e 2013. Razões de Chances indicaram a raça não branca como único
fator de risco (RC: 1,44 [1,05-1,96]) para o óbito materno em 2013.

Palavras-chaves: Razão de Mortalidade Materna, Óbito Materno e Fatores de
Risco.
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Conteúdo 8

4.4 Fatores de risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 45

5 Conclusão p. 57

Referências p. 59

Anexo A -- Tabela-Resumo da Revisão Bibliográfica p. 61
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direta por região geográfica do Brasil em 2005 e 2013 . . . . . . p. 49

4.8 Razão de chance (IC 95%) para óbitos maternos de causa direta
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1 Introdução

1.1 Mortalidade Materna

A preocupação com a qualidade de vida de uma população é assunto recor-

rente nos fóruns de gestão de saúde pública de páıses de todo mundo. Indicadores

são propostos de modo a viabilizar a mensuração do padrão de vida de uma socie-

dade, considerando fatores como renda, escolaridade e saneamento. A Organização

Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, garante que a mortalidade materna reflete

a capacidade de um sistema de saúde em atender satisfatoriamente às demandas

das mulheres, sugerindo assim o tratamento que a mulher recebe na sociedade.[1]

Sabe-se, no entanto, que o estado de saúde da mulher e de qualquer outro indiv́ıduo

envolve questões mais complexas, tais como aspectos sociais, éticos e juŕıdicos que

refletem o ńıvel de liberdade, igualdade e justiça social em que se vive.[2]

A OMS define morte materna como o óbito de uma mulher ocorrido durante a

gravidez ou no peŕıodo de até 42 dias após o término da gestação. Quando ocorre

entre 43 dias e 1 ano, denomina-se morte materna tardia. As causas da morte de-

vem ser relacionadas ou agravadas pela gravidez, exceto se for de modo acidental.

Elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: i) Causas obstétricas diretas:

resultantes de complicações obstétricas na gravidez, parto e puerpério (pós-parto),

devidas a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou devida a uma cadeia

de eventos resultantes de qualquer das causas anteriores mencionadas e ii) Cau-

sas obstétricas indiretas: resultantes de doenças existentes antes da gravidez, de

doenças que se desenvolveram durante a gravidez ou que foram agravadas pelo
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efeitos fisiológicos das mesmas.[3, 4]

Esforços têm sido cada vez mais evidentes para melhorar a qualidade da saúde

da mulher no mundo, principalmente através de ações que motivem setores da

sociedade, dos governos e da mı́dia para formação de uma forte opinião pública

sobre este tema. Em 1984, na Holanda, no IV Encontro Internacional Mulher e

Saúde, ficou estabelecido o dia 28 de Maio como o Dia Internacional de Ação pela

Saúde da Mulher. O evento mostrou-se de grande importância, pois a partir dele,

a discussão sobre morte materna ganhou maior notoriedade. Três anos depois, na

5a edição do Encontro, realizada na Costa Rica, a Rede de Saúde das Mulheres

Latino-americanas e do Caribe (RSMLAC) propôs que a cada ano, sempre no dia

28 de Maio, uma temática nortearia ações poĺıticas para prevenir mortes maternas

evitáveis.[5]

Em 1988 teve ińıcio a Campanha de Prevenção da Mortalidade Materna, co-

ordenada pela Rede Mundial de Mulheres pelos Direitos Reprodutivos (RMMDR)

e pela RSMLAC, com envolvimento da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais

e Direitos Reprodutivos, do Brasil. A partir desse evento, o governo brasileiro

instituiu, por meio da Portaria 663/94 do Ministério da Saúde, o dia 28 de Maio

como a data nacional para a redução da morte materna.[5]

Em 1994, no Egito, ocorreu a Conferência Internacional sobre População e

Desenvolvimento (CIPD), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU)

com a participação de 179 páıses. Na ocasião debateu-se a respeito de poĺıticas po-

pulacionais e de desenvolvimento social. A comunidade internacional estabeleceu

um consenso sobre pelo menos três metas que deveriam ser alcançadas até 2014,

entre elas, a redução da mortalidade infantil e materna.[6]

Em setembro de 2000, em Nova York, a ONU promoveu novamente um en-

contro com os chefes de estado, desta vez com 189 páıses. Esta reunião resultou

na criação de um documento chamado Declaração do Milênio, que visa erradicar

a fome e a pobreza extremas no planeta. Foram estabelecidos os Objetivos de

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e, dentre eles, o 5o objetivo (ODM 5) é me-



1.2 Revisão Bibliográfica 14

lhorar a saúde materna. Neste, a meta é reduzir até 2015 (relativamente à 1990)

em 75% a razão de mortalidade materna (RMM), caracterizada pelo número de

óbitos maternos ocorridos a cada 100.000 nascidos vivos.[1]

Em 2013, a ONU estimou que no mundo cerca de 289.000 mulheres tenham

morrido decorrente de complicações associadas à gestação, ao parto ou ao pós-

parto, representando uma queda de 45% comparado a 1990.[1] Além disso, uma

grande parcela destes eventos (99%) ocorreu em páıses em desenvolvimento.[1] Nos

páıses desenvolvidos a RMM é, em média, de 16 mortes de mulheres a cada 100.000

nascidos vivos, sendo 14 vezes menor que nos páıses em desenvolvimento.[1] O

Brasil vem empenhando esforços para reduzir este ı́ndice, que atualmente avalia-se

estar em torno de 69 óbitos de mulheres por 100.000 nascidos vivos,[1] mas esta

estimativa pode estar imprecisa devido ao problema de sub-registros, comum em

diversos páıses.[7] Mundialmente, menos de 40% dos páıses possuem um sistema

de registro completo com boa atribuição à causa da morte, considerado vital para

que haja uma mensuração precisa da mortalidade materna.[1]

No Brasil, as principais causas de morte materna são hipertensão arterial,

infecções, hemorragias pós-parto e abortos sem assistência médica.[7] As causas

obstétricas diretas, e mais evitáveis, como a ausência ou baixa qualidade da as-

sistência pré-natal, são responsáveis por 80% dos óbitos maternos, enquanto que

as causas obstétricas indiretas correspondem entre 15% e 20% das mortes.[8] Em

páıses desenvolvidos esta relação é inversa, sendo as causas obstétricas indiretas

as principais responsáveis,[8] sendo o parto cesáreo um grande fator associado ao

maior risco de morte materna.[9]

1.2 Revisão Bibliográfica

No ano de 2006, uma pesquisa na Argentina investigou mortes maternas ocor-

ridas em 2002. Foram feitas análises descritivas para verificar as principais causas

de 121 óbitos maternos. O estudo teve uma abordagem caso-controle, baseado
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em uma amostra de 168 parturientes e na utilização do teste Qui-Quadrado para

verificar associações entre variáveis referentes ao hospital, cuidados com o parto

e caracteŕısticas biológicas e sociais da gestante e o óbito materno. O cálculo de

razões de chance ajustadas via modelo loǵıstico (RCaj), com respectivos intervalos

de 95% de confiança (IC95%) visou a identificar posśıveis fatores de risco para a

morte materna. Foi verificado que o retardo para o reconhecimento de ”sinais de

alarme”, para recebimento de tratamento adequado devido a diagnósticos equivo-

cados ou falta de recursos e para procurar cuidados médicos devido a um omitido

aborto induzido contribuem para a morte materna. Observou-se também que, de

modo geral, as causas dos óbitos foram devidas a complicações de abortos (27,4%),

a hemorragias (22,1%), infecções/sepse (9,5%), desordens hipertensivas (8,4%) e

outras causas (32,6%). Constatou-se que a chance de morte materna se eleva a

cada década de acréscimo na idade da gestante (RCaj = 2,10; IC95%: 1,25 - 3,52)

e também é maior na ausência de cuidados obstétricos essenciais (RCaj = 16,00;

IC95%: 2,12 - 120,65), na ausência de equipe de saúde qualificada (RCaj = 22,00;

IC95%: 2,96 - 163,21) e em parturientes com mais de 4 gestações anteriores (RCaj

= 2,16; IC95%: 1,07 - 4,45).[10]

No México, um trabalho de 2007 investigou os fatores de riscos da mortali-

dade materna através de um estudo caso-controle em um hospital de Obstetŕıcia

e Ginecologia. A amostra contou com 110 mulheres que vieram a óbito durante a

gravidez, no parto ou pós-parto (grupo caso) e 440 que sobreviveram ao peŕıodo

pós-parto (grupo controle), entre os anos de 1992 a 2004. Foi utilizada análise de

regressão loǵıstica com razões de chance ajustadas para encontrar fatores de risco

significativos, com seus respectivos intervalos de 95% de confiança. Concluiu-se

que os fatores mais significativos para a morte materna foram: idade materna ele-

vada (RCaj = 1,1; IC95%: 1,0 - 1,1), ausência de um cônjuge (RCaj = 16,2; IC95%:

1,3 - 196,1), baixo número de visitas pré-natais, (RCaj = 1,3; IC95%: 1,0 - 1,6),

condições médicas ruins pré-existentes (RCaj = 23,3; IC95%: 6,6 - 81,6), com-

plicações obstétricas em gravidezes anteriores (RCaj = 28,3; IC95%: 4,9 - 163,0) e

parto cesário (RCaj = 1,6; IC95%: 1,0 - 2,4).[11]
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Outra investigação, já no ano de 2009, avaliou as causas, tendências e fatores

na mortalidade materna em toda a Holanda. Todas as 414 mortes maternas re-

gistradas no peŕıodo de 1993 a 2005 foram inclúıdas no estudo. Foram aplicadas

estat́ısticas descritivas para descrever as causas da morte das gestantes, tanto di-

retas quanto indiretas, além de razões de chances (RC), com respectivos intervalos

de 95% de confiança para identificar posśıveis fatores de risco para o óbito ma-

terno. Constatou-se que apresentaram maior risco de morte materna as gestantes

com faixas etárias de 14-19 anos (RC = 3,2; IC95%: 1,7 - 6,0) e maiores de 45

anos (RC = 10,7; IC95%: 3,6 - 31,9), as que dão luz ao primeiro filho (RC = 1,4;

IC95%: 1,1 - 1,9) ou que já possuiam 3 ou mais filhos (RC = 1,9; IC95%: 1,2 -

3,0).[12]

Finalmente, no ano de 2014, um trabalho realizado no Quênia teve como ob-

jetivo identificar fatores de risco associados com a mortalidade materna num hos-

pital terciário, isto é, destinado a prestar assistência em outras especialidades

médicas além das básicas, como neurologia, radiologia, etc. Foi feito um estudo

caso-controle, onde 2 controles foram selecionados para cada caso. Os casos (150

observações) foram as mortes maternas identificadas a partir dos registros hos-

pitalares, e os controles (300 observações) foram mulheres internadas tanto antes

quanto após o parto e que não foram a óbito. O peŕıodo sob investigação é referente

aos anos de 2004 a 2011. A identificação de fatores de risco foi realizada através

de análises de regressão loǵıstica e cálculo de razões de chances ajustadas, com

seus respectivos intervalos de 95% de confiança. Identificou-se que as gestantes na

faixa etária dos 35-45 anos apresentavam maior risco comparado à faixa dos 15-24

anos (RCaj = 3,1; IC95%: 1,5 - 6,2), assim como em mães com histórico de uso

de álcool (RCaj = 2,5; IC95%: 1,2 - 5,3), com histórico de doenças pré-existentes

(RCaj = 3,0; IC95%: 1,7 - 5,3), com mais de 5 filhos (RCaj = 2,6; IC95%: 1,4

- 4,8), sem escolaridade (RCaj = 3,3; IC95%: 1,1 - 10,4), sem visitas pré-natais,

comparado aquelas que tiveram de 1 a 3 visitas (RCaj = 4,1; IC95%: 1,6 - 10,4) e

que tiveram parto cesário ou assistido (RCaj = 3,0; IC95%: 1,5 - 5,6).[13]
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Pode-se observar que, dentre os trabalhos acima relatados, há convergência

na identificação de alguns fatores de risco para a morte materna, como a idade

extrema da gestante e o insuficiente número de visitas pré-natais. Outros traba-

lhos vistos na literatura focaram na identificação de fatores cĺınicos associados a

morte materna. Em geral, todas as pesquisas identificadas faziam restrições sobre

a população em estudo e/ou limitavam consideravelmente o tamanho da amostra.

No anexo A, é apresentada uma tabela com uma śıntese dos trabalhos pesquisados.

O Caṕıtulo 1 deste Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o problema

e a revisão bibliográfica do presente estudo. No Caṕıtulo 2 serão apresentados os

objetivos da investigação aqui proposta. No Caṕıtulo 3, serão descritos o material

e a metodologia que foram adotadas, e as análises dos resultados, assim como a

discussão deles em confronto com a literatura serão apresentadas no Caṕıtulo 4.

No 5o e último caṕıtulo, serão apresentadas as considerações finais deste traba-

lho. Ao final desta monografia consta também a lista de referências bibliográficas

mencionadas no texto.
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2 Objetivos

Este trabalho, motivado a contribuir no aprimoramento da qualidade de vida

das mulheres, pretende investigar o óbito materno no Brasil e sua posśıvel as-

sociação com fatores não-cĺınicos referentes à gestante. Dentre os objetivos es-

pećıficos, podem ser mencionados:

i) identificar, no peŕıodo de 2003 a 2013, o ano onde possa ter ocorrido mudança

no patamar da RMM no Brasil;

ii) comparar as caracteŕısticas maternas e dos óbitos entre o ano anterior a mu-

dança no patamar da RMM e o ano de 2013;

iii) quantificar os riscos associados ao óbito materno por causas obstétricas di-

retas, relativamente ao de causas indiretas, de acordo com as caracteŕısticas

maternas dispońıveis no ano de 2013;

iv) quantificar os riscos associados ao óbito materno, relativamente ao óbito ma-

terno tardio, de acordo com as caracteŕısticas maternas dispońıveis no ano de

2013.
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3 Metodologia

3.1 Dados

O banco de dados para este trabalho foi obtido através do Sistema de In-

formações de Mortalidade (SIM), fornecido pelo Ministério da Saúde (DATASUS).[14]

Foram considerados registros dos óbitos maternos ocorridos em hospitais no peŕıodo

de 2003 a 2013, no Brasil. A Tabela 3.1 apresenta as variáveis, referentes a carac-

teŕısticas maternas e do óbito, que foram consideradas no estudo com suas catego-

rias originais e as que foram utilizadas neste TCC. As variáveis Idade, Raça/Cor,

Escolaridade e Ocupação têm duas opções de categorização, de modo a viabilizar

a aplicação da metodologia a ser apresentada na próxima seção.

Tabela 3.1: Descrição das caracteŕısticas maternas e do óbito

Caracteŕısticas
Valores e/ou Categorias

Originais TCC

Idade (anos) 15 a 45 15 ` 18, 18 ` 21, 21 ` 35, 35 ` 41, 41 ` 45

ou

≤ 20, 21 ` 35, ≥ 35

Raça/Cor Branca, Preta, Amarela, Parda,

Ind́ıgena

Branca, Preta, Parda, Outros

ou

Branca, Não Branca

Continua na próxima página
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Tabela 3.1 (Continuação)

Caracteŕısticas
Valores e/ou Categorias

Originais TCC

Estado Civil Solteira, União Consensual, Casada,

Separada Judicialmente, Viúva

Sem companheiro (Solteira, Separada Jud.,

Viúva), Com Companheiro (Casada, União

Consensual)

Escolaridade (anos) 0, 1-3, 4-7, 8-11, ≥ 12 0, 1-3, 4-7, 8-11, ≥ 12

ou

≤ 3, 4-7, ≥ 8

Ocupação Códigos da Classificação Brasileira de

Ocupações (CBO)

Estudante, Dona de casa, Aposen-

tada/Pensionista, Com atividade remunerada,

Desempregada

ou

Com Atividade Remunerada, Sem atividade

remunerada (Estudante, Dona de casa, Apo-

sentada/Pensionista, Desempregada)

Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Su-

deste, Sul

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul

Deslocamento do munićıpio de

residência da gestante

Código do munićıpio de residência

do falecido, Código do munićıpio de

ocorrência do óbito

Sim, Não

Assistência Médica Sim, Não Sim, Não

Causa do Óbito Códigos da Classificação Internacional

de Doenças (CID)

Direta, Indireta

Momento do Óbito Definições da CID Normal (Até 42 dias após a gestação), Tardio

(Entre o 43o dia e até 1 ano após a gestação)
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3.2 Teste Ponto-Mudança

O teste Ponto-Mudança é utilizado para investigar se há mudança na mediana

de uma sequência de observações de um determinado evento.[15]

Seja X1, X2, ..., XN uma série de N observações de uma variável aleatória

cont́ınua X. As seguintes hipóteses são testadas:

• H0: Não há mudança na mediana da série observada.

• H1: Há mudança na mediana da série observada.

Para cada uma das observações X1,...,XN atribui-se um posto de 1 a N. Seja

ri o posto associado ao valor de Xi. Para cada posição j da série, calcula-se

Wj =

j∑
i=1

ri , j = 1, 2, ..., N − 1 (3.1)

o qual é a soma dos postos das variáveis até o ponto j. A seguir, calculamos

2Wj – j(N + 1) , j = 1, 2, ..., N − 1 (3.2)

para cada ponto da série. Por fim, fazemos

Km,n = max|2Wj – j(N + 1)| (3.3)

O ponto de mudança estimado na série ocorre no valor de j da equação 3.3,

e este valor é denotado por m. Assim, N − m = n é o número de observações

depois do ponto de mudança. Portanto, Km,n é a estat́ıstica que divide a série em

m observações (antes da mudança) e n observações (depois da mudança). A partir
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da identificação do ponto m, é definida a estat́ıstica de teste W como sendo

W =
m∑
j=1

rj (3.4)

Para pequenas amostras, W não possui uma distribuição definida (ou conhe-

cida) e por isso sua distribuição amostral é apresentada em formato de tabela

[Anexo B] fixados os valores de m e n e também o ńıvel de significância α do teste.

Para grandes amostras, assume-se que a distribuição amostral de W seja apro-

ximada pela distribuição Normal, com os seguintes parâmetros

µ =
m(N + 1)

2
(3.5)

σ2 =
m · n(N + 1)

12
(3.6)

E neste caso, a variável Z, dada por

Z =
W + h− µ

σ
(3.7)

onde h = −1
2

se W > µ ou h = 1
2

se W < µ, tem distribuição Normal padrão.

Finalmente, para realizar o teste de hipótese, compara-se o valor observado

da estat́ıstica de teste com o valor cŕıtico, sob a hipótese nula e fixado o ńıvel de

significância α. Assim, a regra de decisão será

Para pequenas amostras:

• Se W ≤ WCL ou W ≥ WCU , rejeita-se H0.

• Se WCL < W < WCU , não rejeita-se H0.
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onde WCL e WCU são obtidos pela tabela de distribuição amostral de estat́ıstica

de teste [Anexo B].

Para grandes amostras, podemos utilizar a estat́ıstica de teste Z, definida na

equação 3.7. Assim, a regra de decisão será:

• Se |Z| ≥ ZC , rejeita-se H0.

• Se |Z| < ZC , não rejeita-se H0.

onde ZC é obtido da tabela da distribuição Normal Padrão.

Para exemplificar a aplicação deste teste, considere a RMM entre 1996 e 2006

no Mato Grosso do Sul, apresentado na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Estat́ısticas envolvidas no Teste Ponto-Mudança - Mato Grosso do Sul
(1996-2006)

Ano j RMM rj Wj =
∑j

i=1 ri |2Wj – j(N + 1)|
1996 1 50,59 2 2 8
1997 2 55,27 5 7 10
1998 3 54,87 4 11 14
1999 4 52,56 3 14 20
2000 5 37,05 1 15 30
2001 6 82,36 8 23 26
2002 7 87,65 11 34 14
2003 8 78,98 7 41 6
2004 9 84,20 10 51 6
2005 10 70,01 6 57 6
2006 11 83,51 9 66 0

Como podemos observar, dentre 11 observações, o valor máximo de |2Wj – j(N+

1)| é igual a 30, correspondendo a j = 5 como o ponto de mudança estimado na

série. Assim temos m = 5, n = 6 e W = 15 como estat́ıstica de teste. Consultando

a tabela de distribuição amostral de W [Anexo B] para o ńıvel de significância de

5%, a região critica é formada por W ≤ 19 e W ≥ 41, concluindo que rejeitamos a
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hipótese nula, ou seja, há mudança na mediana da RMM no Mato Grosso do Sul

no peŕıodo entre 1996 e 2006.

3.3 Teste Qui-Quadrado (χ2)

O teste Qui-Quadrado, notado pelo śımbolo χ2, que tem como uma de suas

aplicações o teste de homogeneidade, é utilizado para verificar se uma variável ca-

tegórica se comporta de modo similar, ou homogêneo, em várias subpopulações.[16]

Então, considerando uma variável com L categorias e C subpopulações, são

estabelecidas as seguintes hipóteses:

• H0: Há homogeneidade entre as subpopulações, isto é, P(Categoria i | S1)

= P(Categoria i | S2) = P(Categoria i | S3) = ... = P(Categoria i | Sj) =

... = P(Categoria i | SC), i = 1,...,L , j = 1,...,C

• H1: Não há homogeneidade entre as subpopulações.

Para realizar o teste, há de se considerar uma tabela de contingência L x C,

conforme apresentada a seguir:

Tabela 3.3: Tabela de contingência L x C

Variável
Subpopulação

Total
S1 S2 S3 . . . SC

Categoria 1 obs11 obs12 obs13 . . . obs1C tot1•
Categoria 2 obs21 obs22 obs23 . . . obs2C tot2•

...
...

...
...

. . .
...

...
Categoria L obsL1 obsL2 obsL3 ... obsLC totL•

Total tot•1 tot•2 tot•3 ... tot•C totg
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A tabela de contingência apresenta as frequências observadas, obsij, da i -ésima

categoria da variável na j -ésima subpopulação. Com base na tabela, podem ser

estimadas as frequências esperadas, sob a hipótese nula, da seguinte forma:

espij = tot•j ×
toti•
totg

(3.8)

onde tot•j é o total da amostra da subpopulação j, enquanto o quociente de toti•

por totg, representa a proporção de ocorrências da i -ésima categoria da variável.

A estat́ıstica qui-quadrado de Pearson é definida como

χ2
obs =

L∑
i=1

C∑
j=1

(obsij − espij)2

espij
(3.9)

que quantifica o quão discrepantes são os valores observados dos esperados. A

distribuição amostral de χ2
obs é Qui-Quadrado com (L − 1) × (C − 1) graus de

liberdade.

Assim, para um determinado ńıvel de significância α, haverá um valor cŕıtico

χ2
C e a regra de decisão será:

• Se χ2
obs ≥ χ2

C , rejeita-se H0.

• Se χ2
obs < χ2

C , não rejeita-se H0.

Ou, de outro modo, por meio do p-valor definido como P (χ2
(L−1)×(C−1) ≥ χ2

obs):

• Se p-valor ≤ α, rejeita-se H0.

• Se p-valor > α, não rejeita-se H0.

Em tabelas de contingência 2x2, este teste supõe que o número de observações

em cada casela da tabela e a menor frequência esperada espij sejam maiores ou
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iguais a 5, além do valor de totg ser maior que 40. Em caso contrário, recomenda-se

aplicar a Correção de Yates (também chamada de Correção de Continuidade) ou

o teste exato de Fisher.

Neste trabalho o teste de homogeneidade foi utilizado para comparar as ca-

racteŕısticas das gestantes que vão a óbito entre dois anos distintos (antes da

mudança no patamar da RMM e o ano de 2013) e comparar as caracteŕısticas

maternas quanto ao tipo de óbito em 2013.

3.4 Razão de Chances (RC)

A Razão de Chances é uma medida frequentemente usada para comparar

as chances de ocorrência de um evento em dois grupos diferentes.[17] Primeira-

mente, definimos a chance em favor de um evento como sendo a probabilidade de

ocorrência (p) dividida pela probabilidade de não ocorrência (1-p) deste evento,

isto é:

Chance =
p

1− p
(3.10)

Assim, a RC entre dois grupos é definida pela razão entre a chance de ocorrência

de um evento (E) em um grupo (G1) pela chance de ocorrência em outro grupo

(G2), ou seja

RC =
ChanceG1

ChanceG2

=

P (E |G1)

1− P (E |G1)

P (E |G2)

1− P (E |G2)

(3.11)

O valor da RC sendo igual a 1 indica que a chance de ocorrência do evento de

interesse no grupo G1 ou G2 é a mesma. Se a RC > 1, significa que a chance no

grupo G1 é maior que em G2, caso contrário, a chance no grupo G1 é menor que

G2.



3.4 Razão de Chances (RC) 27

Dada uma tabela de contingência de 2x2, exemplificada abaixo,

Tabela 3.4: Tabela de contingência de 2 x 2

Variável
Grupo

Total
G1 G2

Categoria 1 obs11 obs12 tot1•
Categoria 2 obs21 obs22 tot2•

Total tot•1 tot•2 totg

e considerando que o evento de interesse é a Categoria 1 da variável, é posśıvel

estimar a RC da seguinte forma:

R̂C =

obs11

tot1•
obs12

tot1•
obs21

tot2•
obs22

tot2•

=

obs11

obs12

obs21

obs22

=
obs11 × obs22

obs12 × obs21

(3.12)

Um intervalo de confiança (IC) é um intervalo estimado de um parâmetro

de interesse de uma população. Ao invés de estimar o parâmetro por um valor

pontual, como a R̂C, é fornecido um intervalo de estimativas prováveis. A dis-

tribuição amostral de R̂C não apresenta o comportamento de uma distribuição

Normal, porém

ln(R̂C) ∼ N( ln(RC) , V ar(ln(R̂C)) ) (3.13)

onde a estimativa da variância é dada por

V̂ ar(ln(R̂C)) =
1

obs11

+
1

obs12

+
1

obs21

+
1

obs22

(3.14)
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Em suma, a distribuição amostral aproximada de

ln(R̂C)− ln(RC)√
V̂ ar(ln(R̂C))

(3.15)

segue uma distribuição Normal padrão. Assim, os limites de confiança para ln(RC)

são dados por

(
ln(R̂C)− zα

2

√
V̂ ar(ln(R̂C)) ; ln(R̂C) + zα

2

√
V̂ ar(ln(R̂C))

)
(3.16)

onde o valor zα
2

pode ser obtido através da tabela Normal padrão para determi-

nado ńıvel de significância α. Para encontrar o intervalo de confiança para a RC,

temos que primeiramente conhecer a proposição 1, apresentada abaixo:

Proposição 1 Seja [L,U] um intervalo de confiança para o parâmetro θ com

ńıvel de confiança 1− α. Seja η = ϕ(θ), onde ϕ : R→ R é uma função crescente.

Então [ϕ(L), ϕ(U)] é um intervalo de confiança para o parâmetro η com ńıvel de

confiança 1− α.[18]

Como a estimativa intervalar acima, de ln(RC), não possui uma interpretação

clara, então aplicamos o exponencial, que é uma função crescente, nestes limites.[19]

Dáı, pela proposição 1, o IC para a razão de chance com 100(1−α)% de confiança

será obtido por

IC(RC) :

(
exp

[
ln(R̂C)± zα

2

√
V̂ ar(ln(R̂C))

])
(3.17)

Em intervalos onde o valor 1 está contido, é posśıvel afirmar com 100(1−α)%

de confiança que a chance de ocorrência do evento de interesse no grupo G1 ou G2

é a mesma.
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Neste trabalho, a RC foi utilizada para quantificar e comparar os riscos asso-

ciados ao óbito de acordo com as caracteŕısticas maternas.

Todas as análises estat́ısticas realizadas neste Trabalho de Conclusão de Curso

foram efetuadas através do software SPSS 20, fixados ńıvel de significância de 0,05

e coeficiente de confiança de 0,95.
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4 Resultados e Discussão

A Figura 4.1 ilustra o gráfico da RMM no Brasil, em hospitais, nos anos de

2003 a 2013 [14]. Observa-se uma irregularidade na RMM ao longo deste peŕıodo

e tal comportamento motivou ainda mais a realização das análises propostas neste

trabalho.

Figura 4.1: Razão de Mortalidade Materna (RMM) no Brasil, em hospitais, no
peŕıodo de 2003 a 2013
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4.1 Comportamento da RMM ao longo dos anos

A Tabela 4.1 apresenta as RMMs no peŕıodo de 2003 a 2013 e as estat́ısticas

envolvidas no teste Ponto-Mudança (seção 3.2), para verificar a ocorrência de

alteração no patamar deste indicador. Nota-se que a estat́ıstica indicada na última

coluna desta tabela é maximizada em 2006 e 2007, apontando nestes anos posśıveis

mudanças na RMM no peŕıodo investigado.

Tabela 4.1: Estat́ısticas envolvidas no Teste Ponto-Mudança - Brasil (2003 - 2013)

Ano Óbitos maternos Nascidos vivos RMM j rj Wj |2Wj − j(N + 1)|
2003 1.499 2.934.396 51,08 1 1 1 10
2004 1.565 2.928.155 53,45 2 3 4 16
2005 1.523 2.945.989 51,70 3 2 6 24
2006 1.545 2.863.823 53,95 4 5 11 26
2007 1.521 2.817.004 53,99 5 6 17 26
2008 1.619 2.865.801 56,49 6 8 25 22
2009 1.791 2.819.648 63,52 7 11 36 12
2010 1.638 2.806.506 58,36 8 10 46 4
2011 1.555 2.857.366 54,42 9 7 53 2
2012 1.533 2.851.526 53,76 10 4 57 6
2013 1.649 2.858.936 57,68 11 9 66 0

Observa-se que as estat́ısticas de teste na penúltima coluna são W = 11 para

2006 e W = 17 para 2007. Sob a hipótese de nulidadade, que não há alteração

no patamar da RMM no peŕıodo de 2003 a 2013, de acordo com a tabela de

distribuição amostral da estat́ıstica de teste [Anexo B], temos a seguinte região

cŕıtica:

• W ≤ 13 ou W ≥ 35, para o ano de 2006.

• W ≤ 19 ou W ≥ 41, para o ano de 2007.

Como os valores da estat́ıstica de teste observados na amostra encontram-se

dentro da região cŕıtica, ambos os anos de 2006 e 2007 podem ser considerados
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pontos de mudança na RMM. Selecionaremos o ano anterior a primeira posśıvel

mudança identificada, ou seja, 2005, para fins de comparações com 2013, de modo

a alcançar os objetivos estabelecidos neste TCC.

Baseado nas informações do DATASUS [14], a Figura 4.2 exibe a RMM, em

hospitais, por região geográfica do Brasil nos anos de 2005 e 2013. Observa-se

claramente que, exceto na região Sul, houve um aumento na RMM ao comparar

os dois anos investigados. Além disso, em 2005, a maior RMM foi identificada na

região Nordeste, enquanto em 2013 foi na região Norte.

Figura 4.2: Razão de Mortalidade Materna (RMM) por região geográfica do Brasil,
em hospitais, nos anos de 2005 e 2013

A Tabela 4.2 apresenta as maiores causas da mortalidade materna [14] nas

regiões geograficas do Brasil, em 2005 e 2013. Percebe-se que a eclâmpsia, doença

circulatória e infecção puerperal foram causas recorrentes na maioria das regiões

em 2005, enquanto em 2013 houve uma parcela considerável de óbitos devido a

doenças respiratórias e circulatórias.
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Tabela 4.2: Distribuição de frequência (%) das maiores causas de óbito materno por região geográfica do Brasil - 2005

e 2013

Ano
Região

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

2005

Eclâmpsia (8,96) Eclâmpsia (9,94) Infecção puerperal (17,14) Infecção puerperal (5,84) Doenças circulatórias (9,09)

Infecção puerperal (7,46) Doenças respiratórias (9,32) Pré-eclâmpsia (11,43) Eclâmpsia (5,11) Infecção puerperal (7,95)

Anormalidades uterinas (5,97) Doenças circulatórias (8,70) Eclâmpsia (5,71) Outras hemorragias (5,11) Outras hemorragias (6,82)

Hipertensão materna (4,48) Hipertensão materna (5,59) Descolamento da placenta (5,71) Doenças circulatórias (4,38) Embolia obstétrica (6,22)

Deslocamento de placenta (4,48) Outros (66,46) Deslocamento de placenta (5,71) Doenças respiratórias (4,38) Outros (69,32)

Outras hemorragias (4,48) Anormalidades uterinas (5,71) Outros (75,18)

Outros (64,17) Outras hemorragias (5,71)

Doenças circulatórias (5,71)

Doenças respiratórias(5,71)

Outros (48,60)

2013

Doenças respiratórias (8,70) Infecção puerperal (6,64) Eclâmpsia (6,10) Doenças circulatórias (9,38) Outras hemorragias (6,32)

Eclâmpsia (6,96) Pré-eclâmpsia (6,16) Anormalidades uterinas (6,10) Outras doenças (7,29) Infecção puerperal (6,32)

Outras doenças (6,09) Anormalidades uterinas (5,69) Outras hemorragias (6,10) Doenças respiratórias (6,25) Doenças circulatórias (6,32)

Anormalidades uterinas (4,35) Doenças circulatórias (5,21) Embolia obstétrica(6,10) Outras hemorragias (4,86) Doenças digestivas (6,32)

Outros (73,91) Outros (76,30) Doenças respiratórias (6,10) Infecção puerperal (4,86) Outros (74,74)

Outros (69,50) Outros (67,36)
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4.2 Descrição geral do óbito materno no Brasil

Definidos os anos de 2005 e 2013 para a investigação aqui proposta e após a

obtenção dos dados do DATASUS, foram observados 2.985 óbitos maternos, sendo

que em cerca de 57% deles havia informação ausente em pelo menos uma das

variáveis de interesse deste TCC. Após a exclusão dos registros sem informações

completas, o banco de dados ficou composto por 1.279 observações, sendo 38,2%

delas referentes ao ano de 2005 e 61,8% ao ano de 2013.

A Tabela 4.3 apresenta a distribuição de frequência percentual e estat́ısticas

descritivas de mulheres que vieram a óbito materno segundo as caracteŕısticas da

gestante, de acordo com a região geográfica do Brasil, nos anos de 2005 e 2013.

Observou-se que, qualquer que fosse a região geográfica considerada, a maioria dos

óbitos que foram considerados neste estudo referiram-se a donas de casa (ou sem

atividade remunerada) com idade entre 21 a 34 anos e escolaridade superior a 7

anos. Exceto na região Centro-Oeste, nas demais regiões do páıs, a maioria das

mães tinham um companheiro. Diferentemente de todas as outras regiões onde

predominaram óbitos maternos de mulheres pardas, no Sul foi mais expressiva a

morte de mães da raça branca.

Tabela 4.3: Distribuição de frequência (%) dos óbitos maternos segundo as caracteŕısticas da gestante

por região geográfica do Brasil - 2005 e 2013

Caracteŕısticas

Região

Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

(n = 1.279) (n = 182) (n = 372) (n = 117) (n = 425) (n = 183)

Faixa Etária

≤ 17 6,65 13,19 5,91 5,13 4,71 7,10

18 ` 21 12,90 17,58 11,29 19,66 11,76 9,84

21 ` 35 58,25 51,65 62,37 58,12 57,18 59,02

35 ` 41 16,97 10,99 16,40 12,82 20,71 18,03

≥ 41 5,24 6,59 4,03 4,27 5,65 6,01

Continua na próxima página
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Tabela 4.3 (Continuação)

Caracteŕısticas

Região

Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

(n = 1.279) (n = 182) (n = 372) (n = 117) (n = 425) (n = 183)

≤ 20 19,55 30,77 17,20 24,79 16,47 16,94

21 ` 35 58,25 51,65 62,37 58,12 57,18 59,02

≥ 35 22,20 17,58 20,43 17,09 26,35 24,04

Média ± desvio padrão 28,15 ± 7,41 26,04 ± 7,87 27,97 ± 7,04 27,85 ± 7,43 29,06 ± 7,34 28,72 ± 7,47

Estado Civil

Sem Companheiro 56,29 57,69 55,38 44,44 60,71 54,10

Com Companheiro 43,71 42,31 44,62 55,56 39,29 45,90

Raça/Cor

Branca 37,29 14,84 22,31 23,08 45,18 80,87

Preta 10,01 4,95 9,41 8,55 15,29 4,92

Parda 51,45 78,57 68,01 61,54 39,06 13,11

Outros 1,25 1,65 0,27 6,84 0,47 1,09

Branca 37,29 14,84 22,31 23,08 45,18 80,87

Não Branca 62,71 85,16 77,69 76,92 54,82 19,13

Ocupação

Estudante 7,74 15,38 7,53 4,27 7,06 4,37

Dona de casa 51,99 55,49 46,51 59,83 53,41 51,37

Aposentada/Pensionista 0,70 0,55 0,54 0,85 0,71 1,09

Desempregada 0,55 0,00 0,27 1,71 0,47 1,09

Com atividade remunerada 39,01 28,57 45,16 33,33 38,35 42,08

Com atividade remunerada 39,01 28,57 45,16 33,33 38,35 42,08

Sem atividade remunerada 60,99 71,43 54,84 66,67 61,65 57,92

Continua na próxima página
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Tabela 4.3 (Continuação)

Caracteŕısticas

Região

Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

(n = 1.279) (n = 182) (n = 372) (n = 117) (n = 425) (n = 183)

Escolaridade

Nenhuma 3,60 5,49 8,33 0,85 0,71 0,55

1 a 3 anos 17,90 20,88 22,58 12,82 14,59 16,39

4 a 7 anos 33,31 34,07 30,65 29,91 34,35 37,70

8 a 11 anos 34,56 34,62 29,57 37,61 39,06 32,24

12 anos ou mais 10,63 4,95 8,87 18,80 11,29 13,11

3 anos ou menos 21,50 26,37 30,91 13,68 15,29 16,94

4 a 7 anos 33,31 34,07 30,65 29,91 34,35 37,70

8 anos ou mais 45,19 39,56 38,44 56,41 50,35 45,36

A Tabela 4.4 apresenta a distribuição de frequência percentual de mulheres

que vieram a óbito materno segundo as caracteŕısticas do óbito, de acordo com a

região geográfica do Brasil, nos anos de 2005 e 2013. Constatou-se que em todas

as regiões do Brasil, a maioria das gestantes faleceu até 42 dias após a gestação,

dentro de seu munićıpio de residência, devido a causas diretas, tendo recebido

assistência médica. Sabe-se que as causas diretas são as mais evitáveis, pois têm

relação principalmente com a ausência ou baixa qualidade de assistências pré-

natais, tratamentos obstétricos incorretos ou omissão médica.[8] Isso sugere que

campanhas de prevenção possam causar forte impacto na RMM. Este fenômeno

pode significar que o sistema de saúde da região que estas mulheres residiam não

as atendia satisfatoriamente, fazendo com que elas recorressem a centros urbanos

melhor preparados.
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Tabela 4.4: Distribuição de frequência (%) dos óbitos maternos segundo as caracteŕısticas

dos óbitos por região geográfica do Brasil - 2005 e 2013

Caracteŕısticas

Região

Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

(n = 1.279) (n = 182) (n = 372) (n = 117) (n = 425) (n = 183)

Ano

2005 38,15 36,81 43,28 29,91 32,24 48,09

2013 61,85 63,19 56,72 70,09 67,76 51,91

Deslocamento

Não 57,78 59,34 50,27 59,83 64,71 54,10

Sim 42,22 40,66 49,73 40,17 35,29 45,90

Assistência Médica

Com Assistência 98,28 97,25 98,12 99,15 98,59 98,36

Sem Assistência 1,72 2,75 1,88 0,85 1,41 1,64

Tipo de Causa

Direta 72,01 78,57 74,73 79,49 64,94 71,58

Indireta 27,99 21,43 25,27 20,51 35,06 28,42

Momento do Óbito

Normal 95,93 95,60 95,97 94,87 95,29 98,36

Tardio 4,07 4,40 4,03 5,13 4,71 1,64
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4.3 Comparação dos perfis dos óbitos maternos

A Tabela 4.5 apresenta a distribuição de frequência absoluta e percentual dos

óbitos maternos segundo as caracteŕısticas da gestante, nos anos de 2005 e 2013,

e o resultado do teste de homogeneidade (seção 3.3).

Tabela 4.5: Distribuição de frequência absoluta e percentual dos óbitos maternos

segundo as caracteŕısticas da gestante por ano e resultado do teste de homogeneidade

Caracteŕısticas

Ano

p-valor
2005 2013

488 óbitos 791 óbitos

n (%) n (%)

Faixa Etária

≤ 17 35 (7,17) 50 (6,32)

0,42

18 ` 21 71 (14,55) 94 (11,88)

21 ` 35 283 (57,99) 462 (58,41)

35 ` 41 73 (14,96) 144 (5,18)

≥ 41 26 (5,33) 41 (5,18)

≤ 20 106 (21,72) 144 (18,20)

0,2021 ` 35 283 (57,99) 462 (58,41)

≥ 35 99 (20,29) 185 (23,39)

Raça/Cor

Branca 189 (38,73) 288 (36,41)

0,81
Preta 48 (9,84) 80 (10,11)

Parda 246 (50,41) 412 (52,09)

Outros 5 (1,02) 11 (1,39)

Continua na próxima página
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Tabela 4.5 (Continuação)

Caracteŕısticas

Ano

p-valor
2005 2013

488 óbitos 791 óbitos

n (%) n (%)

Branca 189 (38,73) 288 (36,41)
0,41

Não Branca 299 (61,27) 503 (63,59)

A Figura 4.3 apresenta a distribuição de frequência (%) dos óbitos maternos

segundo o estado civil da gestante nos anos de 2005 e 2013, e resultado do teste de

homogeneidade. Foi observada uma mudança no perfil do estado civil. Em 2005, a

grande maioria era de mães sem companheiro, e em 2013 esta proporção tornou-se

mais equilibrada.

Figura 4.3: Distribuição de frequência percentual dos óbitos maternos segundo o
estado civil da gestante nos anos de 2005 e 2013

A Figura 4.4 apresenta a distribuição de frequência (%) dos óbitos maternos

segundo a ocupação da gestante nos anos de 2005 e 2013, e resultado do teste de

homogeneidade. Constatou-se uma alteração no perfil da ocupação da gestante,
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onde o percentual das mulheres com atividade remunerada aumentou em 2013.

Figura 4.4: Distribuição de frequência percentual dos óbitos maternos segundo a
ocupação da gestante nos anos de 2005 e 2013

A Figura 4.5 apresenta a distribuição de frequência (%) dos óbitos maternos

segundo a escolaridade da gestante nos anos de 2005 e 2013, e resultado do teste
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de homogeneidade. Em 2013, predominou-se o óbito de mães com 8 ou mais anos

de escolaridade.

Figura 4.5: Distribuição de frequência percentual dos óbitos maternos segundo a
escolaridade da gestante nos anos de 2005 e 2013

As análises da Tabela 4.5 e Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 indicam que, qualquer que



4.3 Comparação dos perfis dos óbitos maternos 42

fosse o ano considerado, a maioria dos óbitos se referiram a mulheres não brancas,

com idade entre 21 a 35 anos, que não tinham companheiro, com mais de 7 anos

de escolaridade e sem atividade remunerada. O teste de homogeneidade apontou

que, excetuando o estado civil, a ocupação e a escolaridade das mães, todas as

outras caracteŕısticas maternas se comportaram de modo semelhante nos anos de

2005 e 2013. Tal comportamento sugere que eventuais alterações na RMM nestes

anos provavelmente possam ter sido por mudanças no perfil das três caracteŕısticas

mencionadas.

A Tabela 4.6 apresenta a distribuição de frequência absoluta e percentual dos

óbitos maternos segundo as caracteŕısticas do óbito, nos anos de 2005 e 2013, e o

resultado do teste de homogeneidade (seção 3.3). Verifica-se que, qualquer que seja

o ano investigado, a maioria dos óbitos ocorreu dentro do munićıpio de residência

da gestante, obteve assistência médica, foi devido a causas diretas e também até

42 dias após a gestação.

Tabela 4.6: Distribuição de frequência absoluta e percentual dos óbitos maternos

segundo as caracteŕısticas dos óbitos por ano e resultado do teste de homogeneidade

Caracteŕısticas

Ano

p-valor
2005 2013

488 óbitos 791 óbitos

n (%) n (%)

Deslocamento

Não 292 (59,84) 447 (56,51)
0,24

Sim 196 (40,16) 344 (43,49)

Assistência Médica

Com Assistência 479 (98,16) 778 (98,36)
0,79

Sem Assistência 9 (1,84) 13 (1,64)

Continua na próxima página
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Tabela 4.6 (Continuação)

Caracteŕısticas

Ano

p-valor
2005 2013

488 óbitos 791 óbitos

n (%) n (%)

Tipo de Causa

Direta 361 (73,98) 560 (70,80)
0,22

Indireta 127 (26,02) 231 (29,20)

Momento do Óbito

Normal 468 (95,90) 759 (95,95)
0,96

Tardio 20 (4,10) 32 (4,05)

A Figura 4.6 apresenta as distribuições de frequência (%) dos óbitos maternos

ao longo das regiões geográficas do Brasil nos anos de 2005 e 2013, e resultado

do teste de homogeneidade (seção 3.3). Verifica-se que em 2013, a região Sudeste

apresentou a maior prevalência de óbitos (36,41%), diferentemente de 2005, que

foi na região Nordeste (32,99%).
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Figura 4.6: Distribuição de frequência percentual dos óbitos maternos nas regiões geográficas do Brasil nos anos de
2005 e 2013

Os resultados dos testes de homogeneidade apresentados na Tabela 4.6 e Figura 4.6 indicam que, excetuando a

região da gestante, todas as demais caracteŕısticas relativas ao óbito se comportaram de modo semelhante nos anos

de 2005 e 2013.
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4.4 Fatores de risco

A Tabela 4.7 apresenta a distribuição de frequência absoluta e percentual dos

tipos de causas dos óbitos segundo as caracteŕısticas maternas e do óbito, resul-

tado do teste de homogeneidade (seção 3.3) e Razão de Chance (IC 95%) (seção

3.4) para óbito por causa direta, nos anos de 2005 e 2013. As categorias de re-

ferência para fins de cálculo de risco foram estipuladas de acordo com a forma

mais usual da literatura e indicadas por RC = 1. Os óbitos por causas diretas

foram predominantes em qualquer que seja a caracteŕıstica materna ou do óbito

investigada. Através do teste de homogeneidade, foi apurado que o tipo de causa

se distribui de forma semelhante, qualquer que seja a carateŕıstica materna (exceto

raça/cor) e do óbito, em ambos os anos de estudo. Os resultados sugerem que a

causa da morte não é influenciada pela maioria das caracteŕısticas da gestante e

nem do óbito. Valores em negrito identificam cenários de risco diferentes nos dois

anos considerados. Assim, a cor não branca que em 2005 era tido como fator de

risco inconclusivo para morte materna por causa direta, passou a ser evidenciada

em 2013 como sendo de risco. Foi constatado que mulheres não brancas em 2013

tiveram 44% mais chance de morte por causa direta do que as brancas. Pesquisas

anteriores indicam que uma gravidez com idade avançada apresenta maiores riscos

para a saúde da gestante [10, 11, 12], mas este fato não foi detectado em nenhum

dos anos de estudo deste TCC.
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Tabela 4.7: Distribuição de frequência (%) dos tipos de causas dos óbitos por caracteŕısticas maternas

e do óbito, resultado do teste de homogeneidade e Razão de Chance (IC 95%) para óbito por causa

direta - ano 2005 e 2013

Caracteŕısticas

Ano

2005 2013

Tipo de causa Tipo de causa

n Direta Indireta p-valor RC (IC 95%) n Direta Indireta p-valor RC (IC 95%)

Faixa Etária

≤ 17 35 74,29 25,71

0,43

1,02 (0,46 - 2,28) 50 70,00 30,00

0,68

0,89 (0,47 - 1,68)

18 ` 21 71 81,69 18,31 1,58 (0,82 - 3,05) 94 68,09 31,91 0,81 (0,50 - 1,31)

21 ` 35 283 73,85 26,15 1 462 72,51 27,49 1

35 ` 41 73 69,86 30,14 0,82 (0,47 - 1,45) 144 66,67 33,33 0,76 (0,51 - 1,13)

≥ 41 26 65,38 34,62 0,67 (0,29 - 1,57) 41 73,17 26,83 1,03 (0,50 - 2,13)

≤ 20 106 79,25 20,75

0,23

1,35 (0,79 - 2,32) 144 68,75 31,25

0,45

0,83 (0,56 - 1,25)

21 ` 35 283 73,85 26,15 1 462 72,51 27,49 1

≥ 35 99 68,69 31,31 0,78 (0,47 - 1,28) 185 68,11 31,89 0,81 (0,56 - 1,17)

Estado Civil

Com companheiro 179 78,77 21,23
0,07

1 380 73,68 26,32
0,09

1

Sem Companheiro 309 71,20 28,80 0,67 (0,43 - 1,03) 411 68,13 31,87 0,76 (0,56 - 1,04)

Raça/Cor

Branca 189 71,96 28,04

0,76

1 288 65,97 34,03

0,06

1

Preta 48 79,17 20,83 1,48 (0,69 - 3,18) 80 66,25 33,75 1,01 (0,60 - 1,71)

Parda 246 74,39 25,61 1,13 (0,74 - 1,74) 412 75,00 25,00 1,55 (1,11 - 2,15)

Outros 5 80,00 20,00 1,56 (0,17 - 14,27) 11 72,73 27,27 1,38 (0,36 - 5,30)

Continua na próxima página
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Tabela 4.7 (Continuação)

Caracteŕısticas

Ano

2005 2013

Tipo de causa Tipo de causa

n Direta Indireta p-valor RC (IC 95%) n Direta Indireta p-valor RC (IC 95%)

Branca 189 71,96 28,04
0,42

1 288 65,97 34,03
0,02

1

Não Branca 299 75,25 24,75 1,19 (0,79 - 1,79) 503 73,56 26,44 1,44 (1,05 - 1,96)

Ocupação

Estudante 31 74,19 25,81

0,45

0,95 (0,61 - 1,48) 68 69,12 30,88

0,79

0,82 (0,46 - 1,45)

Dona de casa 291 73,88 26,12 1,35 (0,68 - 2,68) 374 68,98 31,02 0,81 (0,59 - 1,13)

Aposentada/Pensionista 3 33,33 66,67 0,17 (0,02 - 1,90) 6 66,67 33,33 0,73 (0,13 - 4,01)

Desempregada — — — — 7 71,43 28,57 0,92 (0,17 - 4,80)

Com atividade remunerada 163 74,85 25,15 1 336 73,21 26,79 1

Com atividade remunerada 163 74,85 25,15
0,76

1 336 73,21 26,79
0,20

1

Sem atividade remunerada 325 73,54 26,46 0,93 (0,61 - 1,44) 455 69,01 30,99 0,82 (0,60 - 1,11)

Escolaridade

Nenhuma 23 69,57 30,43

0,34

0,87 (0,29 - 2,61) 23 78,26 21,74

0,92

1,41 (0,47 - 4,20)

1 a 3 anos 111 75,68 24,32 1,19 (0,55 - 2,58) 118 70,34 29,66 0,93 (0,50 - 1,70)

4 a 7 anos 178 69,66 30,34 0,88 (0,43 - 1,79) 248 69,35 30,65 0,88 (0,52 - 1,51)

8 a 11 anos 129 79,84 20,16 1,52 (0,70 - 3,27) 313 71,25 28,75 0,97 (0,57 - 1,63)

12 anos ou mais 47 72,34 27,66 1 89 71,91 28,09 1

Continua na próxima página
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Tabela 4.7 (Continuação)

Caracteŕısticas

Ano

2005 2013

Tipo de causa Tipo de causa

n Direta Indireta p-valor RC (IC 95%) n Direta Indireta p-valor RC (IC 95%)

3 anos ou menos 134 74,63 25,37

0,21

0,84 (0,49 - 1,42) 141 71,63 28,37

0,83

1,01 (0,66 - 1,55)

4 a 7 anos 178 69,66 30,34 0,65 (0,41 - 1,05) 248 69,35 30,65 0,91 (0,64 - 1,28)

8 anos ou mais 176 77,84 22,16 1 402 71,39 28,61 1

Deslocamento

Não 292 72,95 27,05
0,53

1 447 68,90 31,10
0,18

1

Sim 196 75,51 24,49 1,14 (0,76 - 1,73) 344 73,26 26,74 1,24 (0,91 - 1,68)

Assistência Médica

Com assistência 479 74,11 25,89
0,61

1 778 70,95 29,05
0,46

1

Sem assistência 9 66,67 33,33 0,70 (0,17 - 2,84) 13 61,54 38,46 0,66 (0,21 - 2,02)
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A Figura 4.7 apresenta as distribuições de frequência (%) dos óbitos maternos de causa direta por região ge-

ográfica do Brasil nos anos de 2005 e 2013, e resultados dos testes de homogeneidade. Observa-se que a prevalência

de óbito por causa direta foi maior na região Centro-Oeste (79,27%) em 2013, enquanto que, em 2005, foi na região

Norte (88,06%).

Figura 4.7: Distribuição de frequência percentual dos óbitos maternos de causa direta por região geográfica do Brasil
em 2005 e 2013
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A Figura 4.8 apresenta a razão de chance (IC 95%) para óbito por causa direta ao longo das regiões geográficas

do Brasil nos anos de 2005 e 2013. Verifica-se que em 2005, apenas na região Norte o risco de óbito por causa direta

não é semelhante ao da região Sul.

Figura 4.8: Razão de chance (IC 95%) para óbitos maternos de causa direta nas regiões geográficas do Brasil em
2005 e 2013
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A Tabela 4.8 apresenta a distribuição de frequência absoluta e percentual dos

momentos dos óbitos segundo as caracteŕısticas maternas e do óbito, resultado do

teste de homogeneidade (seção 3.3) e Razão de Chance (IC 95%) (seção 3.4) para

momento do óbito Normal, nos anos de 2005 e 2013. As categorias de referência

para fins de cálculo de risco foram estipuladas de acordo com a forma mais usual

da literatura e indicadas por RC = 1. Averiguou-se que a proporção de momentos

de óbitos Normais foram preponderantes em qualquer que seja a caracteŕıstica

investigada, tanto materna quanto do óbito. O teste de homogeneidade constatou

que o momento do óbito se comportou de forma semelhante qualquer que fossem

as caracteŕısticas maternas (exceto escolaridade e ocupação, ano 2013) e do óbito

(exceto assistência médica, ano 2013). Os resultados sugerem que o momento do

óbito não é influenciado pela maioria das caracteŕısticas da gestante e nem do

óbito. Valores em negrito identificam cenários de risco diferentes nos dois anos

considerados. Assim, mulheres abaixo dos 21 anos de idade, que em 2005 era tido

como um fator de risco para o momento de óbito Normal, passou a ser demonstrado

como inconclusivo em 2013. Constatou-se também que em 2005, mulheres com até

20 anos de idade apresentaram 64% menos chance de óbito materno em momento

Normal, assim como desempregadas e com escolaridade inferior a 4 anos, com 91%

e 75% menos chances, respectivamente, em 2013.
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Tabela 4.8: Distribuição de frequência (%) dos momentos dos óbitos por caracteŕısticas maternas e

do óbito, resultado do teste de homogeneidade e Razão de Chance (IC 95%) para momento do óbito

Normal - ano 2005 e 2013

Caracteŕısticas

Ano

2005 2013

Momento do óbito Momento do óbito

n Normal Tardio p-valor RC (IC 95%) n Normal Tardio p-valor RC (IC 95%)

Faixa Etária

≤ 17 35 94,29 5,71

0,31

0,71 (0,15 - 3,47) 50 98,00 2,00

0,93

0,70 (0,15 - 3,17)

18 ` 21 71 91,55 8,45 0,32 (0,11 - 0,94) 94 95,74 4,26 0,91 (0,30 - 2,76)

21 ` 35 283 97,17 2,83 1 462 96,10 3,90 1

35 ` 41 73 95,89 4,11 0,68 (0,18 - 2,63) 144 95,14 4,86 0,79 (0,33 - 1,94)

≥ 41 26 96,15 3,85 0,73 (0,09 - 6,05) 41 95,12 4,88 0,79 (0,18 - 3,53)

≤ 20 106 92,45 7,55

0,11

0,36 (0,13 - 0,98) 144 96,53 3,47

0,79

1,13 (0,41 - 3,09)

21 ` 35 283 97,17 2,83 1 462 96,10 3,90 1

≥ 35 99 95,96 4,04 0,69 (0,20 - 2,35) 185 95,14 4,86 0,79 (0,35 - 1,80)

Estado Civil

Com companheiro 179 93,85 6,15
0,08

1 380 96,84 3,16
0,22

1

Sem Companheiro 309 97,09 2,91 2,18 (0,89 - 5,37) 411 95,13 4,87 0,64 (0,31 - 1,32)

Raça/Cor

Branca 189 96,83 3,17

0,29

1 288 96,88 3,13

0,66

1

Preta 48 95,83 4,17 0,75 (0,15 - 3,86) 80 95,00 5,00 0,61 (0,18 - 2,05)

Parda 246 95,53 4,47 0,70 (0,25 - 1,93) 412 95,39 4,61 0,67 (0,30 - 1,50)

Outros 5 80,00 20,00 0,13 (0,01 - 1,36) 11 100,00 0,00 —

Continua na próxima página
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Tabela 4.8 (Continuação)

Caracteŕısticas

Ano

2005 2013

Momento do óbito Momento do óbito

n Normal Tardio p-valor RC (IC 95%) n Normal Tardio p-valor RC (IC 95%)

Branca 189 96,83 3,17
0,41

1 288 96,88 3,12
0,32

1

Não Branca 299 95,32 4,68 0,67 (0,25 - 1,77) 503 95,43 4,57 0,67 (0,31 - 1,48)

Ocupação

Estudante 31 93,55 6,45

0,76

0,75 (0,15 - 3,71) 68 98,53 1,47

0,01

2,48 (0,32 - 19,41)

Dona de casa 291 96,56 3,44 1,45 (0,56 - 3,75) 374 95,45 4,55 0,78 (0,37 - 1,65)

Aposentada/Pensionista 3 100,00 0,00 — 6 100,00 100,00 —

Desempregada — — — — 7 71,43 28,57 0,09 (0,02 - 0,53)

Com atividade remunerada 163 95,09 4,91 1 336 96,43 3,57 1

Com atividade remunerada 163 95,09 4,91
0,52

1 336 96,43 3,57
0,56

1

Sem atividade remunerada 325 96,31 3,69 1,35 (0,54 - 3,36) 455 96,60 4,40 0,81 (0,39 - 1,67)

Escolaridade

Nenhuma 23 95,65 4,35

0,41

0,48 (0,03 - 8,01) 23 95,65 4,35

< 0, 01

—

1 a 3 anos 111 97,30 2,70 0,78 (0,08 - 7,72) 118 89,83 10,17 —

4 a 7 anos 178 96,63 3,37 0,62 (0,07 - 5,31) 248 96,37 3,63 —

8 a 11 anos 129 93,02 6,98 0,29 (0,04 - 2,35) 313 96,81 3,19 —

12 anos ou mais 47 97,87 2,13 1 89 100,00 0,00 1

Continua na próxima página
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Tabela 4.8 (Continuação)

Caracteŕısticas

Ano

2005 2013

Momento do óbito Momento do óbito

n Normal Tardio p-valor RC (IC 95%) n Normal Tardio p-valor RC (IC 95%)

3 anos ou menos 134 97,01 2,99

0,41

1,96 (0,60 - 6,38) 141 90,78 9,22

< 0, 01

0,25 (0,11 - 0,59)

4 a 7 anos 178 96,63 3,37 1,72 (0,61 - 4,86) 248 96,37 3,63 0,68 (0,27 - 1,69)

8 anos ou mais 176 94,32 5,68 1 402 97,51 2,49 1

Deslocamento

Não 292 95,55 4,45
0,63

1 447 95,75 4,25
0,74

1

Sim 196 96,43 3,57 1,26 (0,49 - 3,21) 344 96,22 3,78 1,13 (0,55 - 2,32)

Assistência Médica

Com assistência 479 95,82 4,18
0,53

1 778 96,14 3,86
0,04

1

Sem assistência 9 100,00 0,00 — 13 84,62 15,38 0,22 (0,05 - 1,04)
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A Figura 4.9 apresenta as distribuições percentuais de óbitos maternos de momento Normal por região geográfica

do Brasil nos anos de 2005 e 2013, e resultado do teste de homogeneidade. Percebe-se que em 2013, a maior

prevalência de óbito por momento Normal ocorreu na região Sul (100,00%), enquanto em 2005, havia sido na região

Sudeste (97,08%).

Figura 4.9: Distribuição percentual dos óbitos maternos de momento Normal por região geográfica do Brasil em
2005 e 2013
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Como foi relatado no ińıcio da seção 4.2, houve uma perda de 57% dos dados

originais coletados. Tal descarte de informações pode ter gerado uma descaracte-

rização do comportamento geral do fenômeno da mortalidade materna no Brasil.

No entanto, este é um problema mundial recorrente, pois conforme abordado na

seção 1.1, menos de 40% dos páıses do mundo possuem um sistema de registro com-

pleto e com boa atribuição à causa da morte.[1] Assim, este TCC poderia produzir

resultados mais claros e fided́ıgnos caso não houvesse tanta perda de informação.
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5 Conclusão

Este trabalho visou a investigar o óbito materno no Brasil e sua posśıvel asso-

ciação com fatores não-cĺınicos referentes à gestante. Os principais resultados que

podem ser apontados são:

i) foi identificado que no ano de 2006 iniciou-se uma alteração no comportamento

da RMM no Brasil, quando analisado o peŕıodo de 2003 a 2013;

ii) a maior prevalência de óbitos maternos ocorreu na região Nordeste, em 2005,

enquanto em 2013 foi na região Sudeste (Figura 4.6);

iii) quanto às caracteŕısticas maternas, nos anos de 2005 e 2013, a maioria dos

óbitos se referiram a mulheres não brancas, com idade entre 21 e 35 anos, sem

companheiros, com mais de 7 anos de escolaridade e sem atividade remunerada

(Tabela 4.5);

iv) quanto às caracteŕısticas dos óbitos, nos anos de 2005 e 2013, a maioria de-

les ocorreu dentro do munićıpio de residência da gestante, obteve assistência

médica, foi devido a causas diretas e também ocorreu até 42 dias após a

gestação (Tabela 4.6);

v) nos anos de 2005 e 2013, os perfis das mães que vieram a óbito mudaram

apenas em relação ao estado civil, escolaridade e ocupação, sugerindo assim

que qualquer alteração na RMM entre estes dois anos possa estar associada a

estas caracteŕısticas (Figuras 4.3 a 4.5);

vi) nos anos de 2005 e 2013, a prevalência de óbitos por causa direta se comporta
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de forma semelhante para as caracteŕısticas maternas faixa etária, raça/cor,

estado civil, escolaridade e ocupação (Tabela 4.7);

vii) nos anos de 2005 e 2013, a prevalência de óbitos em momento Normal se

comporta de forma semelhante para as caracteŕısticas maternas faixa etária,

raça/cor e estado civil. Em 2013, no entanto, foi observada diferença signifi-

cativa na distribuição dos óbitos de acordo com as categorias de escolaridade

e ocupação (Tabela 4.8);

viii) em 2013, a cor não branca foi identificada como fator de risco para óbito

materno por causa direta (Tabela 4.7);

ix) em 2013, não foram identificadas dentre caracteŕısticas da gestante, fatores

de risco para óbito materno em momento Normal (Tabela 4.8);

Como consideração final, neste TCC, há de se chamar atenção que o DATASUS

não disponibiliza uma chave de conexão entre os bancos de óbitos e de nascimen-

tos. Assim, a falta de informações sobre a gestação e o parto impossibilitou avaliar

outros posśıveis fatores associados ao óbito materno, que enriqueceriam este es-

tudo. Mesmo assim, podemos concluir que a grande contribuição deste TCC foi

identificar que posśıveis alterações na RMM no Brasil possam estar associadas a

mudanças nos perfis de estado civil, escolaridade e ocupação da gestante, ainda

que estas caracteŕısticas não influenciem a causa do óbito e nem seu momento de

ocorrência. Há de se investigar com seriedade, o curioso e preocupante compor-

tamento de óbitos maternos serem atualmente mais prevalentes em mães que, em

tese, teriam mais condições de evitar uma gestação com desfecho indesejável.
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[17] PAGANO, M.; GAUVREAU, K. Prinćıpios de Bioestat́ıstica. 2. ed. [S.l.]:
Thomson, 2004.

[18] LARSON, H. J. Introduction to Probability Theory and Statistical Inference.
3. ed. [S.l.]: Wiley, 1982.

[19] JEWELL, N. P. Statistics for Epidemiology. [S.l.]: Chapman & Hall/CRC,
2004.

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php


61

ANEXO A -- Tabela-Resumo da Revisão

Bibliográfica
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Autor (Ano)
Tamanho da
Amostra

Fatores de Risco RC (IC 95%)

Ramos, S. et al. (2006) 121

Mais de 4 gestações
Ausência de cuidados essenciais
Ausência de equipe qualificada
Década de acréscimo na idade

2,16 (1,07 - 4,45)
16,00 (2,12 - 120,65)
22,00 (2,96 - 163,21)
2,10 (1,25 - 3,52)

Gutierrez, J. et al. (2007) 110
Condições médicas ruins pré-existentes
Ausência de cônjuge
Complicações em gestações anteriores

23,3 (6,6 - 81,6)
16,2 (1,3 - 196,1)
28,3 (4,9 - 163,0)

Schutte, J. et al. (2009) 414

3 ou mais filhos
Primeiro filho
14-19 anos
+45 anos

1,9 (1,2 - 3,0)
1,4 (1,1 - 1,9)
3,2 (1,7 - 6,0)
10,7 (3,6 - 31,9)

Yego, F. et al. (2014) 450

Histórico de uso de álcool
Histórico de doenças pré-existentes
Sem escolaridade
Mais de 5 filhos
Parto cesário ou assistido

2,5 (1,2 - 5,3)
3,0 (1,7 - 5,3)
3,3 (1,1 - 10,4)
2,6 (1,4 - 4,8)
3,0 (1,5 - 5,6)
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ANEXO B -- Tabela da Distribuição

amostral de W



Anexo B -- Tabela da Distribuição amostral de W 64



Anexo B -- Tabela da Distribuição amostral de W 65



Anexo B -- Tabela da Distribuição amostral de W 66


	Lista de Tabelas
	Lista de Figuras
	Introdução
	Mortalidade Materna
	Revisão Bibliográfica

	Objetivos
	Metodologia
	Dados
	Teste Ponto-Mudança
	Teste Qui-Quadrado ( 2 )
	Razão de Chances (RC)

	Resultados e Discussão
	Comportamento da RMM ao longo dos anos
	Descrição geral do óbito materno no Brasil
	Comparação dos perfis dos óbitos maternos
	Fatores de risco

	Conclusão
	Referências
	Anexo A – Tabela-Resumo da Revisão Bibliográfica
	Anexo B – Tabela da Distribuição amostral de W

