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Mortalidade materna1 no mundo
A cada minuto uma mulher morre durante a gravidez ou parto. A
maioria das mulheres (99%) morrem nos países em desenvolvimento. A maioria destas mortes poderia ser evitada através do acesso
universal à contracepção para evitar gravidezes indesejadas, acesso
a profissionais de saúde qualificados durante o parto e acesso rápido
a serviços de emergência obstétrica de qualidade quando necessário.
Resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU
O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU), em sua 11ª sessão ordinária, aprovou no dia 17 de junho de
2009, por consenso, uma resolução que reconhece a morbi-mortalidade materna evitável como uma questão de direitos humanos.
Mais de 79 Estados Membros das Nações Unidas reconhecem que
a questão da saúde materna é um desafio para o exercício dos direitos humanos e que os governos devem intensificar esforços para
diminuir as altas e inaceitáveis taxas globais.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2005, na
América Latina e no Caribe, a estimativa de mortalidade materna
correspondeu a 130 mortes para cada 100 mil nascimentos vivos.2
Nesse mesmo ano, morreram 15 mil mulheres na região.
Apesar dos esforços recentes do governo brasileiro em termos de leis
e políticas voltadas para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a taxa de mortalidade materna3 no Brasil é ainda
considerada alta no país. Embora os dados oficiais apontem para
54 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos4, a taxa de mortalidade materna ajustada, calculada pela OMS/UNICEF/UNFPA5 é de
110 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos6. Dados recentes
apontam que a taxa não vem sendo reduzida como esperado nas
últimas décadas. Em 2006 foram 1623 mortes, segundo o Ministério
da Saúde.
Em 2000, os países adotaram a Declaração do Milênio, na qual
se comprometeram com vários Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) para reduzir a pobreza e as condições desiguais de
vida entre homens e mulheres. O quinto Objetivo do Milênio é melhorar a saúde materna, reduzindo a mortalidade materna em 75%
até 2005. Entretanto, o ritmo das medidas adotadas pelos países
latino-americanos indica que esse objetivo não será atingido. De

acordo com a ONU, pouco progresso tem sido feito para atingir essa
importante meta. O Relatório sobre o Desenvolvimento dos Objetivos do Milênio (2008) demonstra que a América Latina está longe de
atingir a redução da mortalidade materna em ¾ até 2015.7
O retrato da mortalidade materna no Brasil: invisibilidade, desigualdade social e vulnerabilidade maior para certos grupos de mulheres
A mortalidade materna difere, dependendo da região do país e das
condições de vida das mulheres. Em certas áreas, a morte materna
ainda é vista como parte do destino inevitável das mulheres.
Na maioria dos casos, a falta de informação sobre as circunstâncias
das mortes maternas contribui para uma cultura da invisibilidade
do problema e representa uma violação dos direitos humanos das
mulheres.
De acordo com o Dossiê Mortalidade Materna, as mortes maternas
correspondem à oitava causa de óbito de mulheres com idades entre 10 e 59 anos nas regiões mais pobres do país: Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.8
A situação de ilegalidade do aborto no Brasil, a falta de acesso a
serviços de planejamento familiar, ao serviço pré-natal de qualidade,
a serviços de emergência obstétrica eficazes e a serviços de qualidade
para tratamento de complicações decorrentes de aborto provocado
ou espontâneo são fatores que contribuem para os altos índices de
mortalidade materna no Brasil.
O perfil social, econômico, cultural e racial das mulheres, principalmente a baixa renda, o baixo grau de escolaridade e a condição das
mães solteiras e sem companheiro fixo, pode aumentar a sua vulnerabilidade em relação ao risco de morrer de causa associada à morte
materna.
A vulnerabilidade será dada em função também da maior ou menor
autonomia e capacidade das mulheres de exercício de seus direitos reprodutivos. A evitabilidade destas mortes está condicionada ao acesso
a serviços de saúde de qualidade, durante a gravidez, parto, abortamento e puerpério.
Os dados apontam para a responsabilidade do Poder Público sobre as
mortes maternas evitáveis no Brasil, conforme mostra o Relatório Final
da CPI da Mortalidade Materna de 2001:

• Facilitar a compra de medicamentos através da eliminação
de barreiras, de regulamentação através de portarias e resoluções que garantam principalmente às maternidades e
hospitais.
• Realizar mais treinamentos para melhoria e humanização da
assistência ao abortamento, incluindo o uso da AMIU, principalmente nos hospitais e maternidades do interior e nos de
referência.
• Criar mecanismo de prestação de contas em matéria de assistência de qualidade.
• Implantar serviços que garantam planejamento reprodutivo
pós-abortamento.
• Estimular ações voltadas para humanização do atendimento
ao aborto e revisão do fluxo de acordo com a situação de
risco.
• Difundir a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento: monitorar e avaliar a sua implementação nos serviços.
• Estimular a qualificação de profissionais em todos os níveis
da assistência, incluindo gestores e técnicos de saúde da

1) 91,5% dos nascimentos ocorrem em hospitais públicos. De
acordo com os dados fornecidos pela CPI da Mortalidade Materna;
2) 65,9% das vítimas de morte materna no Brasil são totalmente
dependentes do serviço público de saúde;
3) 98% das mortes maternas ocorrem por causas evitáveis;
Desigualdade racial nos dados de aborto inseguro e morbimortalidade materna.
No Brasil, as principais causas de mortalidade materna são a hipertensão, hemorragia, infecção puerperal, doenças circulatórias e o abortamento.
Conforme os parâmetros internacionais de direitos humanos, especialmente aqueles contidos em documentos emitidos pelo Comitê para
Eliminação da Discriminação contra a Mulher, o CEDAW, é discriminatória a legislação nacional que criminaliza procedimentos médicos
realizados e necessários apenas em mulheres.
A realização de procedimentos de aborto inseguros e clandestinos,
devido à ilegalidade do aborto no Código Penal brasileiro, pode ser
considerada como um fator determinante para aumentar o risco das
mulheres de morbi-mortalidade materna.O Código Penal, nos artigos
124 a 128, dispõe sobre o aborto. O aborto é legal somente nos casos
em que a gravidez resulta de estupro ou se há risco de vida para a
mulher.
Apesar de o aborto ser legalmente aceito apenas em casos restritos
no Brasil, cerca de 1 a 1,2 milhões de mulheres se submetem a este
procedimento a cada ano, e 250.000 mulheres são atendidas em hospitais públicos em decorrência de complicações de aborto.
Estudo recente do Instituto de Medicina Social da UERJ aponta que o
risco de morrer por aborto é muito maior nas mulheres negras e pardas do que nas mulheres brancas. O risco de óbito materno por gravidez que termina em aborto é 2,5 vezes maior em mulheres negras
comparado com o risco para mulheres brancas. O estudo aponta que
a descriminalização do abortamento induzido permitiria a redução de
riscos de complicações e mortalidade materna por gravidez que termina em aborto.9
Recomendações ao governo brasileiro para a redução da
morbi-mortalidade materna por aborto inseguro:10
• Apoiar os esforços em curso pela descriminalização do aborto no país.
• Reforçar a necessidade de campanhas sobre os direitos
sexuais e reprodutivos, direcionadas à população mais vulnerável, destacando as mulheres residentes em municípios
do interior, jovens e adolescentes.

atenção básica, secundária e terciária.
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