
Melhorar 
a saúde 
materna

META
Até 2015, ter atingido o acesso universal  

à saúde reprodutiva. 5b

META
Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015,  

a taxa de mortalidade materna. 5a
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Gráfico 1
Razão de mortalidade materna
Brasil e Estado de São Paulo − 1996-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base unificada de Nascimentos e Óbitos; Rede 
Interagencial de Informações para a Saúde − Ripsa. Indicadores e Dados Básicos − IDB 2010. Disponível em: < http://www.datasus.gov.br>.
(1) A Razão de Mortalidade  Materna (RMM) foi obtida aplicando-se fatores de correção às RMMs brutas, a partir das informações dos 
Sistemas de Informações de Mortalidade (SIM) e de nascidos vivos (Sinasc). os fatores de correção (k) foram obtidos a partir de publicações 
que indicaram k = 2,56 para 1990, k = 2 para 1996 e k = 1,4 para 2001. Com estes três pontos, foram estimados os valores faltantes 
mediante regressão log-linear no período de 1990 a 1999. De 2000 a 2007 foi utilizado fator de ajuste (1,4) obtido na Pesquisa sobre a 
Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 anos, em 2002 (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2004).
(2) Esse maior nível na taxa decorre do número de óbitos de gestantes e puérperas vítimas da Influenza A (H1N1).

o atual nível estadual dessa meta representa a redução 
de 33 mortes maternas a cada 100 mil nascimentos ao 
longo dos próximos anos. Para atingi-la, a saúde materna 
deve ser encarada como parte da prestação de cuidados 
continuados que ligam os serviços essenciais de saúde 
materna, neonatal e infantil.

No período de 1990 a 2010, o Estado passou de um 
patamar considerado alto em termos de mortalidade 
materna para um nível médio, segundo os padrões da 
OMS. Já o Brasil permanece com níveis elevados de 
mortalidade materna. Entretanto, valores elevados da 
mortalidade materna podem estar refletindo os esforços 
realizados, em cada Estado, para melhorar a qualidade 
da informação2 (Gráfico 1). 

As principais causas da mortalidade materna em São 
Paulo são a hipertensão arterial, as hemorragias, as 
complicações decorrentes do aborto realizado em con-
dições inseguras, a infecção pós-parto e as doenças do 
aparelho respiratório. Tais causas podem ser agrupadas 

em duas categorias: as obs-
tétricas diretas – decorrentes 
de transtornos específicos da 
gestação, parto e puerpério; 
e as obstétricas indiretas – 
problemas de saúde que se 
desencadeiam ou se agra-
vam na vigência da gestação, 
do parto e puerpério. 

Em 2010, as causas obsté-
tricas diretas responderam 
por 68,6% dos óbitos ma-
ternos. Entre elas, 22,1% 
decorreram de transtornos 
hipertensivos, seguidos das 
complicações hemorrágicas, 
sobretudo devido a placenta 
prévia e descolamento pre-
maturo da placenta, com 
13,6%. As causas obstétricas 
indiretas foram responsáveis 
por 30,0% das mortes ma-
ternas (Gráfico 2).

o Brasil estipulou duas metas 
específicas relacionadas à 
saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres como extensão 
da saúde materna. São elas:

A razão de mortalidade materna no Estado decres-
ceu 12%, entre 1996 e 2010, passando de 53,1 
óbitos por 100 mil nascidos vivos para 46,5 óbitos 

por 100 mil,1 enquanto a média nacional em 2008 foi 
de 68,7 por 100 mil nascimentos. No entanto, apesar do 
indicador no Estado equivaler a praticamente metade da 
média nacional, ainda encontra-se distante do patamar 
considerado aceitável pela OMS – 20 mortes maternas 
por 100 mil nascidos vivos – e dos índices registrados 
no conjunto de países desenvolvidos, que apresentam 
coeficientes de mortes maternas abaixo de 10 por 100 
mil (Gráfico 1).

Esse cenário mostra que as metas estabelecidas pelos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relativas à 
saúde materna − reduzir em três quartos a razão da mor-
talidade materna entre 1990 e 2015 − ainda estão longe 
de serem atingidas. Para São Paulo, a meta para 2015 
corresponde à taxa de mortalidade materna de 13 óbitos 
por 100 mil nascidos vivos. logo, a distância que separa 

1. Taxas elevadas em 2009 e 2010 podem decorrer do número de óbitos de 
gestantes, parturientes e puérperas vítimas da influenza A (H1N1).

2. A OMS considera aceitável o índice de 20 mortes maternas para cada 100 
mil nascidos vivos; entre 20 e 49 mortes, o índice é considerado médio; entre 
50 e 149 mortes é alto e, acima de 150, muito alto.
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Gráfico 2
Distribuição dos óbitos maternos, por tipo de causas obstétricas
Estado de São Paulo – 2000-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. 
Base unificada de Óbitos.

Gráfico 3
Proporção de partos hospitalares e de consultas de pré-natal
Brasil e Estado de São Paulo − 2010

Fonte: MS/SVS/Dasis. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc. 
Nota: Situação da base de dados nacional em 10 de março de 2012. Dados preliminares.

Promover, na rede do Sistema Único de Saúde − 
SUS, a cobertura universal de ações de saúde sexual 
e reprodutiva até 2015

No Estado de São Paulo, quase todos os nascimentos 
ocorrem em hospitais ou estabelecimentos de saúde 
(99,6%), além de ser alta a cobertura do acompanha-
mento pré-natal. Desse modo, 78% dos nascidos vivos 
receberam assistência pré-natal em sete ou mais con-
sultas, em 2010. Esse resultado confere a São Paulo o 
segundo lugar entre os Estados brasileiros para esse indi-
cador.3 Quando se consideram quatro ou mais consultas 
pré-natais, o porcentual atinge mais de 95% (Gráfico 3).

Há consenso na literatura médica de que altos índices 
de cesárea estão associados à elevada morbidade e 
mortalidade materna e fetal, além de aumentarem 
desnecessariamente os gastos com os serviços de saúde. 
Observam-se, em São Paulo e no Brasil, proporções de 
partos cirúrgicos bastante superiores às recomendações 
da OMS, que considera como admissível até 15% de 
cesarianas (OMS, 1996). 

Desde 1995, no Estado de São Paulo, pelo menos 
metade dos nascimentos ocorre por meio cirúrgico, 
proporção que atingiu 58,7%, em 2010. Essa mesma 
tendência foi observada para o Brasil, onde as cesarianas 
passaram a corresponder a 52,3% do total dos nasci-
mentos, em comparação a 39,6%, em 1995. Embora 
no Sistema Único de Saúde – SUS observem-se menores 
proporções de partos cesáreos, tanto em São Paulo 
(40,3%) quanto no Brasil (36,2%), o Gráfico 4 mostra 
não haver evidências da diminuição dessa prática nem 
mesmo no SuS.4

As mortes maternas resultam de complexa interação 
de fatores, que incluem características das mulheres e 
as condições da assistência à gestação, ao parto e ao 
puerpério. A alta proporção de partos hospitalares no 
Estado e a extensão da cobertura dos cuidados pré-natais 
não são acompanhadas da necessária qualidade na 
prestação dos serviços à gestante e à parturiente, o que 
explica os transtornos hipertensivos como causa direta 
mais frequente de mortalidade materna, seguindo-se as 
hemorragias ligadas à gestação, ao parto e puerpério. 
Este perfil de causas aponta insuficiências no atendi-
mento pré-natal, problemas na qualidade da assistência 
ao parto, bem como o acesso seletivo das mulheres à 
contracepção e ao aborto.

Há diversos critérios técnicos que indicam a realização da 
cesárea; no entanto, somente esses não são suficientes 
para justificar os altos índices dessa prática cirúrgica no 
Estado de São Paulo. No Brasil, diversos estudos têm 
mostrado associação entre a cesariana e outros fatores 
não clínicos, como os socioeconômicos − alta escolarida-
de materna, maior poder econômico e posse de seguro 
de saúde privado; os relacionados às características 
demográficas e reprodutivas − idade materna, primipa-
ridade, cesárea prévia; e os relacionados aos serviços de 

3. As normas instituídas, em âmbito nacional, pelo Ministério da Saúde, esta-
belecem o número mínimo de seis consultas de acompanhamento pré-natal, 
realizadas por médico ou enfermeiro (BRASIl, 2000).

4. Entre os determinantes das elevadas taxas de cesárea no país citam-se 
as especificidades socioculturais, a estreita ligação existente entre a prática 
da esterilização e da cesariana, assim como o fator institucional, ou seja, o 
modelo de saúde instaurado no país, de caráter curativo e intervencionista  
(CHACHAM; PERPÉTUO, 1996).
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saúde − maior frequência ao pré-natal, 
partos realizados em serviços privados, 
conveniência médica, falta de capaci-
tação médica pra a realização do parto 
normal, admissão precoce da gestante 
no serviço médico, cesárea a pedido 
da gestante, fatores institucionais e 
mudanças nas práticas obstétricas 
(CARNIEL; ZANOLLI; MORCILLO, 2007). 

No Estado de São Paulo, a prática da 
cesárea aumenta com a idade materna, 
realizada em 50,8% das parturientes de 
20 a 24 anos, e 69,0% das mulheres de 
30 a 34 anos. Cabe notar que 39,8% 
das adolescentes que se tornaram mãe 
sofreram cesárea em 2010 no Estado. A 
incidência dos partos cirúrgicos cresce 
também com o nível de escolaridade da 
mulher; 78,5% das parturientes com 
mais de 12 anos de estudo passaram 
por parto cirúrgico, em comparação 
com cerca de 45% entre aquelas que 
tinham menos de 4 anos de estudo. No SUS, em 2008, 
somente cerca de 10% das cesarianas realizadas em São 
Paulo e no Brasil ocorreram em gestantes consideradas 
de alto risco (Sistema de Informações Hospitalares do 
SUS − SIH/SUS).

Até 2015, deter o crescimento da mortalidade por 
câncer de mama e de colo de útero, invertendo a 
tendência atual

No Brasil, os cânceres de mama e de colo de útero são os 
mais incidentes entre as mulheres. Em 2010, no Estado 
de São Paulo, os óbitos de mulheres de 30 a 59 anos 
por câncer de mama representaram cerca de 7,4% do 
total de mortes femininas, o que equivale a 24,7% das 
mortes por câncer em mulheres nessa faixa etária. Por 
neoplasia de colo de útero morreram cerca de 2% das 
mulheres de 30 a 59 anos de idade, correspondendo a 
7,0% dos óbitos por câncer de mulheres dessas idades.

No Estado, entre 1996 e 2010, as taxas de mortalidade 
por câncer de mama apresentaram relativa estabilidade 
entre as mulheres de 30 a 59 anos, oscilando entre 18 
e 19 óbitos por 100 mil mulheres nessa faixa etária. 
Em contrapartida, a mortalidade por câncer de colo de 
útero reduziu-se em dois óbitos a cada grupo de 100 
mil mulheres nessa faixa etária (Gráfico 5).

Para o controle do câncer de mama, o Ministério da 
Saúde recomenda como uma das estratégias de rastrea-
mento populacional a realização de pelo menos uma 
mamografia a cada dois anos, para mulheres de 50 a 
69 anos de idade, e o exame clínico anual das mamas, 
para mulheres de 40 a 49 anos de idade.
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Gráfico 4
Proporção de partos cesáreos
Brasil e Estado de São Paulo − 1995-2010

Fonte: MS/SVS/Dasis. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc; Ministério da Saúde. Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS – SIH/SUS.
Nota: Situação da base de dados nacional em 10 de março de 2012. Dados preliminares.

Nesse sentido, o número de mamografias realizadas pelo 
SUS no total de mulheres de 50 a 69 anos aumentou de 
110 para 140 em mil mulheres, correspondendo a um cres-
cimento de 27%, no período de 2008 a 2011 (Gráfico 6).5 

Quanto ao câncer de colo de útero, a abordagem mais 
efetiva para seu controle ainda é o rastreamento por 
meio do exame preventivo, pois esse tipo de câncer é 
passível de prevenção e cura.

No Brasil, a estratégia de rastreamento recomendada 
pelo Ministério da Saúde é o exame citopatológico, 
prioritariamente para mulheres de 25 a 59 anos de idade. 
Estima-se que pode ser alcançada redução de cerca de 
80% da mortalidade por este câncer pelo rastreamento 
de mulheres na faixa etária de 25 a 65 anos com o teste 
de Papanicolau e o tratamento de lesões precursoras 
com alto potencial de malignidade ou carcinoma in situ.

No Estado de São Paulo, a razão entre o número de 
exames citopatológicos cervicovaginais realizados em 
mulheres de 25 a 59 anos usuárias do SUS,6 de 2002 a 
2011, mostra estabilidade na cobertura desse procedi-
mento (Gráfico 6).

Diretrizes como redução da mortalidade materna, ex-
pansão da assistência pré-natal, melhoria da atenção 
obstétrica, assistência à anticoncepção, tratamento do 
aborto incompleto e em casos previstos em lei, simul-

5. Razão entre o número de mamografias realizadas no SuS e o total da po-
pulação feminina de 50 a 69 anos.

6.  Razão entre o número de exames citopatológicos cervicovaginais realiza-
dos em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nessa faixa etária.
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Gráfico 5
Taxas de mortalidade específica por neoplasia maligna de mama e colo uterino em mulheres de 30 a 60 anos
Estado de São Paulo −1996-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base unificada de Óbitos.

Gráfico 6
Razão de exames citopatológicos cervicovaginais realizados em 
mulheres de 25 a 59 anos e razão de mamografias bilaterais 
realizadas em mulheres de 50 a 69 anos pelo SUS 
Estado de São Paulo − 2002-2011
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Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS − SIA/SUS; 
Fundação Seade. Projeções Populacionais.

taneamente à prevenção do câncer cervical e de mama 
foram priorizadas gradativamente no Estado em cum-
primento às metas relacionadas à promoção da saúde 
sexual e reprodutiva até 2015, na rede do Sistema Único 
de Saúde – SUS. Apesar de a mortalidade materna ter 
decrescido no Estado, entre 1990 e 2010, seu valor ainda 
não é considerado aceitável pela Organização Mundial 
da Saúde – OMS. Além disso, o perfil das causas de 

mortes maternas aponta insuficiências no atendimento 
pré-natal e na qualidade da assistência ao parto, entre 
outros fatores.

Esse fato se torna mais grave na medida em que a morte 
de mulheres por complicações na gestação, no aborto, 
parto e puerpério é evitável e passível de prevenção por 
meio de medidas eficientes de assistência à saúde, desde 
o planejamento familiar até os cuidados pós-parto, pas-
sando por todo o processo gestacional. Nesse cenário, a 
atenção ao pré-natal constitui um dos fatores primordiais 
na inversão desse quadro.

Adicionalmente, a estabilidade nas taxas de mortalidade 
por câncer de mama e de colo de útero no período de 
1990 a 2010 indica a necessidade de manutenção e 
ampliação das políticas de atenção à saúde da mulher.
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Quadro 1 – Ações pArA redução dA MortAlidAde MAternA

O Estado de São Paulo desenvolve diversas ações articuladas relacionadas ao objetivo de redução da mortalidade materna e assistência 
médica às mulheres.

• O Programa Saúde da Mulher desenvolve diversas medidas de apoio ao planejamento familiar, controle e prevenção do câncer, 
assistência ao parto e atendimento às vítimas de violência sexual. As principais ações deste programa são: distribuição de métodos 
contraceptivos e kit de contracepção de emergência, por meio do Programa Dose Certa e Casa do Adolescente; prevenção e 
tratamento do câncer de mama nos Mutirões de Saúde; assistência hospitalar e ambulatorial nas áreas de ginecologia e oncologia 
genital e mamária, pelo Centro de Referência da Mulher; além do atendimento médico e psicológico às vítimas de violência, 
por meio do projeto Bem-me-quer.

• Para o planejamento familiar, há distribuição, nas Unidades Básicas de Saúde, de vários métodos contraceptivos. Os 
anticoncepcionais estão disponíveis nas farmácias Dose Certa da capital, situadas em locais de fácil acesso, como estações de 
metrô, trem e centros de saúde. Qualquer mulher em idade fértil que apresente receita médica emitida por unidade pública de 
saúde, com o nome do princípio ativo do medicamento, pode retirar a medicação. Também nas farmácias Dose Certa é possível 
encontrar o kit de contracepção de emergência, que contém uma dose (dois comprimidos) do contraceptivo de emergência, 
12 preservativos masculinos e um folheto explicativo, com orientação para a usuária, destacando a importância do uso regular 
dos outros métodos contraceptivos e do preservativo como dupla proteção.

• Diversos programas são voltados aos jovens, como a Casa do Adolescente, educação sexual nas escolas, distribuição de 
anticoncepcionais, entre outros, visando a redução de número de adolescentes grávidas no Estado. Essas ações garantem a 
qualidade de vida das adolescentes, dando a opção de escolher se e quando ser mãe.

• Na área de prevenção e tratamento do câncer de mama, há os Mutirões de Saúde, que realizam exames de mamografia e exames 
em pacientes com pedidos médicos das redes pública e particular. O objetivo dos mutirões é diminuir a espera e, principalmente, 
incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

• Em relação à gestante, os municípios com os mais elevados índices de mortalidade materna foram mapeados para receberem 
investimentos e aprimorar a assistência, evitando as mortes de gestantes e de bebês. A principal ação desenvolvida é a capacitação 
das redes de saúde municipais e, quando necessário, o financiamento para compra de equipamentos hospitalares. 

• Além destes atendimentos descentralizados, o governo do Estado desenvolveu, no Hospital Pérola Byington, o Centro de 
Referência de Saúde da Mulher, que oferece assistência hospitalar e ambulatorial, sendo referência nas áreas de ginecologia e 
oncologia genital e mamária. Além disso, o Programa Saúde da Família, os Ambulatórios Médicos de Especialidades e o novo 
Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem tendem a contribuir fortemente para a redução dos índices de mortalidade materna. 
Com estas ações combinadas e articuladas, o Estado avança na prevenção de doenças, amplia a capacidade de atendimento e 
realização de exames e agiliza o diagnóstico e tratamento de doenças.




