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Prefácio

A publicação deste relatório nacional sobre a mortalidade materna e neonatal, representa um marco
histórico nos esforços de melhorar a informação sobre as causas e factores contribuintes das mortes
maternas e neonatais em Moçambique, e assim, traçar melhores estratégias para salvar a vida de
mulheres e bebés que morrem todos os anos, por causas evitáveis e tratáveis.
A análise das causas e factores contribuintes das mortes maternas e neonatais em Moçambique tem
sido conhecida através de inquéritos populacionais e avaliações nacionais. Este relatório, elaborado
por uma equipa de profissionais preocupados com a mortalidade materna e neonatal, é o primeiro
que reporta informação sobre as mortes maternas e neonatais a partir das análises dos comités
provinciais. O mesmo ajudará a estimular aos gestores de programas e provedores de saúde e
comunidade em geral nos esforços nacionais que se desenvolvem para promover e prestar uma
melhor saúde às mulheres e crianças.
As mensagens contidas neste relatório deverão ser convertidas em medidas adequadas a fim de
se modificar a situação actual. É de extrema importância que as direcções provinciais e distritais
liderem este esforço e que os parceiros desempenhem um papel complementar mobilizando, em
devido tempo, recursos adicionais necessários.
A saúde das mães, dos recém-nascidos e das crianças representam o bem-estar da sociedade. Temos
de trabalhar agora em conjunto e aproveitar esta oportunidade para apoiar e tornar operacional os

Numa peça do nosso folclore africano, uma mãe diz aos seus filhos: “Vou ao mar
buscar um novo bebé; a viagem é perigosa e posso não regressar”. E ela tem razão.
Muitas não regressaram e muitas continuam a não regressar até os dias de hoje.”
Professor Mahmood Fadhalla.
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programas no contexto da melhoria de sistemas de saúde que funcionem, para o bem da sociedade.
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Sumário Executivo
Este relatório resume a análise das possíveis causas e factores modificáveis das mortes maternas
e neonatais no país, no ano 2016. Também recolhe as ações e actividades realizadas pelos comités
de auditorias de mortes maternas, perinatais e neonatais dentro do plano de melhoria da Vigilância
e Resposta à Morte Materna e Neonatal (VRMMNN), assim como os desafios nos esforços para
redução da mortalidade materna e neonatal.
Os dados aqui apresentados sob a coordenação do Comité Nacional, mostram que os óbitos
maternos e neonatais são na grande maioria evitáveis e previsíveis. A morte materna e neonatal é
determinada por uma série de factores sócio-económicos e culturais que vão desde a dificuldade
de acesso à educação, pouco poder de decisão das mulheres em relação à sua saúde, assim como o
acesso e utilização dos serviços de saúde, e também questões que envolvem falhas no atendimento
propriamente dito.
O Capítulo I resume as tendências e progressos relativos à mortalidade materna e neonatal em
Moçambique, nos últimos anos. Também relata brevemente os esforços e progressos do Comité
Nacional no estabelecimento de um Sistema de VRMMNN. Os Capítulos II e III mostram qual é a
situação da mortalidade Materna e Neonatal intra-hospitalar para o ano 2016, incluindo os principais
indicadores para se ter uma melhor visão das tendências, e que é complementado pelos Desafios,
Boas Prácticas e Perspectivas apresentados nos Capítulos IV, V e VI, fornecendo dados para a tomada
de decisões na área das políticas e dos programas de SMNI.

•

Foram reportadas 814 mortes durante a gravidez, parto e puerpério; destas, 809 foram mortes
maternas. De referir que ainda existem problemas relacionados ao registo e notificação das
mortes maternas institucionais.

•

Contudo, das mortes reportadas nos relatórios provinciais, somente 53 % foram notificadas ao
Comité Nacional; as províncias de Nampula, Tete, Sofala, Inhambane, Província de Maputo e
Cidade de Maputo notificaram mais de 60% das mortes. As províncias com menor notificação
foram Niassa (36%) e Gaza (25%). Cabo Delgado notificou somente 9% dos casos e o Hospital
Central de Maputo 10%.

•

O Rácio de Mortalidade Materna Institucional (RMMI) segundo os dados fornecidos pelos comités
provinciais foi de 90 por 100.000 NV em 2016, contra o reportado pelo SIS de 86 MM/100.000 NV.
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Principais resultados

•

A Cidade de Maputo tem o rácio mais alto do país (216 Mortes Maternas por 100,000 NV). Este
rácio elevado pode estar associado ao facto de a maior unidade hospitalar do país (HCM) receber
os casos referidos das US periféricas da cidade, Província de Maputo e restantes províncias.

•

O rácio mais baixo foi reportado nas províncias de Tete, Zambézia e Gaza com 48 Mortes Maternas
por 100,000 NV. Pensamos que isto poderá ser devido a sub-notificação de casos, sobretudo de
áreas remotas com problemas de comunicação.

•

Das Mortes Maternas discutidas (797), 77% foram por causas directas, 21% por causas indirectas
e 2% por causas não conhecidas ou indeterminadas.

•

Entre as causas directas, as hemorragias obstétricas contribuíram com 50 % das mortes maternas,
seguido de Transtornos Hipertensivos com 19%. As infecções relacionadas com a gravidez
representaram 14% e a Gravidez com resultados abortivos 10%.

•

Entre as causas indirectas, as principais contribuintes foram a Malária com 18% e a SIDA com
15%. Pensamos que estas percentagens poderiam ser ainda maiores se todas as províncias
tivessem especificado as causas. A redução significativa da SIDA em relação à Malária poderá ser
devida à crescente cobertura das mulheres grávidas em TARV.

•

Dentro das Hemorragias Obstétricas, quase metade (49%) foram devidas a Rotura Uterina,
situação que irá prevalecer enquanto não houver Recursos Humanos suficientes para cirurgia,
transporte, blocos operatórios suficientes e adequadamente distribuidos, de modo a melhorar o
acesso e prontidão em curto espaço de tempo.

•

A Sépsis Puerperal foi a causa mais reportada no grupo das Infecções relacionadas com a gravidez.

•

A gravidez com resultado abortivo representou a quarta causa de mortes maternas directas em
10% dos casos.

•

Cerca de metade das mortes maternas (49%) ocorreram nos grupos de pré-adolescentes (10 a
15 anos de idade), adolescentes (15 aos 19 anos de idade) e jovens (20 aos 24 anos de idade).
Destas, a morte no período da adolescência representa 27%.

•

Em relação ao local de ocorrência, 83% das mortes maternas aconteceram nos hospitais. Os
hospitais centrais registaram 28% e os hospitais provinciais 22%. Ocorreram na US de primeiro
contacto, 34%. Mais da metade (61%) foram referidas de outras unidades sanitárias.

•

Cerca de 67% das mortes ocorreram nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 2 horas (17%), e entre

14

3 a 24 horas (50 %). Estes dados inferem que as mulheres estão a chegar às US periféricas ou ao
hospital de referência muito tardiamente, que é colmatado pelo baixo número de COEB e COEC
existentes, assim como um sistema de referência deficiente, levando a um grande número de
mortes por Hemorragia devidas essencialmente a Rotura Uterina.
•

Das mortes maternas discutidas, 68% foram consideradas como evitáveis a nível institucional.

•

Factores sócio-culturais (demora na decisão de procurar assistência e demora na chegada a
unidade sanitária), continuam a contribuir na mortalidade materna.

•

Os factores relacionados ao sistema de saúde (atraso em receber assistência adequada na
unidade sanitária) tiveram um grande peso na mortalidade materna. Os principais factores que
contribuíram foram:
•

Seguimento inadequado da mulher grávida na consulta pré-natal;

•

Avaliação incorrecta da mulher na altura da admissão na maternidade;

•

Avaliações irregulares durante o trabalho de parto e pós-parto; não preenchimento ou
preenchimento incorrecto do partograma;

•

Manejo incorrecto das complicações obstétricas;

•

Solicitação tardia de assistência por parte das enfermeiras, ou transferência tardia para
Hospital de Referência.

•

•

Falta de sangue;

•

A falta de Oxitocina, Sulfato de Magnésio e antibióticos ao nível da maternidade:

•

A falta de transporte para referência;

•

A falta de Recursos Humanos qualificados para o manejo das complicações.

Em relação às mortes neonatais institucionais, foram reportadas, em 2016, cerca de 3.861
mortes, tendo sido discutidas apenas 1.524 (39%).

•

As mortes reportadas correspondem a cerca de 27 mortes neonatais por província por ano,
podendo estar-se presente à uma grande sub-notificação dos casos, facto que merece maior
esforço para a melhoria desta informação pelos comités provinciais e hospitalares.
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Foram ainda mencionados como factores que também contribuíram para a mortalidade materna:

Conclusões:
•

A notificação de todas as mortes maternas ocorridas nas US ainda representa um desafio.
Embora mais de 50% das mortes ocorridas nas US do país foram notificadas, estas ocorreram
fora do período estabelecido (7 dias desde a ocorrência ao Comité Nacional).

•

Ainda há alguns comités que não classificam as causas de morte utilizando o CID-10 – MM e
MNN, o que limitou a análise uniforme das causas de morte. As províncias de Sofala e Inhambane
não classificaram as mortes por causas específicas em nenhum dos grupos de causas.

•

Chama a atenção a grande proporção por Rotura Uterina reportada em quase todas as províncias;
esta situação reflecte o nível de qualidade da atenção durante o trabalho de parto e parto.

•

A ocorrência de mortes nas primeiras 24 horas de internamento pode reflectir que as mulheres
tem chegado tardiamente às US ou são transferidas tardiamente de uma US para a outra, ou não
são cumpridas as medidas e tratamento pré-referência.

•

A notificação das mortes neonatais precisa de ser substancialmente melhorada, tanto em
número como no tempo previsto ( 7 dias desde a sua ocorrência).

Limitações da análise:
•

A principal limitação é o facto da análise ter sido com base em dados agregados dos relatórios
dos comités provinciais, que não permitiram uma análise mais aprofundada.

•

Envio tardio dos relatórios provinciais e o não reporte padronizado, apesar de ter-se solicitado
os relatórios com base num modelo previamente estabelecido.

•

Disponibilidade limitada sobre informação de óbitos neonatais.

•

As Províncias de Tete, Sofala, Inhambane e Gaza não reportaram as mortes maternas por
causas específicas o que de certa maneira influenciou negativamente na análise e produção de
informação mais apuradas.
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Capítulo I: Introdução
Os dados utilizados neste relatório são referentes às mortes maternas e neonatais que ocorreram
nas unidades sanitárias públicas reportadas ao Comité Nacional de Auditoria de Mortes Maternas,
Perinatais e Neonatais, na grande maioria previsíveis e evitáveis. A questão da evitabilidade não é
um problema fácil de resolver pois a morte materna, assim como a neonatal são determinadas por
uma série de factores que vão desde a dificuldade de acesso à educação, aos serviços de saúde e
bens de consumo, abrangendo também questões étnico- culturais e falhas no atendimento propriamente
dito.
É a primeira vez que o país apresenta informação sobre a mortalidade materna e neonatal com
base no trabalho dos comités provinciais e nacional, dentro dos esforços de sistema de vigilância
e resposta eficaz à mortalidade materna e neonatal em todas as províncias. Estes dados devem ser
analizados com atenção, uma vez que não existe um historial para comparação.

1. Mortalidade Materna e Neonatal em Moçambique:
Apesar de ter diminuído nos últimos 20 anos, a mortalidade materna e neonatal continuam a ser
um importante desafio de saúde pública em Moçambique. Várias actividades têm sido realizadas,
desde a sua inclusão em programas do governo para um maior cometimento e suporte institucional.
intra e inter-sectorial, com envolvimento de todos os ministérios, parcerias nacionais, ONGs, Nações

Como forma de rentabilizar os escassos recursos humanos existentes com capacidade cirúrgica,
para além dos Licenciados em cirurgia, criou-se uma nova categoria profissional, as Enfermeiras
Licenciadas em Saúde Materna com capacidade cirúrgica.
Tanto para as Enfermeiras Licenciadas em Saúde Materno como para as Enfermeiras de Saúde
Materno-Infantil de nível médio e básico foram-lhes delegadas funções antes atribuidas apenas
a médicos, para o manejo das principais complicações obstétricas e neonatais, tais como: a
Aspiração Manual Intrauterina (AMIU), remoção manual da placenta, parto assistido por ventosa,
sutura de lacerações perineais, uso do Misoprostol para prevenção da Hemorragia pós-parto e da
Dexametasona para prevenção dos efeitos da prematuridade nos casos de parto pré-termo.
Para a saúde neonatal, foram criadas as Enfermeiras Pediátricas de nível superior, capacitadas em
matérias de reanimação neonatal, de Cuidados Essenciais ao Recém-Nascido (CERN) e habilitadas
para supervisão nas suas áreas de saúde.
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Unidas e comunidades.

2. Comités de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
Em Moçambique, a criação dos comités provinciais de mortes maternas foi adoptada como estratégia
no Plano de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal desenvolvido em 2001 pelo Ministério da
Saúde (MISAU), que funcionavam sem uma estrutura organizada e padronizada. Em 2009, o MISAU
constituiu o Comité Nacional de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais (CNAMMPN)
e desenvolveu Termos de Referência para o funcionamento de todos os comités desde os provinciais
ao nacional, respectiva hierarquização e fluxo de informação, padronizando desta maneira o seu
modus operandis.
Desde a constituição do Comité Nacional tem-se vindo a desempenhar um trabalho contínuo para o
estabelecimento e melhoria no funcionamento dos comités provinciais, distritais e hospitalares, com
uma melhor informação ao nível nacional da ocorrência e perfil das mortes maternas, perinatais e
neonatais, assim como um conhecimento mais profundo e regular das causas e factores contribuintes.
Das parcerias da DNSP, AMOG (Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas), AMOPE
(Associação Moçambicana de Pediatras), OMS, UNFPA, UNICEF, MCSP e outros resultou o
fortalecimento significativo do Comité Nacional, com grandes realizações:
3 Revitalização de todos os comités provinciais com envolvimento dos governos locais.
3 Desenvolvimento de instrumentos de monitoria e avaliação das mortes maternas e neonatais
(fichas de notificação, de recolha de informação e respectivos guiões de preenchimento);
3 Aplicação da CID 10 da OMS às mortes durante a gravidez, parto e puerpério (CID 10 Mortalidade Materna); e das directivas técnicas do Sistema de Vigilância e Resposta às
Mortes Maternas;
3 Reuniões anuais provinciais e nacionais para determinar os progressos da vigilância e resposta
às mortes maternas, perinatais e neonatais (VRMMPN);
3 Desenvolvimento de uma base de dados, em linha com as províncias, incluída no Sistema de
Informação em Saúde, SISMA, para a monitoria das causas, tendências e factores contribuintes
para as mortes maternas, perinatais e neonatais.
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Capítulo II: Estatísticas das Mortes Maternas Intra-Hospitalares em 2016
A medição do rácio da mortalidade materna intra-hospitalar representa um indicador de resultado,
que ajuda a medir a qualidade e segurança da atenção obstétrica.
A mortalidade materna é uma preocupação mundial, que levou as Nações Unidas a definir a meta
para a sua redução nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (redução da Mortalidade Materna
em 3/4 em relação a 1990), e continuando nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (redução
até 70 mortes maternas por 100.000 nascimentos vivos, em 2030). Embora menos mães morram
hoje em Moçambique em comparação com ha 20 anos atrás, a mortalidade materna no país continua
elevada, sendo as mortes na sua maioria por causas evitáveis.
Para uma melhor orientação aos países nos esforços de determinar as causas e factores modificáveis
das mortes maternas e neonatais, a OMS desenhou o Sistema de Vigilância e Respostas às mortes
maternas abaixo, tendo sido esta abordagem adoptada também para as mortes perinatais e

A notificação e discussão das mortes maternas está a tornar-se cada vez mais universal e confiável;
isto é devido aos esforços realizados pelo Comité Nacional, pelos comités provinciais, pelo
Departamento de Saúde da Mulher e da Criança do MISAU e por parceiros que apoiam com muito
empenho o funcionamento dos comités.

19

Relatório Anual de Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais - 2016

neonatais.

Notificação da ocorrência da morte materna:
A Notificação é um passo crítico do ciclo da Vigilância e Resposta as Mortes Maternas (MM), Perinatais
e Neonatais, pois nos permite conhecer de forma segura o número de mortes que ocorrem nas
nossas unidades sanitárias. Por isso, o Ministério da Saúde estabeleceu em 2013 que todas as MM
são de notificação obrigatória nas primeiras 24 horas e que a informação da ocorrência deve ser
recebida pelo Comité Nacional num período máximo de 7 dias.
Em 2016 foi acordado o mesmo para as mortes neonatais (MNN). Mesmo assim, as notificações
continuam a ser um grande desafio para os Comités Nacional e Provinciais, na medida em que as
províncias continuam a não notificar todas as mortes que acontecem nas suas unidades sanitárias; e
quando é feito, muitas vezes não obedecem os prazos estipulados pelo MISAU.
Embora tenham sido reportadas ao Comité Nacional 814 mortes maternas, somente foram
notificadas 458 (53 %). As províncias Nampula, Tete, Sofala, Inhambane, Província e Cidade de
Maputo notificaram mais de 60% das suas mortes. Seguiram-se as províncias de Manica com 58% e
Zambézia 55%. As províncias com menor notificação foram Niassa (36%), Gaza (25%) e Cabo Delgado
(9%) que à semelhança do Hospital Central de Maputo (10%) representam a maior preocupação em
termos de notificação.
Embora mais de 50% das mortes maternas ocorridas nas US foram notificadas, na sua grande maioria
não aconteceram dentro do período estabelecido, que são 7 dias desde a ocorrência.
Gráfico 1: Mortes maternas reportadas nos relatórios provinviais e as notificadas ao Comité
Nacional em 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Vários factores podem estar por detrás desta fraca notificação das mortes maternas ao Comité
Nacional: (1) Dupla notificação (para o MISAU e o Comité Nacional), abrindo espaço para falhas no
processo e falta de regularidade tanto para o MISAU assim como para o Comité, (2) Desconhecimento
das responsáveis provinciais sobre o preenchimento do livro de notificação e prazos para seu
envio ao Comité Nacional, (3) Não orientação aos comités distritais e unidades sanitárias sobre a
obrigatoriedade da notificação, (4) Dificuldade no envio através do correio eletrónico ao Comité
Nacional, (5) Ausência de um profissional efetivo a apoiar o Comité Nacional na comunicação com
as províncias, (6) Falta de empenho dos responsáveis dos comités ao nível provincial e distrital.
Evolução da mortalidade materna em Moçambique:
A medição do rácio da mortalidade materna intra-hospitalar constitui um indicador de resultado que
ajuda a medir a qualidade e segurança da atenção obstétrica, pelo que o exercício de análise das
mortes maternas é de extrema importância.
As estatísticas disponíveis pelos comités provinciais apontam para um total de 814 mortes intrahospitalares de mulheres durante a gravidez, parto e puerpério; destas, 809 eram mortes maternas.
No total foram reportados 902.872 Nascimento Vivos (NV) no período entre Janeiro e Dezembro de
2016, o que corresponde a um Rácio da Mortalidade Materna intra-hospitalar de 90 por 100,000 NV.
Das Mortes Maternas reportadas, 799 (98%) foram discutidas nas reuniões dos Comités Provinciais
de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais, o que representa um grande avanço na
vigilância e resposta às mortes maternas.
Analisando o rácio por província, a Cidade de Maputo tem o rácio mais alto do país (216), seguida
rácio mais baixo foi reportado nas províncias de Tete, Zambézia e Gaza com 48 Mortes Maternas
por 100,000 NV. Inhambane teve o rácio de 81 e a Província Maputo de 72 mortes maternas por
100,000NV. ( A média Nacional foi de 90 Mortes Maternas em cada 100 mil nascimentos vivos).
Ver Gráfico 2 a seguir.
Importa referir que os dados da Cidade de Maputo, incluem o Hospital Central, que por ser o hospital
de referência nacional e de formação, existe maior rigor na coleta de dados, informação e discussão
das mortes maternas.
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das províncias de Sofala (144), Cabo Delgado (119), Niassa (105), Manica (95) e Nampula (91). O

Gráfico 2: Rácio de Mortalidade Materna Intra-hospitalar por 100 mil nascimentos vivos, por
província, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Ao analisar os dados, devemos tomar em conta outros determinantes como a população; exemplo
disto é Nampula que apresentou o maior número de óbitos maternos, entretanto não é a província
com o rácio de óbitos maternos mais elevado.
Por outro lado, a província de Niassa não é das que apresentou muitos óbitos maternos, mas, o seu
rácio de óbitos maternos é um dos mais elevados. O Mapa 1 mostra essas diferenças.
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Mapa 1: Rácio de mortes maternas por 100 mil nascimentos vivos e números de casos de
mortes maternas e neonatais

Cabo Delgado
MMI: 81
MNNI: 90

Niassa
MMI:73
MNNI: Não Notificou
Tete
MMI:42
MNNI: 271

Nampula
MMI: 173
MNNI: 650

Zambezia
MMI: 75
MNNI: 239
Manica
MMI:67
MNNI: 452

Sofala
MMI: 121
MNNI: 599

Inhambane
MMI: 41
MNNI: 50

Gaza
MMI:24
MNNI: 230

Maputo Cidade
MMI: 89
MNNI: 1239

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais.

É necessário ter em atenção às discrepâncias dos dados reportados pelo SIS e pelos comités
provinciais. Como se pode ver no Gráfico 3, sete (7) províncias reportam mais mortes através dos
comités provinciais. As províncias de Sofala, Maputo, Niassa e Tete reportaram mais casos no Sistema
de Informação de Saúde (SIS). Esta discrepância impacta no cálculo dos rácios e na informação que é
fornecida pelo SIS. O rácio nacional calculado pelo SIS é de 87 MM por 100,000 NV contra um rácio
nacional de 90 MM por 100,000 NV reportado pelo Comité Nacional.
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Maputo Província
MMI:28
MNNI: 41

O rácio reportado pelo SIS é menor, mesmo tendo sido retiradas as mortes não maternas (grupo
9). Um factor que pode estar a contribuir para estas discrepâncias é o facto das mortes maternas
reportadas ao SIS ser feita com base em dados agregados, enquanto que o Comité reporta dados
individuais. Cada morte deve ser reportada e analisada.
Das mortes que foram reportados pelos comités, 5 delas não são consideradas mortes maternas,
mas pensamos que estas também são reportadas no SIS como mortes maternas. A questão de
agregação das mortes maternas, ou seja, mortes relacionadas à gravidez, parto e puerpério ainda
tem muitos desafios para sua definição e uma análise de informação apurada dessas mortes deve
ser realizada para uma definição correcta do que é uma morte materna.
Gráfico 3: Comparação entre os dados reportados no SIS e no CNAMMNP

Fonte: SIS-MA e Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Perfil geral da mortalidade materna em Moçambique
Causas das Mortes Maternas
A Organização Mundial de Saúde – OMS, segundo expresso na Classificação Internacional de
Doenças- 10ª Revisão (CID-10), define a Morte Materna como a morte de uma mulher durante a
gravidez ou dentro do período de 42 dias após o término desta, independente da duração ou da
localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por
medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
Para facilitar a classificação e a comparabilidade entre regiões e países, a OMS agrupou as doenças
contidas na Classificação Internacional das Doenças para a Mortalidade Materna (CID-10 MM) em 9
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grupos, como se segue.
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Aplicação da CID-10 da OMS a óbitos durante a gravidez, parto e puerpério: CID-MM
Esta análise permite fazer a comparação entre as províncias, e definir as causas específicas que
levam à morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério. As causas directas de mortes
maternas estão representadas nos grupos 1 a 6; as causas indirectas no grupo 7; as causas não
conhecidas ou indeterminadas no grupo 8, que também fazem parte das mortes maternas. O grupo
9 não é considerado como causas de Mortes maternas, então não deve ser considerado para a
análise da mortalidade materna.
De acordo com os dados reportados pelos comités verificou-se que o Grupo 3: Hemorragias
obstétricas, representa o maior contribuinte para estas mortes, seguido do grupo 7: Complicações
Não Obstétricas, Grupo 2: Transtornos Hipertensivos e Grupo 4: Infeções Relacionadas com a
Gravidez. Ver o Gráfico 4.

Gráfico 4: Grupos de causas segundo a CID 10 para as mortes durante a Gravidez, Parto e
Puerpério, a nível nacional, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

As Hemorragias Obstétricas foram a principal causa de Morte Materna em quase todas as províncias,
com excepção das províncias de Sofala e Cidade de Maputo, que tiveram como principais causas de
morte materna, as Complicações não Obstétricas (Grupo 7), onde encontramos a Malária, o HIV/
SIDA, Tuberculose e outras doenças; e Inhambane que teve como complicação principal Outras
Complicações Obstétricas (Grupo 5). Ver o Gráfico 5.
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Gráfico 5: Mortes por Grupos de causas segundo a CID 10 para a Mortalidade Materna, por
província, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Internacionalmente, cerca de 75% das mortes maternas são por causas directas, e maioritariamente
ocorrem no periodo peri-parto. As causas indirectas representam cerca de 25%, embora haja uma
o relatório das NU sobre a análise da mortalidade materna, Moçambique é o país com as maiores
taxas de mortes devido ao HIV/SIDA.
Da análise, concluiu-se que em média, 617 (77%) das Mortes Maternas foram por causas directas,
168 (21%) por causas indirectas e 12 (2%) por causas não conhecidas ou indeterminadas.
As Mortes Maternas reportadas pela província de Inhambane foram todas por causas directas,
que poderão representar, provavelmente, algum erro na transcrição da informação. A província de
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tendência a reverter-se em países como Moçambique onde a prevalência do HIV é alta. Segundo

Nampula foi a segunda província com maior percentagem (mais de 90%) de Mortes Maternas por
causas directas. Por outro lado, a província de Sofala teve Mortes Maternas por causas directas na
mesma proporção que causas indirectas (49%) e 2% por causas não conhecidas ou indeterminadas.
Ao nível do país, Sofala foi também a província que apresentou mais mortes por causas indirectas,
seguida da Cidade de Maputo. Ver Gráfico 6.
Gráfico 6: Mortes Maternas por tipo de causas, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Óbitos maternos por causas directas:
Fazendo uma análise por grupo de causas, segundo orienta a CID -10 para as mortes maternas, e
como tem sido reportado em outras análises, as Hemorragias Obstétricas (Grupo 3) continuam a
representar a principal causa de morte materna directa com 50 % (308) das mortes reportadas e
discutidas em 2016, seguido dos Transtornos Hipertensivos (Grupo 2) com 19% (118). As infeções
relacionadas com a gravidez (Grupo 4) representam 14% (86 casos), a causa reportada neste grupo
foi a infecção puerperal. O Grupo 1 - Gravidez com resultados abortivos representa 10% das causas
de MM directas com 59 casos e o Grupo 5 Outras Complicações Obstétricas foram reportados 40
casos que representa 6%. Ver o Gráfico 7.
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Gráfico 7: Causas Directas de Mortes Maternas, Moçambique, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Em relação às Hemorragias Obstétricas, a Rotura Uterina representa a principal causa, com uma
contribuição de 49% das Mortes deste grupo, que em termos absolutos equivale a 150 casos, seguido
da Atonia Uterina com 58 casos (19%) e Descolamento Prematuro da Placenta Normalmente Inserida
(DPPNI) com 31 casos (10%).
A Rotura Uterina é a primeira causa de morte materna em seis (6) províncias, nomeadamente
com excepção de Sofala, que não sabemos se poderá ser também a causa mais frequente de morte
materna uma vez que esta província não apresentou a análise por causa específica. Em relação as
províncias do sul Inhambane, Gaza, Província e Cidade de Maputo, a causa específica mais frequente
é a atonia uterina, embora Inhambane não tenha apresentado análise por causas específicas. A não
informação das causas específicas nas províncias de Sofala e Inhambane limitou a análise completa
em termos de contribuição por causa de morte ao nível nacional. Ver o Gráfico 8.
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Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete e Manica, praticamente toda a zona norte e centro

Gráfico 8: Causas do Grupo 3 (Hemorragias Obstétricas), Segundo a CID 10 para as Mortes
Maternas, por província. 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Agregando as cinco principais causas do grupo 3 (Hemorragias Obstétricas) verificamos que maior
atenção e abordagens estratégicas devem ser direccionadas para Rotura Uterina, Atonia Uterina e
Descolamento Prematuro da Placenta. Precisamos de fazer o mapeamento de residência dos casos
de Rotura Uterina, apurar as causas e delinear estratégias para sua minimização. Relativamente
a Atonia Uterina urge melhorar a qualidade da atenção ao parto com a necessidade adicional de
administração de oxitócico a todas as mulheres no pós-parto imediato, independentemente da
paridade. Nestas análises é importante considerar as co-morbidades, qual seja a confluência de
doenças hipertensivas e Descolamento Prematuro da Placenta, determinando-se a real causa básica
de morte. Gráfico 9.
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Gráfico 9: As Cinco principais Causas do Grupo 3 (Hemorragias Obstétricas), Segundo a CID 10
para as Mortes Maternas, agrupadas, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Os Transtornos Hipertensivos (grupo 2), representam a segunda causa de morte materna directa,
tendo sido registados 118 casos (15%). Quando analisado por causas especificas, a Eclâmpsia ante-parto,
e pós-parto também com 19 casos (16%). A Pre-eclâmpsia Grave contribuiu com 10 casos (8%).
Dos 118 casos, 48 (41%) não tinham causas específicas, o que limitou a análise global. As províncias de
Tete, Sofala, Inhambane e Cidade de Maputo não discriminaram na totalidade as causas específicas
neste grupo.
As províncias de Cabo Delgado, Nampula e Manica apresentaram como principal causa neste
grupo, a Eclâmpsia Ante-parto. As províncias de Niassa e Gaza apresentaram como principal causa
a Eclâmpsia Intra-parto. Zambézia teve como principal causa a Eclâmpsia Pós-parto seguida de Preeclâmpsia Grave e na Província de Maputo foi predominante a Pre-eclâmpsia Grave. Ver Gráfico 10
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com 22 casos (19%) é a causa mais frequente, seguida pela Eclâmpsia Intra-parto com 19 casos (16%)

Gráfico 10: Causas do Grupo 2 (Transtornos Hipertensivos), Segundo a CID 10 para
as Mortes Maternas, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Os transtornos hipertensivos continuam a representar um grave problema de qualidade de
atendimento, se tomarmos em conta que é uma das complicações que pode ser facilmente prevenida
com avaliação e controle regular da Tensão Arterial nas CPN, durante o parto e nas primeiras horas
do pós-parto.
O grupo relativo às Infecções relacionadas com a gravidez representa a terceira causa de morte com
86 casos (10,6%). Dentro deste grupo a Sépsis Puerperal foi a principal causa específica com 64 casos
equivalente a 74%. Não foi possível obter informação das províncias de Tete, Inhambane, Sofala e
Cidade de Maputo pois não reportaram a informação por causa específica de morte, representando
26 % de mortes maternas neste grupo.
A gravidez com resultado abortivo (grupo 1), onde são referenciadas a gravidez ectópica, mola
hidatiforme e aborto complicado com sépsis ou hemorragia, foi a quarta causa de mortes maternas
com 59 casos representando 10% das causas directas. O aborto séptico é a principal causa específica
neste grupo com 22 casos que representa 37%, seguido da gravidez ectópica com 12 casos (20%) e
2 casos (3%) de tentativa de aborto falhado complicado por hemorragia (pessoal não qualificado).
Dos outros dois grupos que integram as causas directas, os grupos 5 e 6, contribuíram com 6%
(40 casos) e 1% (6 casos), respectivamente. Foram reportados dois casos por Embolia do Liquido
amniótico. Para os outros casos não foram reportadas as causas específicas.
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Óbitos maternos por causas indirectas:
As complicações indirectas são aquelas resultantes de doenças que existiam antes da gravidez, ou
que se desenvolveram durante esse período, não devidas por causas obstétricas directas, mas que
foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez.
As causas de mortes maternas indirectas, na CID 10 estão contempladas no grupo 7- Complicações
não obstétricas. As complicações não obstétricas contribuíram com 168 mortes, representando 21%
do total de mortes maternas ocorridas em 2016. As causas específicas mais frequentes foram a
Malária com 30 casos (18%), SIDA com 26 casos (15%), outras patologias como Tuberculose (4 casos),
Cardiopatia (3 casos) e 1 caso de cada uma das patologias: Insuficiência Respiratória, Hemorragia
Digestiva Alta, Gastroenterites e Hepatite Aguda; foram reportados 3 casos de anemia e 4 casos de
intoxicação por químicos (RATEX). Houve 94 casos sem informação.
Isto não permitiu fazer uma análise apurada do peso das complicações indirectas na mortalidade
materna geral, uma vez que a anemia não deve ser considerada causa específica. As intoxicações
fazem parte do grupo 9, porém por se tratarem de mortes por ingestão de ratex, consideramos
suicídios; assim estes casos são considerados mortes maternas.
Da análise dos dados verifica-se mortalidade elevada por SIDA, que nos remete a uma fraca
qualidade da atenção pré-natal, com monitoria pouco eficiente do estado geral e nutricional das
pacientes seropositivas para HIV, ainda sem tratamento anti-retroviral universal em todas US e a
fraca mobilização do uso correcto das redes mosquiteiras tratadas com insecticida de longa duração
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para garantir uma saúde plena da mulher durante o período gravídico-puerperal.
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Gráfico 11: Principais causas específicas de morte por complicações não obstétricas (Grupo 7)

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais.

Do grupo (8) - causas não conhecidas ou indeterminadas foram reportados 12 casos (2%) do total
das mortes maternas em 2016.
A província de Sofala reportou o maior número de mortes neste grupo (59), mas não especificou
as causas, seguido da Cidade de Maputo com 35 casos, Manica (20), Zambézia (16), Cabo Delgado
(12), Tete (9), Nampula (8), Niassa (5), Província de Maputo (4). As províncias de Inhambane e Gaza
não reportaram mortes maternas neste grupo, facto poderá ser também um erro ocorrido durante
a transcrição de dados.

Perfil das mortes maternas
Em relação à idade dos casos de óbitos maternos, a faixa etária de 20 a 24 anos de idade contribuiu
com o maior número de casos (150 casos), representando 22%. Em relação ao grupo de adolescente
com idade inferior a 15 anos e entre 15 e 19 representam 27% de todas as mortes. Nas menores de
15 anos houveram 63 mortes maternas (9%) e entre 15 a 19 anos 120 casos (18%).
As Mortes nos pré-adolescentes, adolescentes e jovens representam 49% do total das Mortes
Maternas intra-hospitalares reportadas (333 casos). Os grupos de 25 anos até 40 anos ou mais,
contribuíram com 346 mortes maternas (51%), conforme o Gráfico 12 a seguir.
É preocupante o percentual de adolescente nesta análise; medidas adicionais de apoio a este grupo
deverão ser desenvolvidas, como a promoção do planeamento familiar, reforço das actividades dos

34

SAAJs para prevenção da gravidez na adolescência e outras actividades de promoção para jovens
dentro e fora das escolas.
Gráfico 12: Casos de Mortes Maternas por faixa etária, a nível nacional, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

A província de Nampula apresentou maior número de Mortes na pré-adolescência e adolescência
com 65 casos (30%), seguido de Sofala com 35 casos (16%), Manica com 20 casos (9%) e Niassa 19
casos (9%). A província de Maputo apresentou menor ocorrência nestas faixas etárias. Ver o Gráfico 13.

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Gráfico 13: Casos de Mortes Maternas da faixa etária até aos 19 anos, por província, 2016

Local de ocorrência das mortes maternas:
Em relação a proveniência, mais que a metade (61%) chegaram referidas de outras Unidades
Sanitárias (US). 34% ocorreram na US de primeiro contacto, ou seja, mulheres que vinham de casa.
Isto mostra que há uma percepção por parte das mulheres em procurarem os cuidados de saúde,
porém é preciso melhorar os cuidados a prestar dentro das US (terceiro atraso). Ver o Gráfico 14
Gráfico 14: Proveniência das mulheres que terminaram em Mortes Maternas reportadas ate
Dezembro de 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Em relação ao local de ocorrência, 661 (83%) das mortes ocorreram nos hospitais (central, provincial,
distrital, rural e geral). Os hospitais centrais como esperado, pelo nível de referência, registaram o
maior numero de óbitos 225 (28%), seguidos pelos hospitais provinciais com 178 casos (22%).
Quando analisado o local da morte e a proveniência, verificou-se que a maioria veio transferida de
outra US, isto deve constituir uma preocupação em termos de US oferecendo Cuidados Obstétricos
de Emergência Básicos, assim como completos. Em 2016, 18 mortes maternas ocorreram durante a
transferência, na ambulância. Ver o Gráfico 15
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Gráfico 15: Local de ocorrência das mortes Maternas reportadas em 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Observando o tempo decorrido entre a entrada na US e o momento da morte, constatou-se que 67%
ocorreram em mulheres que permaneceram nas US menos de 24 horas. Destas, 17% permaneceram
menos de duas horas, 50 % entre 2 a 24 horas. Ver o Gráfico 16.
A ocorrência de mortes nas primeiras 24 horas de internamento pode reflectir que as mulheres tem
chegado tardiamente às US ou são transferidas tardiamente de uma US para a outra. Referir que
61% dos óbitos maternos em 2016 tinham sido transferidos de uma outra US, podendo ser devido à
chegada ou referência tardia da mulher de uma US para a outra.

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Gráfico 16: Tempo de permanência na US onde ocorreu a morte materna, 2016

Evitabilidade das mortes maternas.
Mais do que a metade (68%) das Mortes Maternas discutidas foram consideradas como evitáveis
a nível do Sistema Nacional de Saúde (SNS), e maioritariamente por erro humano. Devem ser
melhoradas as formações iniciais a nível dos Institutos de Formação assim como as formações
contínuas e seguimento, com mentoria pós-formação.
Gráfico 17: Evitabilidade das mortes maternas reportadas em 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Da análise de evitabilidade, a província de Niassa mostrou um percentual muito elevado de mortes
inevitáveis (97%), o que não corresponde ao verificado nas discussões de óbitos maternos e neonatais,
podendo ser falha na transcrição de dados. Por outro lado, as províncias de Tete e Inhambane,
reportaram 100% de evitabilidade; o que se nos apresenta como um desafio para a melhoria dos
cuidados de saúde oferecidos à mulher durante a gravidez, parto e puerpério. Gráfico 18.
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Gráfico 18: Evitabilidade das mortes maternas reportadas em 2016, por província

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Factores contribuintes para as mortes maternas.
Factores ligados ao sistema de saúde (atraso em receber assistência adequada nas unidades
sanitárias) são os que mais contribuíram na mortalidade materna, seguido de factores sócio-culturais
(demora na decisão de procurar assistência e demora na chegada a unidade sanitária).
O manejo incorrecto das complicações obstétricas:
•

Avaliações irregulares durante o trabalho de parto e pós-parto;

•

Avaliação incorrecta da mulher na altura da admissão;

•

Seguimento inadequado da mulher grávida no pré-natal;

•

Solicitação tardia de pedido de assistência médica por parte das enfermeiras;

•

Falta de sangue;

•

Falta de transporte para referência ou combustível;

Foram ainda mencionados como factores que contribuíram igualmente para a mortalidade materna:
•

A falta de Oxitocina, Sulfato de Magnésio, antibióticos;

• Não preenchimento, preenchimento incorrecto ou má interpretação do partograma;
•
Recursos Humanos insuficientes (quantidade e qualificados) para detectar e manejar as
complicações.
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Dentro do sistema de saúde, os principais factores reportados foram por ordem de importância:
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Capítulo III: Estatísticas de Mortes Neonatais Intra-hospitalares em 2016
Nas últimas décadas, a taxa de mortalidade a nível mundial de menores de 5 anos reduziu em quase
50%, mas a mortalidade neonatal diminuiu apenas 37%. As mortes neonatais representam hoje 44%
de todas as mortes entre crianças menores de 5 anos de idade.
Nos esforços para melhorar a informação sobre a mortalidade neonatal, os comités provinciais
intensificaram a notificação e discussão das mortes neonatais. Isto permitiu ter mais dados das
mortes neonatais; em 2016 foram reportadas 3.861 mortes neonatais nas US públicas, das quais
1.524 foram discutidas pelos Comités Provinciais, correspondendo a 39% do total. Ver o Gráfico 19.

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Dos óbitos reportados, observa-se que o rácio de mortalidade neonatal foi mais alto na Cidade de
Maputo com aproximadamente 13 óbitos em cada 1000 nascimentos vivos e menos elevado na
província de Maputo com 0.3 por 1000 nascimentos vivos. Do total dos óbitos reportados, a média
nacional situa-se em 4 óbitos neonatais em cada 1000 nascimentos vivos.
Niassa não reportou dados referentes a mortes neonatais no ano de 2016. Estes dados e análise
devem ser interpretados com cautela devido à elevada taxa de sub-notificação existente, embora
esforços têm sido realizados para a sua melhoria. Ver o Gráfico 20.
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Gráfico 19: Mortes Neonatais reportadas em 2016

Gráfico 20: Rácio de Mortalidade Neonatal Intra-hospitalar por 1000 nados vivos por
Província, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
*O valor de 0.0 de Niassa foi devido a falta de reporte de dados.

Pelos dados apresentados e pela constatação observada durante as supervisões, rasuras na
frequência cardíaca fetal na admissão da mulher à maternidade, subentende-se a existência de
grande sub-notificação de óbitos neonatais, facto que precisa de verificação e correção.

Principais causas de Mortalidade Neonatal
Dos casos discutidos, a prematuridade com 1.132 casos (37%) foi a causa mais frequente de
Mortalidade seguida da asfixia perinatal com 781 casos (25%) e sépsis com 639 casos (21%). As três
patologias referenciadas acima foram responsáveis por cerca de 83% dos óbitos neonatais. Esta
análise tem como limitação a falta de informação nos relatórios provinciais da idade gestacional,
peso à nascença e assistência na US dos recém-nascidos. (Ver o Gráfico 21).
Estas tendências não diferem das causas encontradas na região Africana e em Países em
Desenvolvimento.
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Gráfico 21: Mortes Neonatais por causas segundo a CID 10 para a Mortalidade Neonatal, a nível
nacional, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

A prematuridade foi a principal causa de mortes neonatais em Cabo Delgado com 44 casos, Zambézia
com 96 casos, Manica com 45 casos, Província de Maputo com 22 casos, Cidade de Maputo com 197
com 56 casos e Gaza com 122 casos. Nampula teve como principal causa a Sépsis, com 280 casos.
Inhambane teve o mesmo peso para Sépsis e prematuridade, 15 casos para cada. Importa referir
que Sofala não reportou nenhum óbito por prematuridade.
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casos e HCM com 453 casos. A asfixia perinatal foi a principal causa em Tete com 104 casos, Sofala

Gráfico 22: Mortes Neonatais por causas segundo a CID 10 para a Mortalidade Neonatal, por
província, 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Local de ocorrência dos óbitos neonatais
Observando o gráfico abaixo, mais do que a metade ou seja 53% dos óbitos neonatais discutidos
ocorreu nos hospitais centrais, 19 % nos Hospitais provinciais, e 17 % nos hospitais gerais; este
facto explica- se por estes hospitais serem de referência onde se concentram a maioria dos recursos
humanos qualificados, equipamento e materiais.
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Gráfico 23. Local de ocorrência das Mortes Neonatais reportadas em 2016

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Período de ocorrência dos óbitos neonatais
Segundo a OMS, 73% das mortes de recém-nascidos e 61% das mortes maternas ocorrem no
período peri-parto e na primeira semana após o nascimento. A saúde materna e cuidados de saúde
são determinantes importantes da sobrevivência neonatal. As complicações durante o trabalho de
parto são uma grande determinante da sobrevivência fetal e neonatal. Em geral os factores de risco

Analisando os óbitos neonatais reportados, em 2016, pode-se observar que cerca 79% ocorreram na
primeira semana de vida; destes 37% ocorreram dentro de 24h após o nascimento, 42% entre 24h e
7dias e 21% entre 7 e 27 dias.
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intra-parto estão associados a um risco acrescido de morte neonatal do que os da gravidez.

Torna-se difícil uma análise mais aprofundada, pela informação muito limitada contida nos relatórios
provinciais, como o correlacionando entre o momento da morte com o peso do recém-nascido e
respectiva idade gestacional.
Gráfico 24: Idade do recém-nascido no momento da morte neonatal

Fonte: Relatórios provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

46

Capítulo IV: Desafios
Existem ainda grandes desafios no que concerne ao desempenho do sistema de saúde, assim como
o funcionamento dos Comités de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais, tais como:
•

Grandes demoras na referência das pacientes desde a 1ª US à US de Referência para a oferta
de cuidados apropriados às necessidades delas “é melhor transferir mais do que de menos”
e antepadamente;

•

Cerca de 50% das mortes maternas deveram-se à Rotura Uterina, espelho da qualidade da
assistência e do sistema de referência; muito embora neste aspecto, precisamos de realizar
um estudo mais profundo, para saber o local e as circunstâncias onde ocorrem as Roturas
Uterinas, seu peso nas ocorrências intra-hospitalares;

•

Falta de colecta de dados para cálculo das taxas de letalidade das 5 principais patologias, por
província, maternas e neonatais;

•

Distribuição inapropriada e não equitativa dos escassos recursos humanos disponíveis para
SMI. ESM concentradas na Província de Maputo e ESMI mais experientes nas grandes cidades;

•

Falta de financiamento para a discussão dos óbitos nos comités aos vários níveis;

•

Pouco envolvimento e apropriação da Direção Provincial de Saúde, dos Presidentes e Viceresponsabilidade é deixada para a Responsável Provincial de SMI, que dirige o Comité. Lembrar
que os Comités são órgãos do MISAU e inseridos na Direcção Nacional e Departamentos
Provinciais de Saúde Pública;

•

As actividades do Comité Nacional e dos CPAMMPN devem constar como prioridade no PES
nacional e provincial, mesmo sem orçamento atribuído, isto possibilitará a busca de fundos;

•

Necessidade de revitalizar e implementar os TORs dos Comités, constantes no livro de
instruções publicado;

•

Sub-notificação a todos os níveis das mortes maternas e neonatais; com maior ênfase para
a morte neonatal. Todos os casos de morte de RN com mais de 22 semanas em qualquer
serviço dentro da US devem ser notificados, porém, apenas serão contabilizados para efeitos
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Presidentes dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Peri e Neonatais; a

de cálculos os que tiverem mais de 28 semanas ou mais de 1.000 gramas;
•

Preenchimento incompleto das fichas de registo de óbitos maternos e neonatais;

•

Discrepância de dados entre os dados de mortalidade obtidos pelo SIS e os casos notificados
ao comitê nacional;

•

Perca de fichas de notificações no fluxo até o nível central;

•

Não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo MISAU para a notificação e relatórios ao
Comité Nacional: 7 dias;

•

Pouca informação disponível sobre os óbitos tanto maternos como neonatais nos processos
clínicos o que limita a discussão, resumo e fecho do caso com a causa básica de morte e
evitabilidade;

•

Processos clínicos não legíveis, não se consegue ler o que está escrito;

•

Falta de padronização dos diagnósticos de acordo com a Classificação Internacional das
Doenças (CID-10) pelas províncias;

•

Deficiência na discussão e apuramento das causas de mortes;

•

Falta de habilidades clínicas para manejo de complicações;

•

Comunicação e transporte deficiente para referência do paciente;

•

Elaboração e envio atempado do Relatório Provincial trimestral, semestral e anual ao Comité
Nacional de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais;

•

Informação atempada das datas de discussão de óbitos provincial para apoio nas discussões
pelo Comité Nacional, com o envio de médicos especialistas.
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Capítulo V: Boas práticas
A promoção de boas práticas tem sido cada vez mais incentivada como forma de ultrapassar os
desafios do sector de saúde para a prestação de serviços de qualidade e garantir a procura e o
acesso a estes serviços.
O país tem vindo a implementar algumas acções consideradas boas práticas para a melhoria da
saúde materna e neonatal e consequentemente reduzir a morbilidade e mortalidade materna,
neonatal e infantil.
Em implementação novas intervenções comunitárias que visam a redução da mortalidade materna
e neonatal. Dentre elas, está a oferta de Misoprostol para prevenção da Hemorragia Pós-parto
para os partos que ocasionalmente possam ocorrer na comunidade. Esta intervenção está sendo
implementada em 35 distritos. Também a oferta de Planeamento Familiar incluindo Depo-provera
pelos Agentes Polivalentes Elementares (APE) e Clorexidina em gel para prevenção da Sépsis Neonatal
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por infecção do coto umbilical no recém-nascido.
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Capítulo VI: Perspectivas
•

Com a implementação efectiva da base de dados em linha com as províncias espera-se
que as principais limitações no que concerne a análise e disponibilidade de dados sejam
ultrapassadas;

•

O fortalecimento dos comités provinciais através de apoio técnico nas discussões de óbitos
a nível das províncias irá melhorar a capacidade de discussão e apuramento de causas de
morte segundo a CID10-MM e MNN;

•

Monitorar regularmente a implementação das orientações para o preenchimento correcto e
regular da base de dados;

•

Fazer advocacia para envolver mais parceiros de modo a aumentar o apoio técnico e
financeiro aos comités provinciais;

•

Fortalecer os comités distritais na notificação e discussão dos óbitos, com maior ênfase nos
hospitais de referência;

•

Promover troca de experiências entre províncias a nível de todas as categorias profissionais.

•

Maior dinâmica no uso dos fundos do UNFPA alocados ao nível central do MISAU para apoio
na discussão de óbitos maternos e neonatais provinciais;
Definição de estratégias para redução das mortes maternas, peri e neonatais para as
principais patologias, por província.

Relatório Anual de Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais - 2016

•

51

52

Glossário:
Conceitos Básicos
Morte durante a gravidez, parto ou puerpério: é a morte de uma mulher durante a gravidez ou no
prazo de 42 dias após o término da gravidez, independentemente da causa da morte (obstétrica e
não obstétrica).
Morte Materna: é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término
da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, de qualquer causa
relacionada ou agravada pela gravidez ou por seu manejo. Não é considerada morte materna a que
é provocada por acidentes ou causas incidentais.
Morte Materna Obstétrica As mortes maternas por causas obstétricas podem ser de dois tipos: as
obstétricas diretas e as obstétricas indiretas.
Mortes obstétricas diretas: são as mortes resultantes de complicações obstétricas durante a
gravidez, parto ou puerpério, devido a intervenções, omissões, tratamento incorrecto ou de uma
cadeia de eventos resultante de qualquer dos itens acima referidos.
Mortes obstétricas indiretas: são aquelas resultantes de doenças que existiam antes da gravidez,
ou que se desenvolveram durante esse período, não provocadas por causas obstétricas diretas, mas
que foi agravada por efeitos fisiológicos da gravidez.

ou acidentais não relacionadas à gravidez e seu manejo. Também chamada por alguns autores, como
morte não relacionada. Estes óbitos não são incluídos no cálculo da razão de mortalidade materna,
mas devem ser notificados como morte não materna.
Morte Materna Tardia: é a morte de uma mulher, devido a causas obstétricas diretas ou indiretas,
que ocorre num período superior a 42 dias e inferior a um ano após o fim da gravidez
Morte intra-hospitalar: é aquela que ocorre a qualquer momento e em qualquer dependência
de um hospital ou estabelecimento de saúde, independentemente do tempo transcorrido entre a
chegada da paciente e seu falecimento. O óbito da paciente dentro da ambulância, a caminho do
hospital, também é considerado hospitalar.
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Morte Materna não Obstétrica: Morte materna não obstétrica é a resultante de causas incidentais

Morte Materna Presumível ou Mascarada: é aquela cuja causa básica, relacionada ao estado
gravídico-puerperal, não consta na Declaração de Óbito (DO) por falhas no preenchimento. Ocorre
quando se declara como facto ocasionador do óbito apenas a causa terminal das afecções ou a lesão
que sobreveio por último na sucessão de eventos que culminou com a morte. Dessa forma, ocultase a causa básica e impede-se a identificação do óbito materno. As causas de morte que ocultam
o estado gestacional são chamadas de máscaras, daí a expressão “morte materna mascarada”. Um
exemplo comum é a ocorrência do óbito da mulher internada na UCI, e cuja DO só há registo da causa
terminal e não há registro da causa básica. Isto poderia ser evitado se, aquando do preenchimento
dessa declaração, fosse consultada a equipe que fez o acompanhamento obstétrico.
Nascido Vivo: é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da
duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da separação, respire ou apresente
quaisquer outros sinais de vida, tais como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical
ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão
umbilical e desprendida a placenta.
Óbito fetal: é a morte do produto da gestação antes da expulsão ou de sua extração completa do
corpo materno, independentemente da duração da gravidez. Indica o óbito o fato de depois da
separação, o feto não respirar nem dar outro sinal de vida, como batimentos do coração, pulsações
do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária.
Morte neonatal: morte de um recém-nascido por qualquer causa antes de completar os primeiros
28 dias de vida.
Morte neonatal precoce: morte de um recém-nascido antes de completar os primeiros 7 dias de vida.
Morte neonatal tardia: morte de um recém-nascido no periodo compreendido entre 7 e 28 dias.
Razão de Mortalidade Materna (RMM): relaciona as mortes maternas obstétricas diretas e indiretas
com o número de nascidos vivos, e é expresso por 100.000 nascidos vivos. Frequentemente, a
razão de mortalidade materna é chamada de “taxa” ou “coeficiente”. Contudo, ela só poderia ser
designada assim se o seu denominador fosse o número total de gestações. Na impossibilidade de
obtenção desse dado, utiliza-se por aproximação o número de nascidos vivos, o que torna mais
adequado o uso da expressão “razão”.
Cálculo da RMM: O cálculo da razão deve ser feito sempre para a mesma área e a mesma unidade
de tempo, e o seu resultado deve ser multiplicado por “K” (seguindo padrão internacional adotado,
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k = 100.000). Usa-se a seguinte fórmula: N.º de óbitos maternos (diretos e indiretos)/ N.º de nascidos
vivos X 100.000.
Para o cálculo dos óbitos maternos ocorridos até 1995, utiliza-se a CID 9 e para os óbitos que
ocorreram a partir de 1996 usa-se a CID 10.
Razão de Mortalidade Neonatal (RMNN): relaciona as mortes neonatais com o número de nascidos
vivos, e é expresso por 1.000 nascidos vivos.
Cálculo da RMNN: O cálculo da razão deve ser feito sempre para a mesma área e a mesma unidade
de tempo, e o seu resultado deve ser multiplicado por “K” (seguindo padrão internacional adotado,
k = 1.000). Usa-se a seguinte fórmula: N.º de óbitos neonatais / N.º de nascidos vivos X 1.000.
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Adolescente – A OMS define adolescente os indivíduos com idade entre 10 e 19 anos. WHO, 2015
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