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Prefácio
As Mulheres, Crianças e Adolescentes sempre representaram um grupo alvo importante para o nosso
Governo e o Plano Estratégico do Sector de Saúde 2014-2019 deﬁne como uma das prioridades: “Acelerar
o progresso da redução da Mortalidade Materna e Neonatal, incluindo a redução das taxas de
fecundidade geral e melhoria do acesso ao Planeamento Familiar”.
A Estratégia para a Redução da Mortalidade em Prematuros inclui a melhoria dos Cuidados
Obstétricos Pré-natais e a detecção precoce dos factores de risco, bem como a promoção dos cuidados
básicos ao RN e o envolvimento comunitário na prestação con�nua de cuidados.
Em 2008 foi lancada a Inicia�va Presidencial para a Saúde da Mãe e da Criança.
Em 2010, foi estabelecida a Parceria Nacional para a Promoção da Saúde Materna, Neonatal e Infan�l,
com a ﬁnalidade de mobilizar recursos e estabelecer alianças entre o sector público, privado e a sociedade
civil para a implementação de intervenções que visam melhorar a Saúde Materna, Neonatal, Infan�l e
Adolescente, e reduzir a mortalidade nestes grupos.
Embora tenhamos registado progressos, a sobrevivência Materna e Neonatal con�nua a ser um enorme
desaﬁo.
Este relatório analisa a Mortalidade Materna e Neonatal e iden�ﬁca factores que podem ser
modiﬁcáveis para a redução das mortes evitáveis.
Um bom gestor de programa de Saúde Materna e Infan�l, precisa de ter informação sobre as causas e
factores que inﬂuenciam a ocorrência das Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais para poder deﬁnir de
maneira concreta as acções necessárias para reduzir estas mortes. Espera-se que o presente relatório seja
u�lizado pelos Gestores de Saúde e Dirigentes Polí�co-administra�vos aos diferentes níveis, pois as
informações reportadas fornecem subsídios para monitorar a evolução da Mortalidade Materna e
Neonatal em termos de tendências e causas; com proposta de soluções custo-eﬁcazes que permitem os
Gestores e as Comunidades a tomada de decisões informadas e a melhoria da qualidade de prestação de
Serviços de Saúde.
Este Segundo Relatório de Mortes Maternas e Neonatais é mais uma contribuição do Comité Nacional de
Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais para documentar os progressos na Vigilância e
Resposta às Mortes Maternas e Neonatais, e para chamar à uma maior colaboração de todas as Unidades
Orgânicas e Ins�tuições Subordinadas ao Ministério da Saúde, aos parceiros do sector, às Estruturas
Polí�co-Administra�vos, às lideranças comunitárias e à Sociedade em Geral para esforços conjuntos inter
e intra-sectoriais.
Maputo, Outubro de 2019
A Ministra da Saúde

Nazira Vali Abdula

ii

Agradecimentos

O Comité Nacional de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais, (CNAMMPN),
elaborou o segundo Relatório Anual de Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais com base
na informação reportada nos relatórios dos Comités Provinciais em 2017. Agradecemos a
todos os Comités pelos esforços que vêm realizando para podermos ter informação regular
sobre as causas e factores modiﬁcáveis contribuintes das mortes maternas e neonatais,
assim como os esforços envidados para responder às principais questões que determinam a
ocorrência de óbitos nas Unidades Sanitárias. Estendemos igualmente os nossos
agradecimentos aos integrantes do Comité Nacional, às associações proﬁssionais: AMOG,
APARMO, AMOPE e aos parceiros, com par�cular ênfase para OMS, MCSP, UNFPA, UNICEF,
que incansavelmente têm apoiado o trabalho dos Comités para a melhoria da Vigilância e
Resposta às mortes maternas e neonatais de forma atempada.
Finalmente, um agradecimento especial à Dra Rosa Marlene Manjate Cuco, Directora
Nacional de Saúde Pública, Dra. Djamila Cabral, Representante da OMS, Dra Páscoa Zualo
Wate, Chefe do Departamento de Saúde da Mulher e da Criança, pelo apoio con�nuo para o
fortalecimento deste processo tão importante de Vigilância e Resposta às Mortes
Maternas, Peri e Neonatais para a melhoria da saúde da mulher e criança.

Maputo, Janeiro de 2019

O Presidente do Comité Nacional de Auditoria
de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

______________________________________
Médico Obstetra e Ginecologista Consultor

iii

Acrónimos
AMIU
AMOG
AMOPE
APEs
CERN
CID 10 - MNN
CID 10 - MM
CNAMMPN
CONEmB
CONEmC
CPN
DNSP
DPPNI
HCM
HIV
MCSP
MISAU
MM
MNN
NV
OMS
ONG
PT
RMMI
SAAJ
SIDA
SIS
SMNI
SNS
UNFPA
UNICEF
US
VRMMPN
MPN

Aspiração Manual Intrauterina
Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas
Associação Moçambicana de Pediatras
Agente Polivalente Elementar
Cuidados Essenciais ao Recém-Nascido
Classiﬁcação Esta�s�ca Internacional de Doenças e Problemas de Saúde para Morte Neonatal
Classiﬁcação Esta�s�ca Internacional de Doenças e Problemas de Saúde para Morte Materna
Comité Nacional de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência Básicos
Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência Completos
Consulta Pré-Natal
Direcção Nacional de Saúde Pública
Descolamento Prematuro da Placenta Normalmente Inserida
Hospital Central de Maputo
Human Immunodeﬁciency Virus
Maternal and Child Survival Program
Ministério da Saúde
Morte Materna
Morte Neonatal
Nascimentos Vivos
Organização Mundial da Saúde
Organização Não Governamental
Parteira Tradicional
Redução da Mortalidade Materna Ins�tucional
Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens
Sindroma de Imunodeﬁciência Adquirida
Sistema de Informação de Saúde
Saúde Materna, Neonatal e Infan�l
Serviço Nacional de Saúde
United Na�ons Popula�on Fund
United Na�ons Children's Fund
Unidade Sanitária
Vigilância e Resposta às Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
Mortalidade Perinatal

iv

Índice
Ficha Técnica .................................................................................................................................... i
Prefácio ............................................................................................................................................ii
Agradecimentos ..............................................................................................................................iii
Acrónimos .......................................................................................................................................iv
Lista de Gráﬁcos .............................................................................................................................. vi
Sumário Execu�vo .......................................................................................................................... 1
Capítulo I: Introdução ..................................................................................................................... 6
1. Mortalidade Materna e Neonatal em Moçambique ........................................................... 6
2. Comités de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais ........................................................ 7
Capítulo II: Esta�s�cas das Mortes Maternas Intra-Hospitalares em 2017 ................................... 8
No�ﬁcação da ocorrência da Morte Materna: ............................................................................... 9
Evolução da Mortalidade Materna em Moçambique: ................................................................. 11
Perﬁl geral da Mortalidade Materna em Moçambique................................................................ 14
Capítulo III: Esta�s�cas de Mortes Neonatais Intra-Hospitalares em 2017 ................................. 28
Capítulo IV: Desaﬁos ..................................................................................................................... 45
Capítulo V: Boas prá�cas .............................................................................................................. 47
Capítulo VI: Perspec�vas .............................................................................................................. 49
Recomendações ............................................................................................................................ 50
Glossário: ...................................................................................................................................... 52

v

Lista de Grá�icos
Gráﬁco 1: Mortes Maternas Reportadas e No�ﬁcadas em 2016 vs. 2017 .................................. 10
Gráfico 2: Comparação entre os dados reportados no SIS-MA e no CNAMMNP ........................ 11
Gráﬁco 3: Rácio de Mortalidade Materna Intra -hospitalar por 100 mil nascimentos vivos, por
província, 2017............... .............................................................................................. 12
Gráﬁco 4: Grupos de causas segundo a CID 10 para o total das Mortes Maternas, a nível nacional,
2017.............................................................................................................................. 15
Gráﬁco 5: Mortes por Grupos de causas segundo a CID 10 para a Mortalidade Materna, por
província, 2017............................................................................................................. 15
Gráﬁco 6: Mortes Maternas por �po de causas, 2017 ................................................................. 16
Gráﬁco 7: Comparação das Mortes Maternas por �po de causa entre 2016 e 2017 .................. 17
Gráﬁco 8: Causas Directas de Mortes Maternas, Moçambique, 2017 ......................................... 18
Gráﬁco 9: Causas do Grupo 3 (Hemorragias Obstétricas), segundo a CID 10 para as Mortes
Maternas, por província. 2017................ ..................................................................... 19
Gráﬁco 10: As Cinco principais Causas do Grupo 3 (Hemorragias Obstétricas), segundo a CID 10
para as Mortes Maternas, agrupadas, 2017............... ................................................. 19
Gráﬁco 11: Causas do Grupo 2 (Transtornos Hipertensivos), segundo a CID 10 para as Mortes
Maternas, 2017............................................................................................................ 20
Gráﬁco 12: Principais Causas Especíﬁcas de morte por Causas Indirectas (Grupo 7) em 2017.... 21
Gráﬁco 13: Casos de Mortes Maternas por faixa etária, a nível nacional, 2017........................... 22
Gráﬁco 14: Casos de Mortes Maternas da faixa etária até aos 19 anos, por província, 2017...... 23
Gráﬁco 15: Proveniência das mulheres que terminaram em Mortes Maternas reportadas até
Dezembro de 2017....................................................................................................... 23
Gráﬁco 16: Local de ocorrência das Mortes Maternas reportadas em 2017 ............................... 24
Gráﬁco 17: Tempo de Permanência na US onde ocorreu a Morte Materna, 2017 ..................... 24
Gráﬁco 18: Evitabilidade das Mortes Maternas reportadas em 2017. ......................................... 25
Gráﬁco 19: Evitabilidade das Mortes Maternas reportadas em 2017, por província .................. 26
Gráﬁco 20: Mortes Neonatais reportadas nos relatórios provinciais ao Comité Nacional em 2017
vs. 2016............... ........................................................................................................ 30

vi

Gráﬁco 21: Mortes Neonatais reportadas nos relatórios provinciais vs no�ﬁcadas ao Comité
Nacional em 2017........................................................................................................................ 31
Gráﬁco 22: Mortes Neonatais reportadas em 2017 ..................................................................... 32
Gráﬁco 23: Taxa de Mortalidade Neonatal Intra-hospitalar por 1000 nados vivos por Província,
2017 .............................................................................................................................................. 33
Gráﬁco 24: Principais Causas da Mortalidade Neonatal a nível nacional 2017 ........................... 35
Gráﬁco 25: Principais Causas da Mortalidade Neonatal por província, 2017 .............................. 36
Gráﬁco 26. Local de Ocorrência das Mortes Neonatais no�ﬁcados em 2017 ............................. 37
Gráﬁco 27: Período Neonatal da Ocorrência da Morte, 2017...................................................... 39
Gráﬁco 28: Comparação do número de óbitos por idade do recém-nascido em 2016 e 2017 ... 39
Gráﬁco 29: Óbitos Neonatais por idade gestacional em 2017 ..................................................... 40
Gráﬁco 30: Óbitos Neonatais por peso ao nascer, em 2017 ........................................................ 40
Gráﬁco 31: Óbitos neonatais por faixa etária da mãe, em 2017 .................................................. 41
Gráﬁco 32: Proveniência dos casos que resultaram em Óbitos Neonatais em 2017................... 42
Gráﬁco 33: Evitabilidade dos Óbitos Neonatais discu�dos em 2017 ........................................... 42
Gráﬁco 34: Evitabilidade dos óbitos neonatais discu�dos em 2017, por província..................... 43

vii

Sumário Executivo
No presente relatório é feita a análise das mortes maternas e neonatais ocorridas nas
unidades sanitárias e que foram reportadas pelos comités provinciaias de MMPNN durante
o ano de 2017. Faz-se uma comparação dos anos 2016 e 2017 nos principais indicadores e
variáveis da mortalidade materna e neonatal.
À semelhança do relatório anterior, são documentados os progressos, lacunas e desaﬁos na
melhoria da Vigilância e Resposta à Morte Materna e Neonatal (VRMMNN). As acções aqui
referidas fazem parte das ac�vidades realizadas pelos Comités Provinciais de Auditorias de
Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais ao longo de 2017.
Este relatório é composto por seis (6) capítulos. O Capítulo I resume as tendências e
progressos rela�vos à Mortalidade Materna e Neonatal em Moçambique. Também relata
brevemente os esforços e progressos do Comité Nacional no estabelecimento de um
Sistema de VRMMNN. Os Capítulos II e III mostram a situação da Mortalidade Materna e
Neonatal intra-hospitalar no ano 2017 e a análise compara�va com os dados reportados em
2016, em relação às principais variáveis e indicadores, complementado pelos Desaﬁos, Boas
Prá�cas e Perspe�vas apresentados nos Capítulos IV, V e VI, fornecendo dados para
subsidiar a tomada de decisões na área das polí�cas e dos programas de SMNI.
Principais resultados
Em relação aos casos de Óbitos Maternos:
• Em 2017 foram reportadas 826 mortes durante a gravidez, parto e puerpério. Destas,
816 foram mortes maternas;
• Houve melhoria na no�ﬁcação quando comparamos com 2016. Noventa e dois por
cento (92%) das mortes maternas reportadas nos relatórios provinciais foram
no�ﬁcadas ao CNAMMPN. As províncias de Cabo Delgado, Sofala, Inhambane e Cidade
de Maputo no�ﬁcaram mais óbitos maternos do que o reportaram nos seus relatórios
provinciais (no�ﬁcação acima de 100% em relação ao reportado nos relatórios) situação
que carece de análise, denotando sub-registo, e falta de controlo das no�ﬁcações. As
províncias de Niassa, Zambézia, Tete e Gaza no�ﬁcaram até 82% dos óbitos maternos
que reportaram.
• O Rácio de Mortalidade Materna Ins�tucional (RMMI) segundo os dados fornecidos
pelos Comités Provinciais, baixou de 90 mortes por 100.000 NV em 2016, para 81 por
100.000 NV em 2017.
A Cidade de Maputo con�nua com o rácio mais alto do país (163 Mortes Maternas por
100,000 NV), apesar de ter registado melhorias em relação ao reportado em 2016 (216 por
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100,000 NV). Este rácio elevado pode estar associado ao facto receber os casos graves
referidos da Província de Maputo, e alguns casos das restantes províncias.
As províncias de Tete (46), Zambézia (46) e Gaza (49) con�nuam a apresentar os rácios
mais baixos por 100.000 NV comparados com as outras províncias. Este comportamento
foi veriﬁcado também em 2016. Supomos que esta situação poderá ser devida a
subnotiﬁcação de casos, sobretudo de áreas remotas com problemas de comunicação.
Houve um aumento de Mortes Maternas por causas directas (de 617, equivalente a
77% em 2016 para 662, equivalente a 81% em 2017). Por outro lado, houve uma
redução das Mortes Maternas por causas indirectas (168, equivalente a 21% em 2016
para 142, equivalente a 17% em 2017).
Entre as causas directas, as Hemorragias Obstétricas continuam a contribuir com 50 %
nas mortes maternas, os Transtornos Hipertensivos aumentaram de 19% em 2016 para
22% em 2017. As infecções relacionadas com a gravidez baixaram de 14% em 2016 para
12% em 2017 e a Gravidez com resultados abor�vos baixou de 10% em 2016 para 9%
em 2017.
Entre as mortes maternas por causas indirectas, o HIV/SIDA teve maior peso em 2017
(49%), contrariamente ao que se veriﬁcou em 2016 (15%), onde a Malária foi a principal
causa de morte materna indirecta responsável por 18% dos casos e mantendo a mesma
percentagem em 2017. Entretanto, não se pode concluir que houve aumento de óbitos
por SIDA porque em 2016, 56% dos óbitos por causas indirectas não foi atribuído uma
causa básica.
Dentro das Hemorragias Obstétricas, a Rotura Uterina con�nua a ter o maior peso
(38%), embora se tenha reportado uma redução quando comparado com 2016, onde
quase metade (49%) das mortes maternas por causas directas foram devidas à Rotura
Uterina. Esta situação irá prevalecer enquanto não houver Recursos Humanos
suﬁcientes para cirurgia, disponibilidade e uso racional dos meios de transporte e Blocos
operatórios suﬁcientes e equita�vamente distribuídos, de modo a melhorar o acesso e
pron�dão na resposta às complicações obstétricas.
A Sépsis Puerperal con�nua sendo a causa mais reportada (94% em 2017) no grupo das
Infecções relacionado com a gravidez.
A gravidez com resultado abor�vo con�nua sendo a quarta causa de mortes maternas
directas, apesar de ter registado pequenas melhorias em comparação com 2016 (10%
em 2016 e 9% em 2017).
A ocorrência de óbitos nas adolescentes (10 a 19 anos de idade), e nas jovens (20 aos 24
anos de idade) aumentou em 2017 (51%) comparado com os dados de 2016 (49%).

Os hospitais, con�nuam a ser os locais onde mais se registam os óbitos maternos, embora
tenha havido uma ligeira redução da percentagem em relação a 2016 (de 83% para 78%). Os
Hospitais centrais con�nuam a ser o local onde ocorrem a maioria dos óbitos, com uma
2
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percentagem de 28% em 2016 e 2017, a ocorrência de óbitos nos hospitais provinciais
aumentou de 22% em 2016 para 23% em 2017.
Vinte e sete por cento (27%) dos óbitos maternos em 2017 ocorreram em US de
primeiro contacto, contra 34% em 2016. Os óbitos em mulheres referidas de outras US
aumentaram de 61% em 2016 para 71% em 2017, indicando necessidade de melhorar o
apoio técnico qualiﬁcado para os RH nas periferias, assim como bens e produtos para
Saúde Sexual e Reproduc�va, suﬁcientes para as necessidades das utentes nas US.
Em 2017, cerca de 66% das mortes ocorreram nas primeiras 24 horas, igual
percentagem em 2016. Houve um ligeiro aumento dos óbitos ocorridos nas primeiras 2
horas (19% em 2017 contra 17% em 2016). Estes dados podem sugerir que as mulheres
con�nuam a chegar muito tardiamente às US periféricas, podendo contribuir a falta de
transporte público das comunidades até a US mais proxima, situação agravada pelo
baixo número de CONEmB e CONEmC existentes, assim como um sistema de referência
deﬁciente, levando a um grande número de mortes. Por outro lado, também pode
signiﬁcar que as mulheres são re�das na periferia e chegam tardiamente aos hospitais
de referência.
Houve um incremento das mortes maternas evitáveis: 645 (79%), em 2017 contra 509
(68%), em 2016.
Os fatores relacionados ao sistema de saúde (atraso em receber assistência adequada
na unidade sanitária) con�nuam a ter um grande peso na mortalidade materna. Foram
iden�ﬁcados como sendo os principais os seguinte:
• 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, parto e pós-parto; não
preenchimento ou preenchimento incorrecto do partograma,
• O manejo incorrecto das complicações obstétricas,
• Solicitação tardia de assistência por parte das enfermeiras, ou transferência
tardia para Hospital de Referência.
Foram ainda mencionados outros factores que contribuíram para a mortalidade
materna:
•
•
•
•
•

Falta de sangue,
A falta de medicamentos como: Oxitocina, Sulfato de Magnésio, e An�bió�cos ao
nível da maternidade,
A falta de transporte para referência,
A falta de Recursos Humanos qualiﬁcados para o manejo das complicações.
A falta de material médico cirúrgico, tais como: esﬁgmomanómetros,
manómetros de oxigénio, material de higiene, testes laboratoriais.
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Em relação às Mortes Neonatais Institucionais:
• Houve um aumento dos óbitos neonatais reportados em 2017 (3.908) em relação a
2016 (3.861), um aumento de cerca de 7%.
• A no�ﬁcação de óbitos neonatais melhorou, pois passou de uma situação de
pra�camente não no�ﬁcação em 2016 para 3.126 (80%) de um total de 3.908 óbitos
neonatais reportados nos relatórios provinciais em 2017.
• Dos óbitos neonatais reportados em 2017, foram discu�dos 1.015 (32,5%) contra
1.524 (39%) discu�dos em 2016.
• A taxa de mortes neonatais intra-hospitalares por 1.000 NV manteve-se estável em 4
por 1.000 NV.
• As Complicações da Prematuridade con�nuam a ser a principal causa de morte
neonatal. Nos óbitos discu�dos, o peso desta complicação variou de 1.132 (37%) em
2016 para 989 (43%) em 2017. A Asﬁxia Perinatal cons�tuiu a segunda causa de
morte e variou de 781 (25%) em 2016 para 616 (27%) em 2017.
• Houve aumento do número de casos de óbitos neonatais ocorridos entre 24h e 7
dias (1 512, 48%) em 2017, quando comparado com os dados de 2016 (1.163, 42%).
• Cerca de 37% dos óbitos neonatais ocorridos em 2017 eram de gravidezes de termo.
Sessenta e oito por cento (68%) dos óbitos neonatais �nham um peso ao nascer
igual ou superior a 1500 gr; destes mais de 50% (1.220 RN) �nham peso> 2.500
gramas. O facto de 51% das gravidezes serem pré-termo, torna a situação
preocupante, denotando baixa qualidade na consulta pré-natal; isto chama-nos a
atenção para o fraco rastreio e seguimento das condições clínicas que levam ao
parto pré-termo.
• Mais de metade (51%) de óbitos neonatais eram de mães adolescentes e jovens.
• Sessenta e um por cento (61%) dos óbitos neonatais discu�dos em 2017 foram
considerados evitáveis.
Conclusões:
•

A no�ﬁcação de todas as mortes ocorridas nas US ainda representa um desaﬁo. Embora
tenham sido registados grandes avanços de 2016 para 2017, com o marco de no�ﬁcação
de 92% de óbitos maternos e cerca de 80% de óbitos neonatais reportadas em 2017, o
cumprimento dos prazos de no�ﬁcação con�nua a não ser veriﬁcado (7 dias desde a
ocorrência ao Comité Nacional).

•

A no�ﬁcação das mortes neonatais melhorou bastante comparado com 2016, mas ainda
é preciso trabalhar para que todos os óbitos sejam no�ﬁcados e dentro do tempo
previsto (7 dias desde a sua ocorrência) a todos os níveis de atenção do SNS.
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A falta de classiﬁcação das causas de morte u�lizando o CID-10 – MM e MNN, limitou a
análise uniforme das causas de morte. As províncias de Tete, Inhambane e Cidade de
Maputo não classiﬁcaram as mortes por causas especíﬁcas em alguns grupos de causas.
É preocupante a grande proporção de óbitos maternos por Rotura Uterina que vem
sendo reportada desde 2016 em muitas províncias; esta situação reﬂecte o nível de
qualidade da atenção durante o pré-natal, trabalho de parto e parto, sistema de
referência inadequado e a necessidade de apoio técnico regular de RH mais qualiﬁcados
e experientes nas periferias, por afectação ou supervisão técnica.
Cons�tuem outros factores que diﬁcultam o acesso as US e aos cuidados de saúde, as
longas distâncias de casa para US, falta de transporte, falta de meios de comunicação,
demora na decisão na comunidade para a procura de cuidados, gestão deﬁciente/não
u�lização das casas de espera para mulher grávida.
A prevalência da ocorrência de mortes nas primeiras 24 horas do internamento pode
reﬂe�r que as mulheres estão a chegar tardiamente às US ou são transferidas
tardiamente de uma US para a de referência, ou não são cumpridas as medidas e
tratamento pré-referência.

Limitações da análise:
•
•

•

A principal limitação é o facto da análise ser feita com base em dados agregados dos
relatórios dos comités provinciais, que não permitem análise mais detalhada.
Envio tardio dos relatórios provinciais e o não reporte padronizado, apesar de ter
sido estabelecido um modelo padrão para os relatórios provinciais solicitado os
relatórios com base num modelo previamente estabelecido.
Algumas províncias que não especiﬁcaram as causas básicas de morte segundo a
CID-10, fazendo com que a analise não seja completa devido a falta de informação.
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Capítulo I: Introdução
O Comité Nacional de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais é o órgão central
responsável pela auditoria e monitoria ao nível nacional das mortes de mulheres no período
gravídico-puerperal, assim como das mortes perinatais e neonatais, ocorridas no país, suas
principais causas, níveis e tendências.
Para responder de forma estratégica aos desaﬁos desta missão, o Comité conta com o apoio da
Direcção Nacional de Saúde Pública, Direcções Provinciais de Saúde e parceiros comprome�dos
com a redução da mortalidade materna e neonatal.
Durante o ano de 2017, o Comité Nacional deu con�nuidade às ac�vidades anteriormente
deﬁnidas como prioritárias para a melhoria efec�va da VRMMNN, tendo concentrado seu
trabalho no seguimento e apoio aos Comités Provinciais na melhoria da qualidade da no�ﬁcação,
discussões das mortes e na implementação da base de dados sobre mortalidade materna e
neonatal.

1. Mortalidade Materna e Neonatal em Moçambique

Até ao ﬁnal da era dos Obje�vos de Desenvolvimento do Milénio (2015), o Rácio da Mortalidade
Materna na região africana era de 542 por 100 mil nados vivos, 34 vezes maior que o da Europa.
Assim, África e seus parceiros deverão pôr em prática fortes medidas para acelerar a redução da
Mortalidade Materna, e contribuir para o alcance do obje�vo 3 dos Objec�vos de
Desenvolvimento Sustentável - Alcançar menos de 70 óbitos maternos por 100 mil nados vivos.
A meta global para o RMM em 2030 é para menos de 70 por 100.000 nados vivos, sem que
nenhum país tenha um Rácio de Mortalidade Materna duas vezes superior à média global.
Moçambique deverá esforçar-se de modo a que até 2030 o Rácio de MM não seja superior a 140
MM/100 mil NV1
A Mortalidade Materna e Neonatal con�nua a ser um importante desaﬁo de saúde pública em
Moçambique e para alcançar ou aproximar-se da meta global prevista, vai ser necessário duplicar
o progresso alcançado durante a era dos ODMs.

1 Baseado no pressuposto de que não houve novas fontes de dados nacionais representa�vos para o RMM que tenham sido publicados desde a
úl�ma ronda e com es�ma�vas subsequentes, a es�ma�va pontual de 2015 permanecerá em aproximadamente 489 (conforme publicado em
2015.
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Em relação às causas de Morte Materna e Neonatal, a informação apresentada no relatório de
2017, nos permite ter uma ideia geral das causas de mortes no país. Como acontece em outros
países da região, as Hemorragias Obstétricas, a Eclâmpsia e as Sépsis relacionadas com o parto
con�nuam a ser as principais causas. As causas indirectas têm também um grande contributo à
Mortalidade Materna. Para a Mortalidade Neonatal, as Complicações da Prematuridade e as
Complicações Rela�vas ao Trabalho de Parto, cons�tuem as principais causas de morte neste
período da vida.
Os “níveis de RMM”2 permitem ter uma ideia dos esforços a ser realizados para reduzi-los.
Considera-se rácio extremamente alto ≥ 1.000 MM; muito alto entre 500-999; alto entre 300 –
499; moderado entre 100-299 e baixo <100 Mortes Maternas por 100.000 nascidos vivos. Mesmo
conhecendo esta informação, não nos devemos concentrar muito nessas caracterizações, mas
sim em que acções podem ser tomadas para reduzir os níveis de mortalidade materna.

2. Comités de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Um Comité de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais (CMMPNN) estruturado, organizado e
ac�vo na avaliação e planiﬁcação de acções de prevenção vai resultar numa redução efec�va das
mortes. Um requisito fundamental para mais avanços na redução das mortes maternas é
entender as causas das mortes para decisões eﬁcazes sobre polí�cas e programas de saúde.
A implantação deste �po de Comité é recomendada internacionalmente por ser um valioso
instrumento de análise dos óbitos maternos e neonatais, iden�ﬁcação de factores modiﬁcáveis
associados as mortes e de intervenção na redução da ocorrência. Moçambique acolheu esta
abordagem e instaurou os Comités Nacional e Provinciais desde 2009.
Mesmo assim, observa-se que, nem todos os comités funcionam regularmente, inﬂuenciando
nega�vamente no processo de melhoria da vigilância e reposta às mortes maternas e neonatais.
Apesar da existência de termos de referência para o funcionamento dos Comités Provinciais,
alguns deles não se reúnem com regularidade, e persiste o atraso no envio de informação ao
Comité Nacional e pouco fazem para que os Núcleos Hospitalares e Distritais assumam a sua
responsabilidade nesta abordagem de VRMMNN.

2

7

h�p://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf;jsessionid=6318F9AD3D32B07565CF416495ADA1C4?seque
nce=1)
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Capítulo II: Estatísticas das Mortes Maternas Intra-Hospitalares em
2017
A Mortalidade Materna é um indicador u�lizado na avaliação da Saúde Materno-infan�l,
reﬂe�ndo diretamente a qualidade da atenção prestada às mulheres durante o ciclo
gravídico-puerperal.
Está demonstrado que o número de mortes maternas ocorrido nas unidades sanitárias tem
um importante peso nas taxas de mortalidade geral. Assim, a inves�gação dos processos
que culminaram com óbitos maternos é importante para iden�ﬁcar possíveis falhas na
atenção obstétrica para tomada de medidas certas e oportunas, quer preven�vas quer de
assistência adequada que possam evitar ou minimizar estes factores.
O Sistema de Vigilância e Resposta à Morte Materna inclui identiﬁcar todas as mortes
maternas, notiﬁcar todas as mortes maternas, discutir (rever) todas as mortes maternas e
dar resposta, deﬁnindo as acções necessárias para evitar que este �po de morte se repita.
Para a correcta iden�ﬁcação e discussão das mortes maternas, todas as mortes em
mulheres em idade fér�l (15 a 49 anos) devem ser inquiridas para poder iden�ﬁcar se
tratou-se de uma morte materna ou não. E porque em Moçambique existem muitas
gravidezes em menores de 15 anos de idade, estas também devem passar pelo mesmo
processo e merecer atenção especial ao nível local. Apesar do grande esforço dos Núcleos
Hospitalares e Distritais e dos Comités Provinciais na iden�ﬁcação das mortes maternas,
ainda não temos indicação de que todas estas mortes estão sendo realmente iden�ﬁcadas.
Em muitas unidades sanitárias, apenas as Mortes Maternas ocorridas nos serviços de saúde
materno-infan�l é que são reportadas. Para melhorar esta situação deve-se nomear um
responsável em cada US que iden�ﬁca todos os casos suspeitos de Morte Materna nos
Serviços de Urgência e internamento, nomeadamente, enfermaria de medicina, cirurgia,
ortopedia e outros serviços dentro da US, e informa ao sector de SMI para inves�gação da
provável causa de morte.
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Noti�icação da ocorrência da Morte Materna:
O sistema de no�ﬁcação permite que as tendências nas Mortes Maternas e Neonatais sejam
reconhecidas prontamente. Para isto é preciso que todas as Mortes Maternas e Neonatais sejam
no�ﬁcadas e a informação chegue atempadamente aos órgãos centrais.
A no�ﬁcação foi maior que os casos reportados nos relatórios provinciais, das províncias de Cabo
Delgado, Sofala, Inhambane e Cidade de Maputo. Ainda é di�cil averiguar casos de duplicação da
no�ﬁcação porque as no�ﬁcações não são rigorosamente identiﬁcadas com um código de
iden�ﬁcação único como previsto, e as ﬁchas não são correctamente preenchidas. A província
de Nampula que aparentemente tem maior ocorrência de óbitos (+36%) em relação a 2016,
poderá estar a melhorar a no�ﬁcação, o mesmo poderá estar a acontecer em outras províncias
que registaram aumento do número de casos. A maior redução do reporte de casos veriﬁcou-se
na Cidade de Maputo (-34%), Sofala (-22%), Manica (-19%), Província de Maputo (-18%) e Cabo
Delgado (-15%).
Quando comparado a 2016, podemos constatar que houve um aumento nas no�ﬁcações em
todas as províncias, com excepção da Província de Maputo que reduziu as no�ﬁcações em 71%
em 2017, provavelmente resultado de sobreno�ﬁcação dos casos em 2016.
A melhoria da no�ﬁcação foi com mais ênfase nas províncias do Centro e Sul do país,
concretamente Manica, Sofala, Inhambane, Província e Cidade de Maputo. Apesar de Gaza ter
no�ﬁcado menos rela�vamente às outras províncias da zona Sul, melhorou a no�ﬁcação em 50%
em 2017, comparado com 2016.
Embora a no�ﬁcação tenha melhorado, ainda con�nuam preocupantes as no�ﬁcações fora do
prazo estabelecido, 7 dias após a ocorrência do óbito. Com o desenvolvimento da tecnologia,
enquanto se envia a ﬁcha �sica de no�ﬁcação, esta poderá ser enviada de imediato por
WhatsApp ao Comité Nacional (Gráﬁco 1)
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Gráﬁco 1: Mortes Maternas Reportadas e No�ﬁcadas em 2016 Vs. 2017
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Fonte: Relat. Nacional 2016 e relat provinciais dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e
Neonatais

No que se refere ao reporte de dados, ainda se veriﬁcam diferenças entre os dados
reportados no SIS-MA e os reportados ao Comité Nacional. Em 2017, foram reportadas no
SIS-MA 676 óbitos durante a gravidez, parto e puerpério, enquanto ao Comité Nacional
foram reportados 826 óbitos, uma diferença de 21%.
A província de Nampula é a que apresenta a diferença mais acentuada, com 235 óbitos
reportados ao Comité Nacional, contra 167 no SIS-MA. A província de Niassa é a única que
reportou mais óbitos no SIS-MA que ao Comité Nacional (Gráﬁco 2), podendo estar
relacionado ao funcionamento irregular e inapropriado do Comité Provincial. Carece
melhoria. Os dados reportados ao Comité Nacional foram todos discu�dos nas reuniões dos
Comités Provinciais, o que leva a crer que se trata de óbitos que realmente ocorreram e que
existe subno�ﬁcação no SIS-MA.
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Gráﬁco 2: Comparação entre os dados reportados no SIS-MA e no CNAMMNP
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Evolução da Mortalidade Materna em Moçambique:
Em 2017 foram reportados ligeiramente mais casos de óbitos durante a gravidez, parto e
puerpério (826) do que em 2016 (809). Dos 826 casos reportados em 2017 foram excluídos
10 óbitos ocorridos por causas fortuitas ou casuais, tendo sido consideradas 816 mortes
maternas.
De acordo com os dados reportados pelos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes
Maternas, Peri e Neonatais o Rácio de Mortalidade Materna Intra-hospitalar por 100 mil
nascimentos vivos baixou de 90 em 2016 para 81 em 2017 (Gráﬁco 3).
Gráﬁco 1: Rácio de Mortalidade Materna Intra-hospitalar por 100 mil nascimentos vivos, por
província, 2017

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

De um modo geral, os maiores Rácios de Mortalidade Materna estão na Cidade de Maputo
(163/100.000 NV), Sofala, Niassa e Nampula (106/100.000 NV), seguidos de Inhambane
(92/100.000NV) e Cabo Delgado (86/100.000 NV); e os menores rácios em Gaza (49/100.000
NV) e Tete e Zambézia, (46/100.000 NV).
Os dados reportados em 2017 apontam para um aumento no Rácio da Mortalidade Materna
em Nampula (17%) e em Inhambane (14%), tendo as províncias de Gaza e Niassa reportado
o menor aumento de 1% (Mapa 1).
Há necessidade de se criarem mecanismos para cer�ﬁcar os dados reportados pelas
províncias pois não podemos dizer que a redução ou o aumento do rácio estão relacionados
com o aumento ou diminuição dos casos de mortes maternas; pode signiﬁcar também que
se está a reportar menos ou mais casos de mortes.
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Mapa 1: Rácio de Mortes Maternas por 100 mil nascimentos vivos e números de casos de Mortes
Maternas em 2017 vs. 2016

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

13

Per�il geral da Mortalidade Materna em Moçambique

Aplicação da CID-10 da OMS a óbitos durante a gravidez, parto e puerpério: CID-MM
De 2016 para 2017, houve uma ligeira redução da percentagem dos óbitos maternos devido a
complicações não obstétricas de 21% em 2016 para 17% em 2017. A percentagem de óbitos
devido a hemorragias obstétricas aumentou de 39% em 2016 para 41% em 2017, assim como os
óbitos por transtornos hipertensivos, de 15% para 18% no mesmo período. A escassez de
esﬁgmomanómetros nos serviços de SMI foi crí�ca em 2017, fazendo com que não se medisse
por ro�na a Tensão Arterial nas CPN, inclusive nas maternidades, aliado a desmo�vação das ESMI
para avaliar a TA em outros serviços da US como comprovado nas visitas de supervisão (Gráﬁco
4).
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Gráﬁco 4: Grupos de causas segundo a CID 10 para o total das Mortes Maternas, a nível nacional, 2017

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

Analisando os grupos de causas para a Mortalidade Materna por província, observa-se que a
Hemorragia Obstétrica é o principal grupo em todas as províncias, com a maior ocorrência na
zona norte do país, seguida por transtornos hipertensivos e Infecções relacionadas com a
gravidez, por ordem decrescente (Gráﬁco 5).
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Gráﬁco 5: Mortes por Grupos de causas segundo a CID 10 para a Mortalidade Materna, por província,
2017
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É preocupante a frequência elevada e o aumento progressivo das causas de Morte Materna
Directa, pois estas dependem directamente das intervenções e meios que estão ao nosso alcance
e que progressivamente vêm aumentando. Esta situação poderá estar relacionada às comorbidades, que poderão não ser devidamente diagnos�cadas e avaliadas as causas básicas reais
de morte, por falta de pesquisa ou por falta de meios auxiliares de diagnós�co apropriados
(Gráﬁco 6).

Gráﬁco 6: Mortes Maternas por �po de causas, 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

O aumento das causas directas de 2016 para 2017, são acompanhadas de redução das causas
indirectas, e mais uma vez pode ser a problemá�ca do peso das co-morbidades para a causa
básica real da morte (Gráﬁco 7).
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Gráﬁco 7: Comparação das Mortes Maternas por �po de causa entre 2016 e 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Óbitos Maternos por Causas Directas:
Dentre as causas directas, as hemorragias obstétricas fazem-se representar em 50%, seguida de
transtornos hipertensivos em 22% e Infecções relacionadas com a gravidez em 12%. A gravidez
com resultados abor�vos representa 9% das mortes directas. Comparando com 2016, constatase que mantém-se a frequência das hemorragias obstétricas (50%), porém reduziram as
infecções relacionadas com a gravidez em 2% e aumentou a frequência dos transtornos
hipertensivos em 3%.
Por outro lado, a redução da gravidez com resultados abor�vos em 1%, pode ser resultado inicial
da resposta da implementação da nova Lei que despenaliza a prá�ca do aborto, e que permite a
realização do aborto voluntário gratuito nas US do Sistema Nacional de Saúde (Gráﬁco 8).
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Gráﬁco 8: Causas Directas de Mortes Maternas, Moçambique, 2017
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Entre as hemorragias obstétricas, a prevalência da rotura uterina é elevada em todas as
províncias sendo as províncias da Zambézia e Niassa as mais afectadas, precisamente as com
menor número de recursos humanos qualiﬁcados; em contrapar�da a Cidade de Maputo
apresenta-se com um perﬁl diferente, prevalece a Hemorragia anteparto à custa do
Descolamento Prematuro da Placenta.
Há necessidade de fazer um mapeamento do local de ocorrência das roturas uterinas intra e
extra-hospitalares, conhecer as condições em que elas ocorrem e os mo�vos, por forma a
encontrar soluções para sua minimização ou para que elas não ocorram ao ponto de causar óbito
materno e fetal (Gráﬁco 9).
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Gráﬁco 9: Causas do Grupo 3 (Hemorragias Obstétricas), segundo a CID 10 para as Mortes Maternas,
por província. 2017
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No geral, das cinco principais causas de Hemorragia Obstétrica, a Rotura Uterina contribuiu com
50%, seguida da Atonia Uterina (20%) e o Descolamento Prematuro da Placenta (14%). Todas
estas causas são preveníveis com aconselhamento e conduta correcta durante o Pré-Natal, Parto
e Pós-parto. Apesar de as casas de espera para a mulher grávida terem condições pobres para
acolher as mulheres grávidas, elas ainda cons�tuem a melhor alterna�va que se oferece de
momento (Gráﬁco 10).
Gráﬁco 10: As Cinco principais Causas do Grupo 3 (Hemorragias Obstétricas), segundo a CID 10 para as
Mortes Maternas, agrupadas, 2017
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Durante o ano de 2017, observou-se uma predominância das mortes por Eclâmpsia anteparto na
maioria das províncias, com destaque para a Província de Maputo, que se apresentou como a
única causa de morte materna dentro deste grupo, Transtornos Hipertensivas. É secundada pelas
províncias de Manica, Sofala, Cabo Delgado e Nampula.
Têm também rela�va ocorrência a Eclâmpsia Intraparto (Gaza e Niassa) e a Pós-parto (Zambézia,
Cabo Delgado, Niassa e Manica).
É de anotar a falta de informação da causa básica de morte na Cidade de Maputo, Inhambane e
Tete, facto que diﬁculta qualquer apoio no sen�do de solução de possíveis problemas e
delineamento de estratégias para melhoria da oferta de serviços de qualidade, e redução de
mortes por transtornos hipertensivos. Esta situação mostra-se recorrente desde 2016, podendo
reﬂec�r fraca monitoria da Tensão Arterial nas Consultas Pré-natais, Parto e Pós-parto imediato.
(Gráﬁco 11).

% das causas de Morte Materna do G rupo 2

Gráﬁco 11: Causas do Grupo 2 (Transtornos Hipertensivos), segundo a CID 10 para as Mortes
Maternas, 2017
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Óbitos Maternos por Causas Indirectas:

Contrariamente a 2016 em que a principal causa de morte materna indirecta foi a Malária com
18% dos casos, em 2017 a principal causa é SIDA (49%), com maior incidência nas províncias de
Niassa, Cabo Delgado, Sofala, Manica e Província de Maputo, passando a Malária para segunda
causa de morte materna indirecta e Tuberculose a terceira causa. Entretanto, não se pode
concluir que houve aumento de óbitos por SIDA porque em 2016, 56% dos óbitos por causas
indirectas não foi atribuído uma causa básica.
Este despontar da Imunodeﬁciência Humana, pode ser devido a melhoria na iden�ﬁcação e
reporte de mortes maternas por HIV/SIDA. Torna-se necessário que se reforce a adesão e
retenção de mulheres grávidas ao TARV. (Gráﬁco 12).

% das causas de Morte Materna do Grupo 7

Gráﬁco 12: Principais Causas Especíﬁcas de morte por Causas Indirectas (Grupo 7) em 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais .

Perﬁl das Mortes Maternas
A faixa etária dos 20 aos 24 anos de idade (jovens) con�nua sendo a que apresenta maior
ocorrência de óbitos (28%), com 6% a mais em relação a 2016. Entretanto, reduziu a percentagem
de mortes no grupo de 10-19 anos, tendo passado de 27% em 2016 para 23% em 2017; registouse igualmente redução no grupo de maiores de 25 anos, de 51% para 49% em 2017 (Gráﬁco 13).
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Este é um aspecto posi�vo, podendo sugerir que provavelmente há menos adolescentes
grávidas, como resultado inicial do aumento da promoção e oferta do Planeamento Familiar
para os adolescentes e jovens, e campanha intensiva contra os casamentos prematuros e
gravidezes precoces
Gráﬁco 1: Casos de Mortes Maternas por faixa etária, a nível nacional, 2017

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

Rela�vamente às gravidezes em menores de 19 anos de idade, veriﬁca-se a maior
prevalência na zona norte e centro do país, com maior incidência na Província de Nampula
(29%), seguida de Sofala, Zambézia, Niassa, Cabo Delgado e Manica; e as menores
prevalências na zona sul do país, províncias de Gaza, Cidade e Província de Maputo (Gráﬁco
14). Devido à grande circulação de utentes entre a Cidade e Província de Maputo, parte dos
casos da Cidade poderão pertencer à Província de Maputo, onde há maior probabilidade de
ocorrência de gravidezes precoces (IDS 2011).
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# casos de Mortes Maternas

Gráﬁco 14: Casos de Mortes Maternas da faixa etária até aos 19 anos, por província, 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Local de Ocorrência das Mortes Maternas:
A maioria das Mortes Maternas ocorridas em 2017 foram em mulheres que haviam sido referidas
de outras US (71%), contra 61% em 2016. Foram registados menos óbitos na primeira US de
contacto (Gráﬁco 15). Esta informação orienta-nos para reforço da assistência ao nível das
periferias em recursos humanos mais qualiﬁcados, equipamento e consumíveis, assim como
maior supervisão e mentoria.
O número de casos sem informação reduziu em 3%, quando comparado a 2016.
Gráﬁco 15: Proveniência das mulheres que terminaram em Mortes Maternas reportadas até
Dezembro de 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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A maioria das mortes ocorrem nos hospitais mais diferenciados, nomeadamente, central,
provincial, rural e distrital. Trata-se de US de referência, com recursos humanos mais
qualiﬁcados, com equipamento, medicamentos e consumíveis necessários para onde são
referidos todos os casos crí�cos das US periféricas. (Gráﬁco 16).
Gráﬁco 1: Local de ocorrência das Mortes Maternas reportadas em 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

O facto de 67% dos casos ocorrerem em tempo menor de 24 horas de internamento pode
ser devido as transferências tardias, havendo necessidade urgente de difundir critérios e
meios de referência para todas as US e de realizar cursos de CONEmB, sobretudo para
proﬁssionais das US periféricas (Gráﬁco 17).
Gráﬁco 2: Tempo de Permanência na US onde ocorreu a Morte Materna, 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Evitabilidade das Mortes Maternas
Constata-se um aumento da percentagem de mortes evitáveis em 11% rela�vamente a
2016, tendo passado de 68% em 2016 para 79% em 2017. Isto pode ser um reﬂexo da
melhoria do trabalho dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais,
na discussão mais aprofundada dos casos, apesar de uma resposta lenta às situações que
ocasionaram a ocorrência.
Apesar de ter havido muito inves�mento em termos de alocação de mais Recursos
Humanos, equipamento, materiais e consumíveis houve pouco inves�mento a nível dos
trabalhadores de saúde em cursos de CONEm.
Rela�vamente às comunidades houve alocação de motorizadas-ambulâncias e treino dos
Agentes Comunitários de Saúde, APE’s, PTs em matéria de prevenção das principais
complicações obstétricas em algumas províncias. (Gráﬁcos 18 e 19).
Gráﬁco 1: Evitabilidade das Mortes Maternas reportadas em 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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# casos evitaveis e nao evitaveis

Gráﬁco 19: Evitabilidade das Mortes Maternas reportadas em 2017, por província
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

No geral a evitabilidade situou-se acima de 50% em todas as províncias excepto Gaza, tendo a
província de Inhambane a percentagem mais elevada de casos evitáveis, 96%. Há necessidade de
um estudo mais aprofundado para verificar as principais questões que originaram a que em
Inhambane se veriﬁcasse uma percentagem elevada de evitabilidade, por forma a serem
iden�ﬁcados os factores determinantes e a necessidade de apoio (Gráﬁco 19).
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Factores contribuintes para as Mortes Maternas
Demora

Principais factores contribuintes

1ª demora

Atrasos na comunidade
Diagnós�co tardio de HIV na mulher grávida por início tardio das CPN

2ª demora

Falta de Transporte
Vias de acesso em mau estado
Falta de comunicação com a US mais próxima

3ª demora

Atrasos na oferta de cuidados no Sistema de Saúde
Avaliação incorrecta da mulher na admissão
Erros de Diagnós�co, Conduta e Tratamento
Manejo incorrecto de Complicações Obstétricas (Falta de capacidade
de previsão das CO, de diagnós�co e tratamento adequado)
Solicitação tardia e/ ou chegada tardia dos clínicos de urgência e da
equipe da sala de Operações
Avaliação irregular durante o TP e pós-parto
Não preenchimento ou preenchimento incompleto do partograma
Seguimento incorrecto na CPN
Não realização da consulta de ARO ao nível das US
Erro Técnico
Fraco seguimento pós-operatório de casos de Choque ou Eclâmpsia;
Acidente Anestésico
Falta de Transporte de uma US para outra US de referência
Falta de Sangue
Falta de Oxitocina
Falta de Sulfato de Magnésio
Falta de Oxigénio
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Capítulo III: Estatísticas de Mortes Neonatais Intra-Hospitalares em 2017
A mortalidade e a sobrevivência dos recém-nascidos estão intrinsecamente associadas à
sobrevivência, a saúde e a nutrição das mulheres em idade reprodu�va, durante a gravidez
e entre as gravidezes. Os períodos de maior risco de mortalidade, para a mulher e para o
recém-nascido, são as horas que antecedem o parto e as horas e dias que se seguem a este.
Quase três em cada quatro mortes neonatais em todo o mundo são causadas por
complicações com partos prematuros (35%), complicações durante o trabalho de parto e o
próprio parto (24%) e Sépsis (15%). Na África Subsariana e no Sul da Ásia, muitas devem-se
a doenças infeciosas evitáveis. Muitas destas mortes neonatais podiam ser evitadas com
intervenções simples, de baixo custo e de impacto elevado, relacionadas com as
necessidades das mulheres e recém-nascidos ao longo do ciclo de cuidados, com ênfase nos
cuidados na altura do parto e nos primeiros dias após o parto. Contudo, as análises mostram
que muitos recém-nascidos e mães não beneﬁciam destas intervenções essenciais.
A nível mundial, nas úl�mas décadas, têm sido feitos progressos na redução da mortalidade
infan�l. A Taxa de Mortalidade infanto-juvenil desceu de 93 por 1000 para 41 por 1.000
nados vivos de 1990 para 2016. No ano 2016, morreram um total de 2.6 milhões de recémnascidos, cerca de 7.000 recém-nascidos por dia, dos quais os 38% �veram lugar na África
Sub-Sahariana. A Taxa de Mortalidade Neonatal desceu de 49 por 1.000 nados vivos em
1990 para 19 por 1.000 em 2016. Mas, os progressos para a redução desta taxa de
mortalidade têm sido lentos se comparamos com a velocidade de decréscimo da
mortalidade infantojuvenil.
Existe uma grande variação das Taxas de Mortalidade Neonatal entre regiões e países: na
África Sub-Sahariana 1 em cada 3 crianças morre antes de completar os 5 anos de idade e 1
em cada 36 morre antes de completar um mês de vida, e Moçambique como país desta
região, não foge desta realidade. Em Moçambique a Taxa de Mortalidade Infan�l diminuiu
de 165 por cada 1.000 nados vivos em 1990, para 53 por cada 1.000 nados vivos em 2016 e
a Taxa de Mortalidade Neonatal de 61 por cada 1.000 nados vivos em 1990 para 27 por cada
1.000 nados vivos em 2016. (UNICEF 2017)
De acordo com o IDS (2011), em Moçambique, existe uma acentuada disparidade Norte-Sul,
resultante da assimetria no desenvolvimento sócio-económico. A mortalidade em menores
de 5 anos é superior a 100 por cada 1.000 nados vivos em seis das províncias do Centro e do
Norte (Zambézia, Tete, Cabo Delgado, Manica, Sofala e Niassa), e em apenas uma província
do Sul do país (Gaza).
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Até há bem pouco tempo, o país não �nha como reportar anualmente dados ﬁáveis sobre a
Mortalidade Neonatal, pois as mortes neonatais não eram no�ﬁcadas. Nos úl�mos anos,
grandes esforços têm sido feitos, pelo MISAU, para colocar a no�ﬁcação das Mortes
Neonatais ao mesmo nível que a no�ﬁcação das Mortes Maternas; mesmo considerando
que falte muito para que este aspecto seja consolidado.
Ainda existem diﬁculdades por parte dos proﬁssionais de saúde, em no�ﬁcar todas as
Mortes Neonatais ocorridas, mesmo as inevitáveis (a par�r de 22 semanas de gestação). Em
alguns lugares não são reportadas todas as mortes, sobretudo as de prematuros extremos
(abaixo de 1.000 gr ou inferior a 28 semanas) ou as de recém-nascidos que após o parto
�veram alta na maternidade, mas depois de alguns dias regressam doentes e acabam
morrendo noutro sector da US, diferente da maternidade.
Por outro lado, também há falta de conhecimento sobre as Mortes Neonatais que devem
ser discu�das.
Em 2017, os Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
reportaram 3.908 óbitos neonatais intra-hospitalares, um aumento de reporte de 1,2% em
relação a 2016, onde haviam sido reportados 3.861 óbitos neonatais. O gráﬁco a seguir
mostra que houve melhoria no reporte dos óbitos. A província de Niassa que em 2016 não
reportou óbitos embora tenham ocorrido, reportou 233 em 2017. A província de Maputo
também melhorou o reporte em 2017 (Gráﬁco 20)
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Gráﬁco 20: Mortes Neonatais reportadas nos relatórios provinciais ao Comité Nacional em 2017 vs.
2016
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Fonte: Relatórios Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Apesar das melhorias veriﬁcadas em 2017 no reporte dos óbitos, a sua no�ﬁcação con�nua
sendo um desaﬁo. Apenas 80% dos óbitos reportados nos relatórios provinciais de auditoria de
óbitos maternos, peri e neonatais foram no�ﬁcados. A província de Gaza, no�ﬁcou apenas 56%
dos óbitos reportados, Sofala apenas 60%. A província de Cabo Delgado no�ﬁcou todos os óbitos
reportados, porém, não há evidências suﬁcientes para aﬁrmar com certeza de que todos os
óbitos ocorridos foram no�ﬁcados e reportados. A província de Manica no�ﬁcou mais óbitos do
que os reportados no relatório. Este facto realça mais uma vez os desaﬁos existentes para um
reporte coerente e eﬁciente das esta�s�cas (Gráﬁco 21).
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Gráﬁco 1: Mortes Neonatais reportadas nos relatórios provinciais vs. no�ﬁcadas ao Comité
Nacional em 2017
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Fonte: Fichas de No�ﬁcação e Relatórios Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

A discrepância nos dados de no�ﬁcação é similar ao que acontece na componente materna,
o que traduz ainda a existência de diﬁculdades por parte dos proﬁssionais de saúde para a
no�ﬁcação dos óbitos maternos e neonatais pelas vias “oﬁciais” de comunicação,
provavelmente pelo facto de ser um processo rela�vamente novo.
Do total de Mortes Neonatais reportadas pelas províncias a par�r dos relatórios dos comités
provinciais, somente 26% das mesmas foram discu�das. Conforme as orientações do
CNAMMPN, o número de mortes neonatais a serem discu�dos varia dependendo do
número total de óbitos acontecidos durante o mês (até 20 óbitos, devem ser discu�dos
todos; de 20 a 100 óbitos, devem ser discu�dos pelo menos 20 casos e acima de 100 óbitos,
devem ser discu�dos pelo menos 20% por mês). Apesar de terem sido discu�dos mais de
20% dos óbitos
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ocorridos em 2017, a discussão de um número maior de casos iria fornecer mais informação
sobre os principais factores que determinaram a sua ocorrência para a vigilância e resposta
atempada. Isto indica uma falta de apropriação por parte dos proﬁssionais de saúde sobre a
importância de discu�rem as mortes neonatais (Gráﬁco 1).

Gráﬁco 1: Mortes Neonatais reportadas em 2017
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1 015 ;
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Óbitos não
discu�dos;
2 893 ;
74%
Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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O Rácio de Mortalidade Neonatal Intra-hospitalar, mantém-se estacionário em relação a média
do ano de 2016 (4 por 1.000 nascidos vivos); mas sabe-se que persiste um alto índice de
subno�ﬁcação, porque as províncias como Zambézia e Cabo Delgado com os rácios mais baixos
de mortalidade neonatal. São províncias com indicadores muito fracos como é o caso da 4ª
Consulta Pré Natal (32% e 23% respec�vamente), Tratamento Intermitente Presun�vo (TIP)
Malária 2 doses de SP (52% e 49%), teste de Síﬁlis na Consulta Pré Natal (51% e 74%) etc.,
indicadores, que interferem indirectamente nas taxas de Mortalidade Neonatal. Por isso, deve
se con�nuar a reforçar a importância do processo de no�ﬁcação de óbitos neonatais em todas
as províncias (Gráﬁco 23).
Gráﬁco 23: Taxa de Mortalidade Neonatal Intra-hospitalar por 1000 nados vivos por Província, 2017

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Mapa 2: Rácio de Mortalidade Neonatal por 1.000 nascimentos vivos e números de Mortes Neonatais
em 2017 vs. 2016
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Principais Causas da Mortalidade Neonatal
De acordo com as esta�s�cas dos relatórios dos comités provinciais, as principais causas de
morte no período neonatal em Moçambique foram as complicações da prematuridade
(43%), causas relacionadas com complicações ocorridas durante o trabalho de parto e parto
(destacando-se a asﬁxia perinatal 27%) e Sépsis (13%). Error! Reference source not found.
Durante o ano 2016 iniciou-se a no�ﬁcação de óbitos neonatais através do sistema de
vigilância, porém para a determinação das causas básicas, existem diﬁculdades na u�lização
da classiﬁcação das causas de morte segundo o CID10. Contudo, esforços tem sido
envidados para assegurar a correcta classiﬁcação das causas de morte neonatais.
Gráﬁco 24: Principais Causas da Mortalidade Neonatal a nível nacional 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Quanto as principais causas de morte por província, é de salientar que a província de Niassa
não reportou as mortes desagregadas por causa especíﬁca nem discu�u nenhum Óbito
Neonatal, o que impossibilitou a sua análise nesta província.
Para as províncias que reportaram as mortes desagregadas por causas, Maputo Cidade,
Maputo Província, Gaza e Tete as complicações da prematuridade foram as principais
causas de morte (acima de 30% dos casos).
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Nas províncias de Inhambane, Manica, Nampula, Cabo Delgado e Sofala a primeira causa de
morte foi a asﬁxia e outras causas relacionadas com as complicações ocorridas durante o
trabalho de parto e parto (acima de 30%), sendo nesta úl�ma província superior a 50%. Na
província da Zambézia a sépsis superou a asﬁxia perinatal nas causas de mortalidade
(Gráﬁco 1)
Conhecendo as principais causas de morte neonatal em cada uma das províncias podem ser
deﬁnidas intervenções direccionadas para reduzir a mortalidade por causa especíﬁca, o que
vai ajudar a província a estabelecer acções prioritárias. Contudo, reaﬁrmar que a diﬁculdade
de u�lização do CID-10 interfere com a qualidade da classiﬁcação das causas de
mortalidade.

Gráﬁco 1: Principais Causas da Mortalidade Neonatal por província, 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Local de Ocorrência dos Óbitos Neonatais
Ao analisar o local de ocorrência das mortes neonatais observamos que a grande maioria
acontece nos hospitais centrais (44%) e provinciais (36%). Este facto é porque são as US que
maior número de óbitos neonatais reportam e são as US para onde os bebés são referidos,
uma vez que são as que mais condições materiais e Recursos Humanos mais qualiﬁcados
tem para lidar com casos complicados. As US das sedes distritais, hospitais rurais e US
periféricas que cons�tuem a maioria da rede sanitária do país e onde ocorre a maioria dos
partos ins�tucionais, reportaram somente 232 óbitos o que pressupõe um número muito
insigniﬁcante se comparado com o total de óbitos es�mados (Gráﬁco 1).

Gráﬁco 26. Local de Ocorrência das Mortes Neonatais no ﬁcados em 2017
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Fonte: Fichas de No�ﬁcação de Óbitos Perinatais e Neonatais
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Período de Ocorrência dos Óbitos Neonatais
O período de ocorrência da Morte Neonatal é muito importante nas análises dos Óbitos
Neonatais, pois dependendo do período da morte, as intervenções a serem feitas serão
diferentes. Para Moçambique o padrão é similar ao padrão global donde a maioria das
crianças morrem nas primeiras 24h de vida e entre o 1º e o 6º dia de vida. A ausência de
no�ﬁcação de mortes intraparto (focos perdidos) faz com que seja negligenciada uma
proporção signiﬁcante destas mortes, por desconhecimento da importância real da analise e
do reporte correcto da informação colhida.
Ao mesmo tempo, ainda existe uma discrepância no reporte de dados, porque o número de
óbitos intraparto que o país regista deve ser o mesmo independentemente da fonte. A
par�r dos dados de ro�na no SIS-MA podemos recolher o número de nados mortos e o de
nados mortos com foco posi�vo à entrada.
Em 2017 foram reportados 15.920 na dos mortos e 1.493 nados mortos com foco posi�vo à
entrada. A no�ﬁcação de óbitos perinatais é um grande desaﬁo para o CNAMMPN.
Em relação ao momento de ocorrência da morte, veriﬁcou-se que 48% dos óbitos
aconteceram em RN entre 24h e <7 dias de vida. Normalmente estes óbitos acontecem
devido às complicações como prematuridade, asﬁxia perinatal ou outras condições ligadas
ao nascimento (malformações congénitas, entre outras condições ). Por outro lado, 38% dos
óbitos aconteceram em RN com menos de 24h de vida, o que normalmente traduz
fraquezas dos serviços (SNS) na qualidade da prestação de cuidados de saúde ao recémnascido que vão desde a falta de transporte para referencias atempadas da comunidade
para a US ou de uma US para outra, equipamentos adequados nas US que prestam
atendimento neonatal, provedores de saúde suﬁcientemente qualiﬁcados que atendem a
mulher e bebé na altura do parto e pós-parto imediato, entre outros.
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Gráﬁco 27: Período Neonatal da Ocorrência da Morte, 2017
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Gráﬁco 28: Comparação do número de óbitos por idade do recém-nascido em 2016 e 2017
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Fonte: Fichas de No�ﬁcação em 2017 e Relatórios Províncias de Auditoria de Óbitos Maternos e Neonatais, 2016

Ao analisarmos a idade gestacional dos óbitos no�ﬁcados, observamos que 53% corresponde a
RN com IG inferior a 37 semanas (prematuros), dos quais 15 % apresentavam-se com IG inferior
a 28 semanas. É importante salientar que 12% das ﬁchas de no�ﬁcação analisadas não �nha
informação sobre a IG, parâmetro fundamental na análise para o desenho de intervenções. Esta
ausência do preenchimento da IG na ﬁcha de no�ﬁcação de óbitos pode ser devida a diﬁculdade
da ESMI de calcular a IG do RN (Gráﬁco 29).
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Óbitos Neonatais por idade gestacional

Gráﬁco 29: Óbitos Neonatais por idade gestacional em 2017
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Fonte: ﬁchas de no�ﬁcação de óbitos Perinatais e Neonatais

Dos óbitos no�ﬁcados, 50% �nham peso inferior a 2.500gr: 14% com peso inferior a 1000 gr, 35%
entre 1.000-1499 gr e 50% entre 1500-2499 gr. Esta úl�ma faixa de peso em princípio deveria ter
menos casos de óbitos em relação aos anteriores, visto que se trata de prematuros que dado ao
peso deveriam desenvolver menos complicações.
Gráﬁco 30: Óbitos Neonatais por peso ao nascer, em 2017
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Sem
Informação

Dos 3.126 óbitos no�ﬁcados, mais da metade (51%) eram de mães adolescentes e jovens. Este
pode ser o efeito dos casamentos prematuros e deﬁciências na assistência nas consultas prénatais. Recordar que igual proporção de óbitos maternos está concentrada nas mesmas faixas
etárias. Mecanismos para averiguar a interligação entre estes óbitos ainda não estão
suﬁcientemente estabelecidos.
Catorze por cento (14%) dos óbitos neonatais no�ﬁcados não possuem informação da idade da
mãe, facto que deve ser corrigido antes de enviar a informação ao CNAMMPN (Gráﬁco 31).

Gráﬁco 31 Óbitos neonatais por faixa etária da mãe, em 2017
:

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

Em relação a proveniência dos RNs que resultaram em óbitos, o gráﬁco apresenta uma
informação desagregada de diferentes locais de onde provêm os RNs. Contudo, esta não é a
forma mais adequada de apresentar esta informação uma vez que o mesmo carece de uma
informação importante que não é recolhida de ro�na que é o número de RNs que nascem e
morrem na mesma US. Esta informação em falta é crucial para a análise da mortalidade e para
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poder deﬁnir intervenções que irão reduzir a mesma. Adicionalmente, uma percentagem muito
elevada de óbitos carece de informação em relação a proveniência (26%). Recomenda-se a
melhoria desta informação desagregada sobre a proveniência dos casos de RNs que resultaram
em óbitos. (Gráﬁco 32)

Gráﬁco 32: Proveniência dos casos que resultaram em Óbitos Neonatais em 2017
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Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais

Evitabilidade dos Óbitos Neonatais
Do total de óbitos neonatais discu�dos, 61% das mortes eram evitáveis, o que está próximo do
padrão global (71% das mortes são preveníeis com intervenções de alto impacto e baixo custo).
Gráﬁco 33.
Gráﬁco 33: Evitabilidade dos Óbitos Neonatais discu�dos em 2017
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Quando levamos esta análise ao nível provincial, podemos observar que este cenário se
repete sendo que na maioria das províncias, com excepção de Cabo Delgado, em que todas
as mortes discu�das foram consideradas evitáveis; esta situação implica que devem ser
feitos esforços em todas vertentes incluindo nas discussões dos óbitos para que seja bem
entendido o conceito de evitabilidade e inevitabilidade (Gráﬁco 1).
Gráﬁco 1: Evitabilidade dos óbitos neonatais discu�dos em 2017, por província

# Óbitos Neonatais

350

206

300
250

0

200

49

150
100
50
0

123

100

28

12

32

43

42

37

Óbitos Neonatais evitáveis

1
35

27

2

33

18

126
0

0

Óbitos Neonatais não evitáveis

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

.

43

Factores Contribuintes para as Mortes Neonatais.
•

Fraco conhecimento dos protocolos de manejo do RN patológico;

•

Fraco manejo do RN na sala de partos (reanimação e estabilização do RN na sala de
parto)

•

Falta de oxigénio e manômetros nos berçários e maternidades;

•

Falta de CPAP (pressão pose�va con�nua nas vias respiratórias) nasal para
administração de oxigénio;

•

Fraco seguimento do trabalho de parto/parto e preenchimento incompleto e
incorreto do partograma;

•

Demora na tomada de decisão para transferência das utentes na sala de partos,
comunicação ineﬁcaz para obtenção de transporte;

•

Mau seguimento clinico no internamento do RN;

•

Falta de pediatras/ Enfermeiras Pediatricas nas sedes distritais

•

Falta de proﬁssionais de saúde com formação no manejo da prematuridade e suas
complicações.

•

Condições de infraestruturas e equipamentos nos Berçarios
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Capítulo IV: Desa�ios

1. Melhorar a coordenação dos Comités Provinciais com o Nacional para apoio técnico
e operacional (acções /ac�vidades da VRMMNN, par�cipação do Comité Nacional
nas discussões provinciais e distritais; informar atempadamente a realização de
reuniões de discussão, necessidade de apoio de ordem administra�va e logís�ca…).
2. Cumprir os prazos para a no�ﬁcação dos óbitos maternos e neonatais (no�ﬁcar
100% de todos os casos ocorridos na sua área de saúde dentro de 7 dias) e eliminar a
subno�ﬁcação.
3. Dar resposta às recomendações saídas das discussões de óbitos maternos e
neonatais (as Unidades Orgânicas e ins�tuições subordinadas ao MISAU aos
diferentes níveis devem assumir as responsabilidades inerentes aos assuntos da sua
jurisdição, assim como o plano de monitoria das ac�vidades com prazos e
responsabilidades de execução.
4. Intensiﬁcar a acção dos Núcleos Distritais e de US na análise e resposta aos
problemas existentes nas US e áreas de saúde do distrito, e sua interação com
distritos vizinhos na referência e retro-informação da circulação dos pacientes.
5. Realizar reuniões mensais dos Comités Provinciais para a análise dos casos e
validação de dados e informação preenchida nas ﬁchas individuais de recolha dos
óbitos incluindo a causa básica, recomendações e propostas de soluções, com base
nas falhas detectadas de modo a evitar futuros casos de morte da mesma natureza.
6. Cons�tui também um grande desaﬁo a alocação de fundos para o funcionamento
dos Comités (porque não foi planiﬁcado no PESS provincial, ou porque não tem
parceiro na província que apoie esta área).
7. Revitalizar os comités distritais, que são uma peça chave para o funcionamento dos
comités provinciais e Nacional (incluindo o preenchimento correcto, regular e
atempado dos instrumentos de recolha de dados que alimentará a base de dados,
seguir os ﬂuxos e os prazos de no�ﬁcação, discussão e reporte das mortes maternas
e neonatais ao Comité provincial).
8. Melhorar o processo de iden�ﬁcação de óbitos maternos em outros serviços da US e
registo de óbitos neonatais, evitando subno�ﬁcação e sub-registo.
9. Intensiﬁcar a discussão de Óbitos Neonatais, que resultará num maior entendimento
dos factores relacionados a ocorrência dos mesmos.
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10. Envolver a comunidade nos aspectos a eles relacionados rela�vos a ocorrência dos
óbitos maternos e neonatais de modo a que a sua ocorrência seja evitada.
11. Garan�r que as causas de morte estejam segundo o CID 10 para mortalidade
materna e para mortalidade perinatal, permi�ndo obter esta�s�cas padronizas e
possíveis de comparar com outros países da região.
12. Melhorar a qualidade de informação nos processos clínicos, nas Guias de
Transferência, ﬁcha clínica do parto/partograma, que permita uma boa análise dos
casos.
13. Melhorar a documentação dos fatores contribuintes e potencialmente modiﬁcáveis
relacionados a cada morte, que é uma prioridade em uma auditoria de mortalidade
para na�mortos e mortes neonatais, pois fornece uma oportunidade para mudar
comportamentos e sistemas.
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Capítulo V: Boas práticas

Uma boa prá�ca que merece desta é o apoio do governo às US nos distritos, como exemplo as
redes de referência e contra referência do distrito de Mossuril em Nampula.
A experiência consiste em reuniões regulares de todos os intervenientes incluindo distritos com
mesma US de referência para estratégias de pron�dão na resposta de transferência de casos,
onde todas as viaturas do distrito são mobilizadas para situações de emergência, quer sejam
estatais ou privadas.

Este apoio do Governo Distrital insere-se no âmbito de revitalização das redes integradas de
atenção de referência e contra referência (RIARes), com o objec�vo de mobilizar em tempo ú�l
todos os intervenientes no processo de oferta de saúde de qualidade e atempada a toda
população de uma determinada rede.
Na verdade, baseia-se no conceito de que a produção de saúde é uma tarefa mul�ssectorial, que
envolve não só ins�tuições de saúde, mas também outras forças vivas, indo desde os actores
comunitários, sociedade civil, governo local e outros.
Uma RIARe engloba a unidade sanitária (US) de referência, as USs que para ela referem os casos
de emergência que precisam de níveis mais especializados de atendimento, e as comunidades a
que essas US pertencem.
Para que um(a) paciente saia da sua comunidade para a US mais próxima e se necessário desta
para a US de referência é necessário tudo fazer para reduzir o tempo de referência, de modo a
que a paciente possa receber de forma atempada e adequada os cuidados necessários. Um atraso
neste tempo de referência pode traduzir-se num desfecho desagradável que pode deixar
sequelas graves ou conduzir mesmo a morte.
É neste contexto que o governo local que par�lha com os restantes elementos chave
(provedores, responsáveis de nível da US, distrito e província, técnicos com diferentes níveis de
especialização, etc) da rede, a plataforma de comunicação WhatsApp, tem tomado ou podido
tomar decisões e acções como a que nos relatou a Sra Administradora de Mossuril na sua
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intervenção, aquando do lançamento da Campanha de Aceleração dos Progressos da Saúde da
Mulher e do Recém-Nascido.
A plataforma de comunicação WhatsApp permite que todos os intervenientes tenham
conhecimento do que está a acontecer num determinado ponto da rede e permite ar�culação e
conjugação de esforços para o atendimento do caso em questão. Muitas vezes a limitação
começa com a demora do(a) paciente chegar à US de referência, não descartando que a esse
nível outras diﬁculdades poderão ser encontradas (falta de Recursos Humanos capacitados, falta
de insumos, …) que a seu devido nível também deverá merecer a atenção necessária para que
seja resolvido ou pelo menos minimizado.
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Capítulo VI: Perspectivas

1. Inclusão das ac�vidades dos comités no PES Provincial e Distrital, para garan�r
fundos para a implementação e cumprimento do Plano de Ac�vidades;
2. Maior divulgação dos relatórios entre parceiros de cooperação para despertar a
necessidade de mais inves�mento com vista a melhoria da qualidade de prestação
de serviços maternos e neonatais
3. U�lização dos relatórios para informar mudanças de modo a melhorar a qualidade
de serviços obstétricos e neonatais a todos os níveis;
4. Promover o uso de dados para a tomada de decisão a todos os níveis;
5. Desenhar estratégias para começar a no�ﬁcação dos óbitos maternos e neonatais
ocorridos na comunidade.
6. Consolidar a base de dados e sua u�lização para sistema�zar os dados de
mortalidade materna e neonatal, permi�ndo maior ﬂexibilidade de análise e
produção de relatórios.

7. Cruzar com outras fontes de dados para reduzir a desparidade entre os dados
(DNAM-mortalidade hospitalar e SIS-MA)
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Recomendações
Para o Ministério da Saúde:
1. Melhorar a qualidade da formação inicial e formação con�nua.
2. Intensiﬁcar as ac�vidade de promoção de saúde sexual e reproduc�va com foco para
gravidezes precoces e indesejáveis.
3. Divulgar os resultados não só no sector da saúde mas também nas comunidades para que
sejam parte integrante dos desaﬁos e par�cipem nos processos de mudanças.
4. Reforçar a mensagem na comunidade da importância da procura antepada dos cuidados
de saúde nas US.
Para Comité Nacional:
5. Actualizar os termos de referência dos Comités de Auditoria de Mortes Maternas
Perinatais e Neonatais.
6. Apoiar na melhoria da qualidade de formação e qualidade assistencial nas US.
Para Comité Provincial:
1. Criar condições (uma sala exclusiva) para reuniões regulares e garan�r conﬁdencialidade
dos processos clínicos, dentro das infraestruturas existentes nas DPS.
2. Realizar as reuniões mensais do Comité Provincial para análise dos processos clínicos,
validação dos diagnós�cos e discussão de questões per�nentes para possíveis soluções,
de forma atempada. Nestas reuniões deverão ser produzidos relatórios com matriz de
recomendações, responsabilidades e prazos, que devem ser monitorados pelo MédicoChefe Provincial e enviado um exemplar para o Director Provincial de Saúde a quem
devem ser prestadas contas regularmente.
3. Realizar reuniões trimestrais provinciais (2 dias) com técnicos de saúde dos distritos e US
para discussão de casos seleccionados de óbitos maternos, peri e neonatais. Os
responsáveis das maternidades onde ocorreram os óbitos devem ser priorizados no
convite para estas reuniões. No úl�mo dia da reunião, devem ser convidados membros
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da sociedade civil para informes e auscultação de problemas relacionados com a saúde
da mulher e criança.
4. Enviar atempadamente o convite ao Comité Nacional para a par�cipação nestas reuniões
trimestrais, pelo menos com 1 mês de antecedência, para garan�r tempo suﬁciente para
que um especialista possa par�cipar.
5. Elaborar e enviar regularmente, ao Comité Nacional, relatórios trimestrais até ao dia 10
do mês seguinte, para permi�r melhor monitoria e apoio do Comité Nacional, assim como
a preparação atempada do relatório nacional.
6. Actualizar a Ficha de No�ﬁcação de Morte Neonatal para recolher dados de Morte
Perinatal.
7. Implementar ações para informar a comunidade da importância da procura antepada
dos cuidados de saúde nas US.
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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 �pos:
as obstétricas directas e as obstétricas indirectas.
Mortes obstétricas directas: 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 indirectas: são aquelas resultantes de doenças que exis�am antes da
gravidez, ou que se desenvolveram durante esse período, não provocadas por causas obstétricas
diretas, mas que foram agravadas por efeitos ﬁsiológicos da gravidez.
Morte Materna não obstétrica: Morte materna não obstétrica é a resultante de causas
incidentais 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 no�ﬁcados 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 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 úl�mo na sucessão de eventos que culminou com a morte. Dessa
forma, oculta-se a causa básica e impede-se a iden�ﬁcação 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 refere-se à ocorrência do óbito da mulher internada na UTI,
em cuja DO só há registo de uma causa terminal e não há registro da causa básica. Isto poderia
ser evitado se, quando 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 ba�mentos do coração, pulsações do cordão
umbilical ou movimentos efe�vos 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 facto de depois
da separação, o feto não respirar nem dar outro sinal de vida, como ba�mentos do coração,
pulsações do cordão umbilical ou movimentos efe�vos dos músculos de contração voluntária.
Morte neonatal: recém-nascido vivo que morre por qualquer causa antes de completar os
primeiros 28 dias de vida:
Morte neonatal precoce: recém-nascido vivo que morre antes de completar os primeiros 7 dias
de vida.
Morte neonatal tardia: recém-nascido vivo que morre antes de completar os primeiros 28 dias
de vida (7-28 dias de vida).
Morte perinatal: é a morte do feto com peso igual ou superior a 1.000 gr OU com idade
gestacional igual ou superior a 28 semanas, adicionando as mortes neonatais até 7 dias após o
nascimento.
Morte perinatal estendida: é a morte do feto com peso igual ou superior a 1.000 gr OU com
idade gestacional igual ou superior a 28 semanas, adicionando as mortes neonatais até 28 dias
após o nascimento.
Taxa de Mortalidade Perinatal: é o número de mortes de fetos com peso igual ou superior a
1000gr OU com idade gestacional igual ou superior a 28 semanas, adicionando as mortes
neonatais até 7 dias após o nascimento por mil nascimentos mortos mais vivos.
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Taxa de Mortalidade Perinatal estendida: é o número de mortes de fetos com peso igual ou
superior a 1000gr OU com idade gestacional igual ou superior a 28 semanas, adicionando as
mortes neonatais até 28 dias após o nascimento por mil nascimentos mortos mais vivos
Rácio 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, este rácio 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, u�liza-se por aproximação o número de
nascidos vivos, o que torna mais adequado o uso da expressão “rácio ou razão”.
Cálculo da RMM: O cálculo do Rácio deve ser feito sempre para a mesma área e a mesma unidade
de tempo, e o seu resultado deve ser mul�plicado por “K” (seguindo padrão internacional
adotado, 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, u�liza-se a CID 9 e para os óbitos que
ocorreram a par�r de 1996 usa-se a CID 10.
Taxa de Mortalidade Neonatal (TMNN): relaciona as mortes neonatais com o número de
nascidos vivos, e é expresso por 1.000 nascidos vivos.
Cálculo da TMNN: O cálculo da taxa deve ser feito sempre para a mesma área e a mesma unidade
de tempo, e o seu resultado deve ser mul�plicado 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.
Adolescente – a OMS define como adolescentes as pessoas com idade compreendida entre os
10 e 19 anos. OMS, 2015.
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