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Prefácio

Dentro dos esforços para a redução da mortalidade materna e neonatal no país, a produção de
relatórios periódicos sobre a mortalidade materna, perinatal e neonatal é cri ca para a análise
das tendências da mortalidade e suas causas, e permite medir a eﬁciência da resposta para a
melhoria da qualidade do atendimento com vista à redução das mortes maternas e neonatais
evitáveis.
O relatório nacional de auditoria de mortes maternas e neonatais deve ser o instrumento de
referência de um bom gestor de saúde a qualquer nível do sector para a planiﬁcação e
implementação de acções ou intervenções dirigidas à melhoria da qualidade de prestação de
serviços de saúde materna e neonatais, uma vez que o mesmo mostra quais são os problemas
assistenciais que contribuem para as mortes maternas e neonatais.
Reduzir a mortalidade materna e neonatal ins tucional irá contribuir para a redução global da
mortalidade no país, portanto é necessário que se redobrem os esforços a nível do sector para o
alcance das metas dos Objec vos de Desenvolvimento Sustentável que para a mortalidade
materna signiﬁca reduzir o rácio até 70, porém não devendo ser superior a 140 por 100 mil
nascimentos vivos. A taxa de mortalidade neonatal não pode ser superior a 12 mortes por 1000
nascimentos vivos.
Este Terceiro Relatório de Mortes Maternas e Neonatais documenta os progressos na Vigilância
e Resposta às Mortes Maternas e Neonatais, e chama a uma maior colaboração e acção de todas
as Unidades Orgânicas e Ins tuições Subordinadas ao Ministério da Saúde, dos parceiros do
sector, das estruturas polí co -administra vas, das lideranças comunitárias e da sociedade em
geral, tendo em conta que a redução da mortalidade materna e neonatal requer par cipação
mul ssectorial. Dentro do Sistema de Vigilância e Resposta às Mortes Maternas e Neonatais em
Moçambique, a componente da Resposta ainda representa um grande desaﬁo.

O Ministro da Saúde
______________________________________
Prof. Doutor Armindo Daniel Tiago
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“Não se pode aceitar passivamente a alta incidência de mortes maternas face os
conhecimentos e avanços médicos, sanitários e cien ﬁco-tecnológicos alcançados,
quando comprovadamente uma proporção elevadíssima dessas mortes nos países
subdesenvolvidos pode ser evitada”.
Wong, 1994
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Sumário Executivo

O presente relatório apresenta a análise das mortes maternas e neonatais ocorridas nas unidades
sanitárias públicas durante o ano de 2018. Faz uma análise das tendências no período de 2016 a
2018 nos principais indicadores e variáveis da mortalidade materna e neonatal.
À semelhança dos relatórios anteriores, são documentados os progressos, lacunas e desaﬁos na
melhoria da Vigilância e Resposta às Mortes Maternas e Neonatais (VRMMNN) pelos Comités
Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais ao longo de 2018.
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 e relata de forma breve 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 2018 e faz a análise compara va com os dados reportados desde 2016, em relação às
principais variáveis e indicadores, complementado pelos Desaﬁos, Boas Prá cas e Perspe vas
apresentados nos Capítulos IV, V e VI . Deste modo fornece dados para subsidiar a tomada de
decisões na área das polí cas e dos programas de SMNI.
Principais resultados
Óbitos Maternos:
Em 2018 foram reportadas 867 mortes durante a gravidez, parto e puerpério. Destas, 773
(89.2%) foram discu das e consideradas mortes maternas;
A no ﬁcação dos óbitos con nua a melhorar desde 2016 quando, das 814 MM reportadas
este ano, somente foi recebida a no ﬁcação de 52% das mortes. Em 2017 a no ﬁcação
aumentou para 92%, igual que em 2018. Das mortes maternas reportadas nos relatórios
provinciais, 92% foram no ﬁcadas ao CNAMMPN. As províncias da Zambézia, Inhambane
(recorrente desde 2017) e Gaza no ﬁcaram mais óbitos maternos do que reportaram nos
seus relatórios provinciais (no ﬁcação acima de 100% em relação ao reportado nos
relatórios) situação que carece de análise, denotando falhas no registo ou falha no reporte
das no ﬁcações. As províncias de Niassa e Tete são as únicas que no ﬁcaram abaixo de 70 %
dos óbitos maternos reportados no relatório, traduzindo um enfraquecimento em relação ao
ano de 2017.
O Rácio de Mortalidade Materna Ins tucional (RMMI), segundo os dados fornecidos pelos
Comités Provinciais, passou de 90 mortes por 100.000 NV em 2016, para 81 mortes em 2017,
para 82 por 100.000 NV em 2018.
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A Cidade de Maputo con nua com o rácio mais alto do país, tendo passado de 216 para 163
e 193 Mortes Maternas por 100,000 NV. Este rácio elevado poderá estar associado ao facto
de ser a maior unidade hospitalar de referência do país (HCM) e receber os casos graves
referidos das US periféricas da Cidade e Província de Maputo, e alguns casos das restantes
províncias principalmente da região sul do país.
As províncias de Tete (47), Zambézia (56) con nuam a apresentar os rácios mais baixos,
quando comparados com as outras províncias; este comportamento é veriﬁcado desde 2016.
Supomos que esta situação poderá ser devida a subno ﬁcação de casos, sobretudo de áreas
remotas com problemas de comunicação.
A proporção das Mortes Maternas por causas directas manten-se acima de 70%. Em 2016,
foram consideradas MM directas 612 casos, equivalente a 77%, em 2017 houve 662 casos,
equivalente a 81% e em 2018, 612 casos, equivalente a 80%. Em relação as mortes por causas
indirectas houve uma pequena redução.(168, equivalente a 21% para 142, equivalente a 17%
em 2017 e 122, equivalente a 16% em 2018). Por outro lado, houve aumento dos óbitos por
causas não especiﬁcadas, de 1% para 4%, situação que deve ser analisada com profundidade
para que sejam detectados os factores associados, para a reversão imediata da situação.
As Hemorragias Obstétricas continuam a contribuir signiﬁca vamente, 39% em 2016, 41%
em 2017 e 42% em 2018 das mortes maternas. Os Transtornos Hipertensivos, tem uma
tendência estável com 15 % em 2016, 18% em 2017 e 17% em 2018. As infecções relacionadas
com a gravidez con nuam com um peso de 12% igual a 2017 e a Gravidez com resultados
abor vos baixou de 9% em 2017 para 8% em 2018.
Das mortes maternas por causas indirectas, o HIV/SIDA con nua com o maior peso, embora
tenha sido reportado menos 10% em relação ao reportado em 2017 (de 49% a 39%), a Malária
foi a segunda causa de morte materna indirecta responsável por 26% dos casos, sendo 8%
acima do veriﬁcado em 2017. Entretanto, não se pode concluir que houve uma redução dos
óbitos por SIDA porque em 2018, uma vez que 10% dos óbitos por causas indirectas não foi
atribuído uma causa básica, situação que se tem veriﬁcado nos três anos de reporte.
Dentro das Hemorragias Obstétricas, mais da metade das mortes tem como causa básica as
Roturas Uterinas, assim, em 2016, foram reportadas 150 de 308 casos deste grupo, em 2017,
127 casos dos 334 reportados neste grupo, e em 2018, 132 casos de 322 reportados casos. A
segunda causa básica é a Atonia Uterina (20%, 22% e 16% em 2016, 2017 e 2018
respe vamente). Esta situação irá prevalecer enquanto não houver Recursos Humanos
suﬁcientes qualiﬁcados para detecção atempada de risco obstétrico (ESMI), cirurgia,
disponibilidade e uso racional dos meios de transporte, Blocos Operatórios suﬁcientes e
equita vamente distribuídos, de modo a melhorar o acesso e pron dão na resposta às
complicações obstétricas, assim como a decisão atempada determinada pela melhoria da
capacidade técnica os proﬁssionais e pron dão do sistema de saúde.

3

A Sépsis Puerperal con nua sendo a causa mais reportada (79% em 2018) 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 alguma melhoria em comparação com 2017 (9% em 2016 e
6% em 2018).
A ocorrência de óbitos nas adolescentes (10 a 19 anos de idade), e nas jovens (20 aos 24 anos
de idade) manteve a sua percentagem em 2018 (51%) comparado com os dados de 2017 e
49% em 2016.
Os hospitais compara vamente aos Centros de Saúde, con nuam a ser os locais onde mais
se registam os óbitos maternos- determinado pelo sistema de referência de complicações
obstétricas em vigor; veriﬁcou-se uma ligeira subida de casos em relação a 2017 (de 78% para
81% em 2018). Os Hospitais centrais con nuam a ser o local onde ocorre a maioria dos óbitos,
com uma percentagem constante de 28% desde 2016; a ocorrência de óbitos nos hospitais
provinciais aumentou de 23% em 2017 para 24% em 2018.
Trinta e dois por cento (32%) dos óbitos maternos em 2018 ocorreram em US de primeiro
contacto, contra 27% em 2017, e 34 em 2016. O óbito em mulheres referidas de outras US
diminuiu de 71% em 2017 para 60% em 2018 (61% em 2016), o que nos orienta para a
necessidade de con nuar a alocar RH mais qualiﬁcados para suporte técnico nas periferias,
bem como bens e produtos para Saúde Sexual e Reproduc va suﬁcientes.
Em 2018, cerca de 64% das mortes ocorreram nas primeiras 24 horas, 2% menos ao que foi
reportado em 2017. Houve uma ligeira redução dos óbitos ocorridos nas primeiras 2 horas
(18% em 2018 contra 19% em 2017). Estes dados podem sugerir que as mulheres con nuam
a chegar muito tardiamente às US periféricas, situação agravada pelo baixo número de
CONEmB e CONEmC existentes, , e no atraso na tomada de decisão por parte dos
trabalhadores de saúde, assim como a existência de um sistema de referência deﬁciente.
Houve uma redução aparente das mortes maternas evitáveis: 547 (71%) em 2018 contra 645
(79%), em 2017. Não se pode concluir uma redução efec va, porque a província da Zambézia
não discu u 49 dos casos de mortes durante a gravidez, parto e puerpério, que corresponde
a 6% do total dos casos.
Os fatores relacionados ao terceiro atraso, (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:
Seguimento inadequado da mulher grávida na consulta pré-natal, falta de detecção
dos Riscos obstetricos,
Avaliação incorrecta da mulher na altura da admissão na maternidade,
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Avaliações irregulares durante o trabalho de parto , parto e pós-parto; não
preenchimento, preenchimento incorrecto ou deﬁciência na interpretação 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 vitais
para SMI ao nível da maternidade,
A falta de transporte para referência, por vários mo vos
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.
Em relação às Mortes Neonatais Ins tucionais:
Houve uma redução dos óbitos neonatais reportados em 2018 (3.819) em relação ao
reportado em 2017 (3.908), uma redução de cerca de 2%, facto que não se pode
considerar sendo posi vo, no contexto da subno ﬁcação existente para este grupo
populacional.
A no ﬁcação de óbitos neonatais sofreu uma queda comparado com os progressos
veriﬁcados em 2017, pois apenas 77% dos óbitos neonatais reportados nham sido
no ﬁcados, comparados com 80% em 2017.
Apesar da redução constatada em relação ao número de casos reportados e no ﬁcados,
observou-se uma melhoria na discussão de óbitos. De 26% (1.015) discu dos em 2017
para 35% (1.323) em 2018.
A taxa de mortes neonatais intra-hospitalares manteve-se estável em 4 por 1.000 NV.
As Complicações da Prematuridade con nuam a ser a principal causa de morte neonatal,
contudo dos óbitos discu dos, o peso desta complicação reduziu de 989 (43%) em 2017
contra 733 (38%) em 2018. A Asﬁxia Perinatal con nua a ser a segunda causa de morte,
tendo aumentado de 616 (27%) em 2017 para 693 (36%) em 2018.
Houve um ligeiro aumento do número de casos de óbitos neonatais ocorridos entre 24h
e 7 dias (52%) em 2018, quando comparado com os dados de 2017 1.512 (48%), que
invariavelmente estará relacionada a asﬁxia peri-parto.
Os casos de óbitos neonatais de gravidezes de termo subiram de 37% em 2017 para 41%
em 2018. Sessenta e nove por cento (69%) dos óbitos neonatais nham um peso ao
nascer igual ou superior a 1500 gr. Apesar de ter sido registada uma ligeira melhoria de
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número de casos de óbitos neonatais em gravidezes pré-termo, (de 51% em 2017 para
49% em 2018), esta situação ainda cons tui uma preocupação porque denota baixa
qualidade na consulta pré-natal (fraco rastreio e manejo das condições clínicas que levam
ao parto pré-termo) e o incumprimento do ﬂuxograma do manejo do parto pré-termo
(incluindo o uso da Dexametasona) por vários mo vos.
Mais de metade (51%) de óbitos neonatais eram de mães adolescentes e jovens.
Dos óbitos neonatais discu dos, estava disponível informação sobre a evitabilidade para
apenas 54% dos casos. Destes, 25% (384) eram evitáveis.
As províncias de Cabo Delgado, Niassa, Tete, Gaza e Província de Maputo que
contribuíram com 46% dos casos discu dos, não indicaram a evitabilidade dos óbitos
discu dos.
Ainda é um desaﬁo a analise dos óbitos perinatais
Conclusões:
A no ﬁcação de todas as mortes ocorridas nas US ainda representa um desaﬁo. Embora
tenham sido registados grandes avanços desde 2016 para 2017, com o marco de no ﬁcação
de 92% de óbitos maternos e cerca de 80% de óbitos neonatais reportadas em 2017, em 2018
a no ﬁcação de casos de óbitos neonatais reduziu para 77%. O funcionamento efe vo da
base de dados condicionou a no ﬁcação e o cumprimento dos prazos de no ﬁcação que
con nua a não ser respeitado (7 dias desde a ocorrência do caso 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. Existe ainda uma elevada
subno ﬁcação de óbitos neonatais quando analisados os dados à luz da taxa es mada de
mortalidade neonatal no país; a boa cobertura de partos ins tucionais; o perigo de ocorrência
e o peso de complicações que levam a morte durante as primeiras 24horas de vida, assim
como reportada elevada percentagem de alta hospitalar após 24horas do nascimento.
Existem numerosos distritos no país que no período de 1 ano não no ﬁcaram qualquer morte
neonatal, apesar das fragilidades do nosso sistema de saúde e dos desaﬁos quer no acesso,
pron dão das nossas maternidades, quer na disponibilidade de recursos humanos
capacitados para oferta de cuidados apropriados e atempados.
A fraca classiﬁcação das causas de morte u lizando o CID-10 – MM e MNN limitou a análise
uniforme das causas de morte. As províncias de Cabo Delgado, Inhambane e Cidade de
Maputo não classiﬁcaram as mortes por causas básicas 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
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a necessidade de apoio técnico regular de RH mais qualiﬁcados e experientes nas periferias,
por afectação ou supervisão técnica. Mostra igualmente que o trabalho de sensibilização das
comunidades para parto ins tucional é ainda fraco, bem como o não uso de oxitocina
tradicional ainda não a ngiu o efeito desejado, pelas ESMI nos partos na comunidade.
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 grávidas e poucas maternidades junto às comunidades mais
distantes.
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 periférica para a de referência, ou não são cumpridas as medidas pré-referência.
Limitações da análise:
A principal limitação con nua a ser 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.
Algumas províncias não especiﬁcaram as causas básicas de morte segundo a CID-10,
fazendo com que a análise não seja completa devido a falta de informação.
A inexistência da ﬁcha clínica para o recém nascido, para a recolha das informações
relevantes do recém nascido e que servira também para a referência do recém nascido
para outros sectores da unidade sanitárias assim para outros níveis de referência,
condicionou a inexistência de informações suﬁcientes para a discussão e encerramento
dos casos de morte neonatal.
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Capítulo I: Introdução

O Comité Nacional de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais tem como missão a
produção de informação sobre as causas das mortes maternas e neonatais e os principais
factores contribuintes fornecendo evidências para que os programas de saúde materno e infan l
façam a planiﬁcação e implementação de acções ou intervenções dirigidas à melhoria da
qualidade de prestação de serviços de saúde materna e neonatal com vista a redução da morbimortalidade materna, perinatal e neonatal.
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 2018, o Comité Nacional con nuou as suas ac vidades prioritárias para o
fortalecimento da VRMMNN, nomeadamente o apoio técnico aos Comités Provinciais na
melhoria da no ﬁcação, qualidade das discussões das mortes, dos relatórios e no
impulsionamento da u lização da base de dados para as mortes maternas e neonatais.

1. Mortalidade Materna e Neonatal em Moçambique
O Objec vo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS3) “Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos em todas as idades”, tem como primeira meta (3.1) :
“Até 2030 reduzir o rácio de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil
nados vivos”, e que nenhum país tenha um Rácio duas vezes superior à meta global.
Para responder a esta meta, Moçambique deverá redobrar os esforços pois a sua contribuição
objec va para a meta global situa-se em 140 MM/100 mil NV1, uma vez que não é realís co
assumir que Moçambique estará capaz dentro do contexto socioeconómico que se encontra
a ngir a meta de 70MM/100 mil NV.
A segunda meta do ODS3 é “Até 2030 acabar com as mortes evitáveis de recém -nascidos e
crianças menores de 5 anos”; no caso da mortalidade neonatal, todos os países devem focar-se
para reduzir a mortalidade neonatal para pelos menos até 12 por mil NV. Segundo os dados do
Countdown 2015 a taxa de mortalidade neonatal em moçambique era de 27 por 1000 NV.

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 permanecer ia em aproximadamente 489 (conforme publicado em
2015.
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Em relação às causas de Morte Materna, a informação apresentada neste relatório, permite-nos
ter uma ideia geral das causas de morte no país. Ao longo dos três anos de analises das MM
ins tucionais, as Hemorragias Obstétricas con nuam a ser o principal grupo de causas de morte
materna - 39%, 41% e 42% em 2016, 2017 e 2018, respec vamente). Os Transtornos
Hipertensivos representam o segundo grupo de causas com 15%, 18% e 17% em 2016. 2017 e
2018, respec vamente). As causas indirectas têm também um grande contributo na Mortalidade
Materna. Segundo os dados reportados, as Complicações não Obstétricas reduziram de 21% em
2016 para 16% em 2018.
Para a Mortalidade Neonatal, as Complicações da Prematuridade con nuam a representar a
principal causa (37%, 43% e 38% em 2016, 2017 e 2018, respec vamente). As Complicações
rela vas ao trabalho de parto (Asﬁxia Perinatal) têm aumentado desde 25%, 27% e 36% em 2016,
2017 e 2018, respec vamente. Estas duas causas foram responsáveis por mais de 70% dos óbitos
neonatais em 2018.
Os “níveis de RMM”2 permitem ter uma ideia dos esforços a serem 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 acções que podem ser tomadas para reduzir os níveis de mortalidade materna e sequelas.

2. Comité s de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
A implantação de Comités de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais (CMMPNN) é
recomendada internacionalmente por ser um valioso instrumento de análise dos óbitos
maternos e neonatais, iden ﬁcação de factores modiﬁcáveis associados às mortes e de
intervenção na redução da sua ocorrência.
O estabelecimento de comités em Moçambique iniciou em 2009 com a criação do Comité
Nacional e revitalização dos comités em todas as províncias. Mesmo assim, veriﬁca-se que, nem
todos os comités provinciais funcionam regularmente, inﬂuenciando nega vamente o
funcionamento dos comités distritais e núcleos hospitalares que deveriam ser a base da vigilância
e resposta da mortalidade materna e neonatal. Apesar da existência de termos de referência
para o funcionamento dos Comités a todos os níveis, alguns deles não se reúnem com
regularidade, não discutem os casos no período es pulado, persiste o atraso no envio de

2

h p://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf;jsessionid=6318F9AD3D32B07565CF416495ADA1C4?sequ e
nce=1)
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informação ao Comité Nacional e desta forma oferecem pouca contribuição para que os Núcleos
Hospitalares e Distritais assumam a sua responsabilidade nesta abordagem de VRMMNN.
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Capítulo II: Estatística das Mortes Maternas Intra-Hospitalares em 2018

As mortes maternas intra-hospitalares têm um peso importante na taxa de mortalidade materna
geral. Assim, a inves gação dos casos que culminaram em 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 clínica, que possam evitar ou minimizar estas mortes.
O Sistema de Vigilância e Resposta às Mortes Maternas inclui iden ﬁcar todas as mortes
maternas, no ﬁcar todas as mortes maternas, discu r (rever) todas as mortes maternas e dar
resposta, deﬁnindo as acções necessárias para prevenir que mortes evitáveis se repitam.
Para a correcta iden ﬁcação e discussão das mortes maternas, todas as mortes em mulheres em
idade fér l (>10 a 49 anos) que aconteçam dentro dos Serviços de Saúde devem ser inquiridas
para iden ﬁcar se é 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 dos esforços dos Núcleos Hospitalares e dos Comités Provinciais na iden ﬁcação das
mortes maternas, ainda não temos indicação de que todas as mortes de mulheres em idade fér l,
que tenham ocorrido em outros serviços de saúde, são rastreadas para apurar se são mortes
maternas. Em muitos casos, 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, enfermarias de medicina, cirurgia, ortopedia e
outros serviços dentro da US, e informar ao sector de SMI para conﬁrmação de caso de morte
materna e inves gação da provável causa de morte.
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Noti icação da ocorrência da Morte Materna:

A no ﬁcação permite saber prontamente o número de Mortes Maternas ocorridas nas US do
País. Para isso é preciso que todas as Mortes sejam no ﬁcadas assim que elas ocorram e a
informação chegue em tempo ú l (7 dias) aos órgãos centrais.
Em 2018, do total de 867 mortes reportadas durante a gravidez parto e puerpério, foram
no ﬁcadas 796 (92%), embora não tendo respeitado os prazos estabelecidos. As províncias que
mais no ﬁcaram foram: Nampula (100%), Cabo Delgado, Manica, Cidade e Província de Maputo
(acima de 90%). As províncias que no ﬁcaram menos que a metade dos óbitos reportados foram:
Tete (49%) e Niassa (45%).
No caso da Zambézia, Inhambane e Gaza, o número de no ﬁcações é superior ao número de
óbitos reportados. Esta situação pode estar associada a: gestão inadequada dos arquivos, as
no ﬁcações que con nuam a não ser identiﬁcadas u lizando o código de iden ﬁcação único
como orientado, e ao incorrecto preenchimento das ﬁchas. Todas estas situações acompanh adas
pelo fraco come mento na vigilância da mortalidade materna e neonatal poderão estar a
contribuir para a demora na no ﬁcação dos casos.
Ao analisar as tendências na no ﬁcação, observa-se uma melhoria passando de 56% em 2016
para 92% em 2017 e 2018, reﬂec ndo os esforços realizados pelos Comités Nacional e Provinciais
para ter informação regular sobre as mortes maternas.
A tendência da no ﬁcação dos casos não é linear, em algumas províncias observa -se uma
constante melhoria da taxa de no ﬁcação (Nampula, Zambézia, Manica, Inhambane e Gaza). A
província de Niassa é a mais crí ca pois o ano que apresentou maior taxa de no ﬁcação foi em
2017 (70%), seguiu uma redução drás ca em 2018 no ﬁcando apenas 45%.
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Província Cidade de
de Maputo Maputo

Gráﬁco 1: Tendência da no ﬁcação e reporte das Mortes Maternas 2016, 2017 e 2018
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Embora tenham sido no ﬁcados 92% dos casos de óbito materno em dois anos consecu vos
(2017 e 2018), a no ﬁcação con nua a ser um desaﬁo, tanto para o cumprimento dos prazos,
assim como para garan r que todos as mortes maternas sejam iden ﬁcadas nos diferentes
serviços das US e no ﬁcadas aos comités.
Como observado no Gráﬁco 2, ao longo dos 3 anos de reporte regular, tem havido um aumento
gradual da informação sobre os óbitos ocorridos nas ins tuições de saúde por parte dos comités
provinciais (814 em 2016, 826 em 2017 e 867 em 2018). Este aumento pode reﬂec r uma
melhoria no reporte dos casos dos óbitos e não necessariamente um aumento das mortes
maternas, se considerarmos que nos diferentes inquéritos os rácios de mortalidade materna
sempre es veram acima de 400 por 100 mil nados vivos; isto representa perto de 4000 mortes
por ano.
Chama a nossa atenção o número de casos reportados pela província da Zambézia que
corresponde a cerca de 50% dos casos de óbitos reportados pela província de Nampula. Tendo
em conta que Zambézia e Nampula têm quase o mesmo tamanho da população, era esperado
que a diferença no número de óbitos maternos não deveria ser grande. Zambézia não
apresentou no seu relatorio provincial acções especiﬁcas e de grande impacto para a redução
da mortalidade estejam a ser implementadas na província da Zambézia, que poderia facultar
interpretação mais profunda. (Gráﬁco 2)
Segundo o guião técnico da vigilância e resposta às mortes maternas da OMS3, em
distritos/províncias com população acima de 1 milhão de habitantes e taxa bruta de natalidade
acima de 40 mil, num país com rácio de mortalidade materna de 400, é esperado que sejam
discu dos pelo menos 160 óbitos maternos em um ano. Observando o Gráﬁco 2, somente
Nampula tem reportado casos acima do es mado, que nos leva a concluir que as outras
províncias têm subno ﬁcado os óbitos.

3

Maternal Death Surveillance and Response- Informa on for ac on to prevent maternal death
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Gráﬁco 2: Mortes durante a gravidez, parto e puerpério reportados em 2016, 2017 e 2018

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

Como nos outros anos, ainda persistem diferenças em relação aos dados no ﬁcados no SIS-MA
e no Comité (Tabela 1), demonstrando a fraca e sistemá ca análise dos dados de SMI subme dos
no SIS-MA e triangulação de dados entre as diferentes plataformas de reporte. Em 2018, foram
reportadas no SIS-MA 714 óbitos durante a gravidez, parto e puerpério, enquanto que ao Comité
Nacional foram reportadas(867). Esta diferença pode ser pelo facto de que os comités no ﬁcam
e auditam cada caso logo após a sua ocorrência, enquanto os resumos do SIS-MA somam dados
agregados no ﬁnal de cada período de recolha de dados e subme dos diretamente pelos
distritos, estando mais vulnerável a falhas e erros de contagem.
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Tabela 1: Comparação entre os dados reportados no SIS-MA e no CNAMMNP, em 2016, 2017 e 2018

2016
SIS-MA CNAMMPN
Niassa
130
73
Cabo Delgado
80
81
Nampula
134
173
Zambézia
55
75
Tete
46
42
Manica
63
67
Sofala
124
121
Inhambane
36
41
Gaza
23
24
Provincia de Maputo
48
28
Cidade de Maputo
43
89
TOTAL
782
814
Provincia

2017
2018
SIS-MA CNAMMPN SIS-MA CNAMMPN
94
85
76
85
60
68
47
53
167
235
166
220
57
84
69
109
41
43
62
49
47
54
65
65
87
94
92
94
37
52
29
49
28
29
35
35
10
23
29
38
48
59
44
70
676
826
714
867

A província de Nampula con nua a ser a que apresenta a diferença mais acentuada, com 220
óbitos reportados ao Comité Nacional, contra 166 no SIS-MA. As províncias que tem mostrado
alguma coerência no reporte de dados ao longo dos três anos em análise são Sofala e Gaza. A
província de Tete é a única que reportou mais óbitos no SIS-MA que ao Comité Nacional (Gráﬁco
3), podendo estar relacionado ao funcionamento irregular e inapropriado do Comité Provincial.
Os casos de óbitos reportados ao Comité Nacional são discu dos nas reuniões mensais dos
Comités Provinciais, o que leva a crer que se trata de óbitos que realmente ocorreram ,
cons tuindo uma prova irrefutável para a existência de subno ﬁcação no SIS-MA. Mesmo assim,
esta discrepância remete a uma necessidade de um estudo para apurar as razões por detrás
destes números.
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Gráﬁco 3: Comparação entre os dados reportados no SIS-MA e no CNAMMNP, 2018

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

Evolução da Mortalidade Materna em Moçambique:
Ao longo dos anos, o reporte de óbitos de mulheres durante a gravidez, parto e puerpério tem
vindo a aumentar através do trabalho dos comités de auditorias de mortes maternas, peri e
neonatais (CAMMPNN) com o reporte de 809 casos em 2016, 826 em 2017 e 867 em 2018.
Dos 867 casos reportados em 2018, 776 (89%) foram discu dos. Destes, foram consideradas
como mortes maternas 768, e 8 foram por causas fortuitas ou casuais. Assim, o Rácio de
Mortalidade Materna Intra-hospitalar em 2018 foi de 82 por 100 mil nascimentos vivos (NV)
(Gráﬁco 4). Em 2016, o rácio de mortes maternas por 100 mil NV foi de 90, tendo reduzido para
81 em 2017.
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Gráﬁco 4: Rácio de Mortalidade Materna Intra-hospitalar por 100 mil nascimentos vivos, por
província, 2018

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
(193/100.000 NV), Niassa (110/100.000 NV), Sofala (104/100.000 NV) e Nampula (96/100.000
NV), Tete apresentou o rácio mais baixo (47 /100.000 NV).
Os dados reportados em 2018 apontam para um aumento no Rácio da Mortalidade Materna na
província de Gaza (+57%), Província de Maputo (+52%) Zambézia (+22%). A província de Cabo
Delgado registou uma redução do rácio de mortalidade materna em 22% comparado com 2017
(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 nascidos vivos e N° de casos de MM em 2017
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Mapa 2: Rácio de Mortes Maternas por 100 mil nascidos vivos e N° de casos de MM em 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais.
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Per il geral da Mortalidade Materna em Moçambique

Aplicação da CID-10 da OMS a óbitos durante a gravidez, parto e puerpério: CID-MM
U lizar a agrupação das causas, vai-nos permi r analisar as tendências da mortalidade materna
intra-hospitalar por causas e por províncias e regiões e deﬁnir melhor as acções para reduzir a
mortalidade materna baseado em evidencias.
Em 2018, as hemorragias obstétricas con nuam a liderar as causas mortes maternas com 42%
(322 casos), seguidos dos transtornos hipertensivos com 18% dos casos (118). O terceiro grupo
que contribui para as maiores percentagens são as Complicações não obstétricas com 16 % (122
casos). Este úl mo grupo são as consideradas mortes maternas indirectas, onde estão incluídas
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a malaria, o SIDA, a TB, cardiopa as e outros transtornos/ doenças que indirectamente
contribuem para as mortes maternas para 17% no mesmo período. (Gráﬁco 5).
Em relação as tendências desde o início da preparação de relatórios anuais em 2016, podemos
constatar que causas da hemorragia obstétrica tem um ligeiro aumento, de 39% em 2016, para
41% em 2017 e 42 em 2018. Os transtornos hipertensivos, tem uma tendência estável com 15 %
em 2016, 18% em 2017 e 17% em 2018. No que diz respeito ao grupo 7 das complicações não
obstétricas, houve uma ligeira redução de 21 em 2016 para 17% em 2017 para 16% em 2018.
(Gráﬁco 5).
Gráﬁco 5: Grupos de causas segundo a CID 10 - Mortes Maternas, a nível nacional, 2018

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

Gráﬁco 6: Evolução dos Grupos de causas segundo a CID 10 - Mortes Maternas, a nível nacional, 20162018
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É importante ressaltar que ao igual que em outros países, a Hemorragia Obstétrica é o principal
grupo contribuinte para as mortes maternas em todas as províncias, mas, com a maior ocorrência
na zona norte do país, seguida por transtornos hipertensivos , mais observado na zona sul do
país. As complicações tens um padrão irregular. Este padrão observa-se ao longo dos três anos
de reporte.
Gráﬁco 7: Mortes por Grupos de causas segundo a CID 10 -Mortes Maternas, por província, 2018

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

Ao longo dos anos de reporte, desde 2016, as províncias têm vindo a melhorar suas discussões e
conclusão das causas básicas das mortes maternas. Mesmo assim ainda persistem desaﬁos na
iden ﬁcação das causas básicas de mortes.
Conhecendo estas tendências, deve ser objecto de análise mais profunda os factores que estão
contribuindo para estas mortes, e concentrar as acções para reduzir estas mortes. Também, cada
província poderá desenhar melhor as acções tendo em conta o seu perﬁl de mortalidade
materna.
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Gráﬁco 8: Mortes Maternas por po de causas, 2018

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

O aumento de mortes maternas por causas não especiﬁcadas subiu de 1% em 2017 para 4% em
2018, que veio acompanhada da redução das causas directas e indirectas. Neste aumento
contribuiu substancialmente a Cidade de Maputo, caso que merece inves gação, onde existe a
maioria dos médicos especialistas e meios auxiliares de diagnós co do país. (Gráﬁco 9). Isto é um
sinal de que é preciso con nuar a trabalhar para melhorar a informação con da nos processos
clínicos para permi r sempre que possível ter a causa básica de morte.
Gráﬁco 9: Comparação das Mortes Maternas por po de causa entre 2017 e 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Óbitos Maternos por Causas Directas:

Quando analisado o grupo de mortes maternas por causa directa, as hemorragias obstétricas
fazem-se representar em 52%, seguida de transtornos hipertensivos (22%) e Infecções
relacionadas com a gravidez (12%). A gravidez com resultados abor vos representa 8% das
mortes directas (Gráﬁco 10). Desde 2016, as hemorragias obstétricas contribuem para a metade
das mortes maternas (50% em 2016 e 2017 com aumento de mais 2% em 2018 , porém reduziram
as infecções relacionadas com a gravidez, mas o seu peso manteve-se em 12%. A frequência dos
transtornos hipertensivos manteve-se em 22%.
Por outro lado, a discreta redução da gravidez com resultados abor vos (10% em 2016, para 9%
em 2017 e 7%em 2018), pode ser resultado inicial da resposta da implementação da 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 10: Causas Directas de Mortes Maternas, em 2018

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

Entre as hemorragias obstétricas, a rotura uterina con nua a ser prevalente em quase todas as
províncias. A província da Zambézia que reportou maior peso de Roturas Uterinas dentro do
grupo das Hemorragias Obstétricas em 2016 e 2017, reduziu signiﬁca vamente sendo agora a
Atonia Uterina a principal causa neste grupo.
Em 2018, as províncias de Niassa e Tete são as que apresentam as percentagens de Rotura
Uterina mais elevadas. A província de Maputo tem a Atonia Uterina como a principal causa neste
grupo das hemorragias obstétricas.
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Infelizmente, ainda persistem províncias que não especiﬁcam as causas das mortes. Para este
grupo, as províncias de Gaza e Inhambane não atribuíram causas.
Gráﬁco 11: Causas do Grupo 3 -Hemorragias Obstétricas, segundo a CID 10 -MM, por província, 2018

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

Das cinco principais causas de Hemorragia Obstétrica mais referidas nas discussões das mortes
maternas em 2018, a Rotura Uterina contribuiu com 54% dos casos, seguida da Atonia Uterina
(22%) e o Descolamento Prematuro da Placenta (12%) como observado no Gráﬁco 12. Todas
estas causas são preveníeis com uma conduta adequada durante o Pré-Natal, Parto e Pós-parto.
Entre 2016 a 2018, neste grupo de hemorragias obstétricas, mais da metade das mortes teve
como causa básica a rotura uterina, assim, em 2016, 150 de 308 casos, em 2017, 127 de 334
casos, e em 2018, 132 de 322 casos.
É urgente fazer um mapeamento sobre as roturas uterinas, o local de ocorrência, 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 (10).
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Gráﬁco 12: As cinco principais Causas básicas das Hemorragias Obstétricas em 2018

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

Em relação aos Transtornos Hipertensivos, em 2018, con nua a haver uma predominância de
mortes por Eclâmpsia anteparto na maioria das províncias, com destaque para a Província de
Gaza, que apresentou como a única causa de morte materna dentro deste grupo, Transtornos
Hipertensivos. É secundada pelas províncias de Manica, Sofala e Nampula. Esta situação pode
reﬂec r fraca monitoria da Tensão Arterial nas Consultas Pré-natais, Parto e Pós-parto imediato.
(Gráﬁco 13). Têm também rela va ocorrência a Eclâmpsia Intraparto (Maputo Província e Niassa)
e a Pós-Parto (Tete e Nampula).
Ainda persiste a falta de informação em relação a causa básica das mortes. Ao longo dos três
anos de reporte de 2016, 2017 e 2018, algumas províncias não reportaram as causas básicas, e
no caso de Cidade de Maputo e Inhambane, não o ﬁzeram em nenhum ano, facto que diﬁculta
ter uma visão mais completa da situação neste grupo, e oferecer qualquer apoio para solucionar
os possíveis factores e delineamento de estratégias especiﬁcas para a redução de mortes por
transtornos hipertensivos.
Gráﬁco 13: Causas do Grupo 2 - Transtornos Hipertensivos, segundo a CID 10 – MM em 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Óbitos Maternos por Causas Indirectas:

Em 2018 o SIDA teve um peso de 39% das causas deste grupo comparado com 49% em 2017 e ,
con nuando a ser a principal causa de morte materna indirecta.
A Malária subiu de 18% para 26% dos casos em 2018 cons tuindo a segunda causa principal.
A província de Inhambane não reportou casos deste grupo. É di cil fazer a analise das tendências
uma vez que em 2016, neste grupo, 94 casos (56%) não veram informação em relação a causa
básica da morte, e no caso e Gaza e Inhambane não deram informação de casos neste grupo,
situação que permanece até agora em Inhambane.
A Cidade de Maputo não atribuiu causas básicas, assim com em três óbitos da província de
Maputo e 3 de Cabo Delgado, afectando mais uma vez uma análise mais apurada das causas. A
Tuberculose e a Meningite só foram reportadas em Nampula.
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 14).

Gráﬁco 14: Principais Causas básicas das mortes por Causas Indirectas (Grupo 7) em 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais .
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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 (23%), apesar de ser 6% a menos em relação a 2017. Entretanto, reduziu a
percentagem de mortes no grupo de 10-19 anos, tendo passado de 23% em 2017 para 21% em
2018; registou-se um aumento no grupo de maiores de 25 anos, 49% em 2017 para 56% em 2018
(Gráﬁco 15).
Gráﬁco 15: Casos de Mortes Maternas por faixa etária, a nível nacional, 2018

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
maioria das províncias das zonas norte e centro do país, com maior incidência na Província de
Nampula (27%), seguida de Niassa, Sofala, Manica e Zambézia; e as menores prevalências na
zona sul do país. Existem, porém, algumas províncias que não encaixam nesse perﬁl, como é o
caso de Inhambane na zona sul, que registou percentagem elevada na zona e Tete que é a que
registou a percentagem mais baixa na zona centro.
Ao longo dos três anos, Nampula apresenta a percentagem maior de mortes maternas de
raparigas menores de 19 anos (30% em 2016, 29 em 2017 e 27 em 2018). Razão para focalizar o
esforço na gravidez na adolescência.
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Gráﬁco 16: Casos de Mortes Maternas da faixa etária até aos 19 anos, por província, 2018

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 2018 foram em mulheres que haviam sido referidas
de outras US (60%), contra 71% em 2017. Foram registados menos óbitos na primeira US de
contacto (Gráﬁco 17). 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 permanece relevante com 5% dos casos em 2016, reduzindo
para 2% em 2017 e aumentando para 8% em 2018. É importante ter-se informação sobre a
proveniência dos casos, para iden ﬁcar onde estão as demoras e deﬁnir melhores abordagem
para reduzir o tempo para um atendimento atempado de qualidade.
Gráﬁco 17: Proveniência das mulheres que terminaram em Mortes Maternas, 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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A maioria das mortes con nuam a ocorrer nos hospitais. 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 18). Mas
também este facto, chama-nos a atenção a necessidade de reforçar as habilidades dos
provedores de saúde para os Cuidados Obstetricos Essenciais nas unidades sanitárias mais
periféricas.
Gráﬁco 18: Local de ocorrência das Mortes Maternas reportadas em 2018

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

O facto de a maior parte dos casos (64%) con nuarem a ocorrer em tempo menor de 24 horas
de internamento, indica que as transferências são 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 ou que demoram sob a guarda de parteiras
tradicionais, parteiras habituais na comunidade ou de provedores de saúde que exercem
ac vidades clandes nas (Gráﬁco 19).
Gráﬁco 19: Tempo de Permanência na US onde ocorreu a Morte Materna, 2018

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

Em 2018, 63% dos óbitos maternos foram considerados evitáveis, sendo uma percentagem
menor comparado com os dados reportados em 2017. É importante notar que em 2018, não
estava disponível informação para 16% (141) dos casos. Destes, 92 não foram di scu dos e os
outros 49 não havia informação se eram casos evitáveis ou não. Isto pode ser um reﬂexo da
fraqueza dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais, ou mesmo o
receio para assumir a evitabilidade dos casos. Isto foi mais observado nas províncias da Zambézia,
Inhambane e Cidade de Maputo, que não apresentaram esta informação . (Gráﬁco 20 e Gráﬁco
21)
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. Mas também, a questão de a tude dos provedores de saúde tem
grande inﬂuência. Dentro destes factores são mencionados, a solicitação tardia e/ ou chegada
tardia dos clínicos de urgência, avaliação irregular durante o TP e pós-parto, não preenchimento
ou preenchimento incompleto do partograma, entre outros.
Gráﬁco 20: Evitabilidade das Mortes Maternas reportadas em 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Gráﬁco 21: Evitabilidade das Mortes Maternas reportadas em 2018, por província

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

No geral a evitabilidade situou-se acima de 50% em quase todas as províncias excepto Cidade de
Maputo, Tete e Gaza. A província de Niassa tem a percentagem mais elevada de casos evitáveis,
88%. (Gráﬁco 21).

33

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 a maternidade
● 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 trabalho de parto e pós-parto
● Não preenchimento ou preenchimento incompleto do partograma
● Seguimento inadequado na CPN, com enfase a não avaliação da TA
● Não realização da consulta de ARO ao nível das US
● Fraco seguimento dos casos no pós-operatório, casos de Choque ou
Eclâmpsia;
● Falta de Transporte de uma US para outra US de referência
● Falta de Sangue
● Falta de medicamentos essenciais como Oxitocina, Sulfato de
Magnésio
● Falta de Oxigénio
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Capítulo III: Estatística de Mortes Neonatais Intra-Hospitalares em 2018

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 e entre as
gravidezes. Os períodos de maior risco de mortalidade, para a mulher e para o re cém-nascido,
são as horas que antecedem o parto e as primeiras 72 horas e 7 dias que se seguem a este.
Cerca de três em cada quatro mortes neonatais em todo o mundo são causadas por complicações
devidas a 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 mortes neonatais devem-se
a doenças infeciosas evitáveis. Muitas destas mortes 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 no momento do altura
do parto e nos primeiros dias após o parto. Contudo, as análises mostram que muitos recémnascidos e mães não beneﬁciam destas intervenções essenciais.
A nível mundial, nas úl mas décadas, registou-se um progresso signiﬁca vo na redução da
mortalidade infan l. A Taxa de Mortalidade infan l -juvenil reduziu de 76 por 1000 no ano 2000
para 39 por 1.000 nados vivos em 2018. 8 Mas, os progressos para a redução da taxa de
mortalidade neonatal têm sido lentos se comparamos com a velocidade de decréscimo da
mortalidade infan l. Em 2018,moreram um total de 2.6 milhões de recém-nascidos, cerca de
7.000 mortes por dia, dos quais 36% 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.
Existe uma grande variação das Taxas de Mortalidade Neonatal entre regiões e países: na África
Sub-Sahariana uma 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. No nosso país, segundo o úl mo relatório sobre tendências da Mortalidade
Infan l (Tendências de Mortalidade I nfan l, UNICEF 2017), a Taxa de Mortalid ade Infan l
diminuiu reduziu 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.
Por outro lado, 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), bem como numa província
do Sul (Gaza).
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Até 2016, o país não nha como reportar anualmente dados ﬁáveis sobre a Mortalidade
Neonatal, pois as mortes neonatais não eram no ﬁcadas. Com a implementação do sistema de
vigilância e resposta as mortes maternas e neonatais , de 2016 para cá, 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, embora o caminho ainda seja longo.
Ainda existem desaﬁos a nível Nacional na vigilância e resposta as mortes neonatais. Persistem
diﬁculdades por parte dos proﬁssionais de saúde, em no ﬁcar todas as Mortes Neonatais
ocorridas, muitas vezes geradas pela falta de conhecimento sobre importância da no ﬁcação e
revisão dos óbitos neonatais, priorização da revisão de óbitos maternos em relação aos neonatais
e aspectos especíﬁcos como falta de conhecimento para sobre a necessidade de no ﬁcação dos
casos de óbito de recém-nascidos com idade gestacional igual ou superior as 22 semanas de
gestação, independentemente do seu peso a nascença). 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.
Em 2018, os Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
reportaram 3.819 óbitos neonatais intra-hospitalares, uma redução de 2% em relação a 2017,
onde haviam sido reportados 3.908 óbitos neonatais. O gráﬁco a seguir mostra que houve
melhoria no reporte dos óbitos em algumas províncias. A tendência na melhoria do reporte dos
óbitos neonatais é posi va, apesar de ainda exis rem desaﬁos para reportar todos os óbitos
ocorridos (Gráﬁco 22).
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Gráﬁco 22: Mortes Neonatais reportadas nos relatórios provinciais
ao Comité Nacional em 2017 vs. 2018

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

No ﬁcação da ocorrência de Mortes Neonatais:
Apesar da melhoria veriﬁcada em 2018 no reporte dos óbitos, a sua no ﬁcação con nua sendo
um desaﬁo. Houve uma redução da taxa de no ﬁcação dos óbitos neonatais, passando de 80%
em 2017 para 77% em 2018. A província de Sofala no ﬁcou mais casos do que os reportados no
seu relatório anual (701 casos no ﬁcados contra 570 reportados, correspondendo a 123% de
no ﬁcação), a província de Gaza, no ﬁcou 136 casos contra 115 reportados (taxa de no ﬁcação
igual a 118%). A Cidade de Maputo tem a taxa de no ﬁcação mais baixa, tendo no ﬁcado apenas
27% dos óbitos reportados. A província de Maputo apresenta a melhor taxa de no ﬁcação (98%)
de todo o país (Gráﬁco 23).
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Gráﬁco 23: Mortes Neonatais reportadas nos relatórios provinciais em 2018 vs. no ﬁcadas ao Comité
Nacional em 2018

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.
Ainda existem grandes desaﬁos na discussão dos óbitos neonatais. A tabela Tabela 2 abaixo
ilustra que não existe um padrão de melhoria nesta componente a VRMM PN. Do total de Mortes
Neonatais reportadas pelas províncias a par r dos relatórios dos comités provinciais, apenas
35% das mesmas foram discu das. Conforme as orientações do CNAMMPN, o número de mortes
neonatais a serem discu dos na unidade sanitária varia dependendo do número total de óbitos
ocorridos durante o mês (até 20 óbitos devem ser discu dos todos; de 20 a 100 óbitos devem
ser discu dos pelo menos 20 casos; acima de 100 óbitos devem ser discu dos os 20 casos + 20%
do remanescente por mês). Apesar de terem sido discu dos mais de 20% dos óbitos ocorridos
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em 2018, a discussão de um número maior de casos iria fornecer mais informação sobre os
principais factores que determinaram a sua ocorrência para uma 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 24).
Gráﬁco 24: Mortes Neonatais reportadas em 2018

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

Tabela 2: Evolução de casos de óbitos neonatais discu dos de 2016 a 2018

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

Algumas províncias como Niassa ,Maputo Província e Manica, merecem atenção especial pois a
proporção dos óbitos neonatais discu dos em 2018 é muito baixa.
A Província de Tete, Maputo cidade , Gaza , Inhambane evoluíram posi vamente em termos de
discussão dos óbitos neonatais, mais de uma forma geral pode-se observar ao longo dos três
anos que a revisão dos óbitos neonatais ainda não é realizada de forma consistente nas unidades
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sanitárias e nos comités provinciais de auditoria, razão pela qual observa-se variação muito
grande ao longo dos três anos em analise nas diferentes províncias .
Evolução da Mortalidade Neonatal em Moçambique
O Rácio de Mortalidade Neonatal Intra-hospitalar mantém-se desde 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, Tratamento Intermitente
Presun vo (TIP) Malária 2 doses de SP, teste de Síﬁlis na Consulta Pré Natal etc., indicadores, que
interferem indirectamente nas taxas de Mortalidade Neonatal. Por isso, é importante con nuar
a reforçar a importância do processo de no ﬁcação e revisão de óbitos neonatais em todas as
províncias (Gráﬁco 25).
A falta de instrumentos de registro para recém nascidos internados nas Unidades neonatais do
pais, e nas maternidades , são mais uma fraqueza para o reporte eﬁciente dos óbitos neonatais,
suas causas e impossibilitam o calculo da taxa de mortalidade especiﬁca por patologia, necessária
para este relatório mas também para a analise da qualidade dos cuidados prestados ao recém nascido.
Gráﬁco 25: Taxa de Mortalidade Neonatal Intra-hospitalar por 1000 nados vivos por Província, 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Mapa 3: Rácio de Mortalidade Neonatal por mil nascidos vivos e números de Mortes Neonatais em
2017

41

Mapa 4: Rácio de Mortalidade Neonatal por mil nascidos vivos e números de Mortes Neonatais em
2018
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Perﬁl da Mortalidade Neonatal em Moçambique

Causas das Mortes Neonatais
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 (38%),
causas relacionadas com complicações ocorridas durante o trabalho de parto e parto com
destaque para a asﬁxia perinatal (36%) e Sépsis (13%)(Gráﬁco 26). Destaca-se ainda a
contribuição das malformações congénitas como causa de mortalidade neonatal no nosso pais
chamando atenção para a eventual necessidade de u lização da base de dados de malformações
congénitas sugerida pela OMS e já adoptada em alguns países.
Em 2016 iniciou-se a no ﬁcação de óbitos neonatais através de um sistema de vigilância, porém
existem diﬁculdades na u lização da classiﬁcação das causas de morte segundo a CID10.
Contudo, esforços con nuam sendo feitos para assegurar a correcta classiﬁcação das causas de
morte neonatais.
Gráﬁco 26: Principais Causas de Morte Neonatal a nível nacional 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Gráﬁco 27: Evolução das principais Causas de Morte Neonatal a nível nacional 2017 vs 2018

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 mais
uma vez não reportou as mortes desagregadas por causa especíﬁca e não forneceu informação
de quantos óbitos neonatais foram discu dos durante o ano 2018, o que impossibilitou a análise
das mortes nesta província.
Para as províncias que reportaram as mortes desagregadas por causas temos províncias como
Cidade de Maputo e Nampula onde as complicações da prematuridade foram as principais causas
de morte (acima de 40% dos casos). Nas províncias de Inhambane, Manica, Cabo Delgado, Sofala
e Província de Maputo, a primeira causa de morte foi a asﬁxia perinatal e outras causas
relacionadas com as complicações ocorridas durante o trabalho de parto e parto (acima de 30%).
(Gráﬁco 28)
Conhecendo as principais causas de morte neonatal em cada uma das províncias podem-se
deﬁnir intervenções direccionadas para reduzir a mortalidade por causa especíﬁca, o que vai
ajudar a província a estabelecer acções prioritárias. Contudo, precisa-se reaﬁrmar que a
diﬁculdade de u lização da CID-10 interfere com a qualidade da classiﬁcação das causas de
morte.

44

Gráﬁco 28: Principais Causas de Morte Neonatal por província, 2018

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

Local de Ocorrência dos Óbitos Neonatais
Ao analisar o local de ocorrência das mortes neonatais observamos que a grande maioria tem
lugar nos hospitais centrais (47%) e provinciais (38%). Este facto é porque são as US que maior
número de óbitos neonatais reportam e são as US para onde as crianças são referidas. 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 187 óbitos
evedinciando a subno ﬁcação. Estes dados, chamam atenção a necessidade de maior enfoque
na funcionalização dos Núcleos distritais e hospitalares (distritais) de auditoria de mortes,
(Gráﬁco 29).
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Gráﬁco 29. Local de Ocorrência das Mortes Neonatais no ﬁcados em 2018

Fonte: Fichas de No ﬁcação de Óbitos Perinatais e Neonatais

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 onde 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
de mortes, por desconhecimento da importância real da análise e do reporte correcto da
informação colhida.
Ainda existe uma discrepância no reporte de dados, porque o número de NM e 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, no total de 15.920 (NM) e de 1.493(Foco posi vo a entrada na maternidade) em 2018,
contra 3.819 óbitos neonatais reportados ao Comité Nacional em 2018.
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Em relação ao momento de ocorrência da morte, veriﬁcou-se um aumento dos óbitos em RN
entre 24h e <7 dias de vida, de 1.512 (48%) em 2017 para 1.527 (52%) em 2018 (gráﬁco 28).
Normalmente estes óbitos acontecem devido às complicações como prematuridade, asﬁxia
perinatal ou outras condições ligadas ao nascimento (malformações congénitas, etc…). Por outro
lado, houve uma redução de óbitos em RN com menos de 24h de vida de 1.200 (38%) em 2017
para 935 (32%) em 2018, apesar de estarem man das as fraquezas dos serviços (SNS) na
qualidade da prestação de cuidados de saúde ao recém-nascido, que vão desde a falta de
transporte para referências atempadas da comunidade para a US ou de uma US para outra,
equipamentos adequados na transferência e nas US que prestam atendimento neonatal,
habilidades técnicas dos provedores de saúde, entre outros. (Gráﬁco 31)

Gráﬁco 30: Período Neonatal da Ocorrência da Morte, 2018

Fonte: ﬁchas de no ﬁcação de óbitos Perinatais e Neonatais

Gráﬁco 31: Comparação do número de óbitos por idade do recém-nascido em 2017 e 2018

Fonte: Fichas de No ﬁcação de óbitos Perinatais e Neonatais
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Ao analisarmos a idade gestacional dos óbitos no ﬁcados, observamos que houve uma ligeira
redução de óbitos neonatais de RN com IG inferior a 37 semanas (prematuros) que passou de
1.588 (51%) em 2017 para 1.458 (49%) em 2018. Em 2018, os óbitos neonatais cuja idade
gestacional era inferior a 28 semanas eram 8%, mesma percentagem que em 2017. É importante
salientar que 10% das ﬁchas de no ﬁcação analisadas não nham 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 32).
Gráﬁco 32: Óbitos Neonatais por idade gestacional em 2018

Fonte: ﬁchas de no ﬁcação de óbitos Perinatais e Neonatais

A percentagem dos óbitos no ﬁcados que nham peso ao nascer inferior a 2.500gr mantém-se
em 58% (mesma percentagem em 2017): 8% com peso inferior a 1000 gr, 21% entre 1.000-1499
gr e 28% entre 1500-2499 gr (gráﬁco 31). 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.
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Gráﬁco 33: Óbitos Neonatais por peso ao nascer, em 2018

Fonte: Fichas de No ﬁcação de Óbitos Neonatais

Mais da metade (51%) dos óbitos neonatais con nua sendo de mães adolescentes e jovens. Este
pode ser o efeito dos casamentos prematuros . Esta proporção não está muito distante do que
foi veriﬁcado nos óbitos maternos nas mesmas faixas etárias. Mecanismos para averiguar a
interligação entre estes óbitos ainda não estão suﬁcientemente estabelecidos.
Onze por cento (11%) 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 34).
Gráﬁco 34: Óbitos neonatais por faixa etária da mãe, em 2018

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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Em relação a proveniência dos RNs que resultaram em óbitos, diferentemente do reportado em
2017, no período em análise foi possível ter alguma informação do número de RNs que nasceram
e morrem na mesma US, embora as províncias de Cabo Delgado, Niassa e Cidade de Maputo não
tenham reportado esta informação. Em 2018 foram reportados pelo menos 80 (6%) casos de
óbitos neonatais nas maternidades. Registou-se uma redução de 34% para 28% de óbitos que
nham sido referidos de US periféricas do mesmo distrito, se comparado com dados reportados
em 2017. Porém, a interpretação destas esta s cas deve ser feita com alguma reserva porque a
informação da proveniência dos óbitos não estava disponível para cerca de 42% dos casos
reportados. Recomenda-se a melhoria desta informação desagregada sobre a proveniência dos
casos de RNs que resultaram em óbitos. (Gráﬁco 35)

Gráﬁco 35: Proveniência dos casos que resultaram em Óbitos Neonatais em 2018

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

Evitabilidade dos Óbitos Neonatais
Do total de óbitos neonatais discu dos, 25% das mortes foram dadas como evitáveis, o que está
distante do padrão global (71% das mortes são preveníeis com intervenções de alto impacto e
baixo custo). As províncias de Cabo Delgado, Niassa, Tete, Gaza e Província de Maputo não
reportaram esta informação, o que indica alguma deﬁciência nas discussões dos casos dos óbitos.
(Gráﬁco 36).
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Gráﬁco 36: Evitabilidade dos Óbitos Neonatais discu dos em 2018

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

Ao fazer a análise da evitabilidade ao nível provincial, podemos notamos que a Cidade de Maputo
(77%) e Manica (81%) classiﬁcaram maior parte dos seus óbitos neonatais como não evitáveis.
Esta situação con nua a indicar que devem ser feitos esforços de formação em todas vertentes
incluindo nas discussões dos óbitos para que seja bem entendido o conceito de evitabilidade e
inevitabilidade (Gráﬁco 37).
As revisões de morte perinatal podem ser efec vamente implementadas e sustentadas, através
de um enfoque na aprendizagem, respostas orientadas para soluções, inﬂuenciando os que têm
poder de acção, responsabilidade pelos resultados, e melhorias observáveis na qualidade dos
cuidados.
Há uma necessidade urgente melhorar a par cipação e envolvimento dos provedores de saúde
com accões de sensibilização e formação do pessoal para dar destaque e conduzir a revisão de
mortes neonatatais de forma ro neira nas unidades sanitárias, u lizando os instrumentos
disponíveis para revisão, de modo a melhorar a qualidade e resultado do processo de revisão.
Gráﬁco 37: Evitabilidade dos óbitos neonatais discu dos em 2018, por província

Fonte: Relatórios dos Comités Provinciais de Auditoria de Mortes Maternas, Perinatais e Neonatais
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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 partos,
seguimento)
● Falta de oxigénio e manômetros nos berçários e maternidades;
● Falta de CPAP nasal para administração de oxigénio;
● Fraco seguimento do trabalho de 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 Pediátricas nas sedes distritais
● Falta de proﬁssionais de saúde com formação no manejo da prematuridade e suas
complicações.
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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 das discussões de óbitos maternos e neonatais
provinciais e distritais (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.
5. Realizar reuniões mensais dos Comités Provinciais para a revisão análise dos casos e
validação de dados, diagnos cos 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 (deve ser planiﬁcado no PES anual provincial, mesmo que tenha parceiro na
província que apoie esta área).
7. Realizar a triangulação de dados entre as diferentes fontes de informacao durante as
reuniões mensais distritais de discussão de dados das US.
8. Revitalizar os núcleos distritais, que são uma peça chave para o funcionamento dos
comités provinciais e Nacional (incluindo o preenchimento correcto, completo, regular e
atempado dos instrumentos de recolha de dados que alimentará a base de dados).
9. Melhorar o processo de iden ﬁcação de óbitos maternos e neonatais em outros serviços
da US e registo de óbitos neonatais, evitando subno ﬁcação e sub-registo.
10. Intensiﬁcar a discussão de Óbitos Neonatais, que resultará num maior entendimento dos
factores relacionados a ocorrência dos mesmos.
11. 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.
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Capítulo V: Iniciativas, boas práticas para reduzir as mortes maternas e
neonatais
A província do Niassa constatou um número elevado de roturas uterinas, a maioria vindo d e fora
da maternidade e decidiu rastrear a proveniência, aldeia e quem acompanhou a mulher durante
o trabalho de parto.
A pesquisa constatou que uma parte signiﬁcante das roturas uterinas eram provocadas por
provedoras de saúde a trabalhar nas maternidades, que usavam oxitocina da US para induzir o
parto ao nível do domicílio das mulheres; e, uma menor parte eram devidas a toma de oxitocina
tradicional, que dependendo da planta provocava rotura uterina ou lesões nos intes nos das
mulheres levando a óbito.
Esta evidência levou a Direção Provincial e de todas as US ao controle rigoroso da oxitocina, a
ESMI que assis sse o parto no seu turno, na altura da passagem de turno, faria entrega das
ampolas vazias de oxitocina, que deveria corresponder ao número de partos assis dos.
Logo a seguir à implementação desta medida, não houve mais rotura uterina intra-hospitalar e
muito poucas fora da maternidade.
Assim sugere-se que para além da devolução das ampolas vazias à enfermeira -chefe da
maternidade, deve-se perguntar aleatoriamente à um certo número de puérperas, se a
enfermeira aplicou injeção depois do parto, um meio para repor a é ca e disciplina.
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12. Garan r que as causas de morte sejam classiﬁcadas segundo o CID 10 para mortalidade
materna e para mortalidade perinatal e neonatal, permi ndo obter esta s cas
padronizadas e possíveis de comparar com outros países da região.
13. Melhorar a qualidade de informação nos processos clínicos, nas Guias de Transferência,
ﬁcha clínica do parto/partograma, que permita uma boa análise dos casos.
14. Advogar para a rápida aprovação da ﬁcha do recém -nascido, processo clinico dos recémnascidos e outros livros de registro de dados Neonatais.
15. Melhorar a documentação dos fatores contribuintes e potencialmente modiﬁcáveis
relacionados a cada morte, que é uma prioridade em uma auditoria de mortalidade para
mortes maternas, na mortos e mortes neonatais, pois fornece uma oportunidade para
mudar comportamentos e sistemas.
16. Assegurar que o foco da revião dos obitos maternos e neonata s se mantém na
aprendizagem e na melhoria da qualidade dos cuidados em vez de atribuir culpas ou de
se envolver em medidas puni vas
17. Documentar e monitorar O valor inerente das revisões de morte perinatal nas
mudanças observáveis na prestação de serviços e na qualidade dos cuidados que
resultaram da implementação das recomendações das revisões

54

Capítulo VI: Perspectivas

1. Apresentação dos achados dos relatórios de mortes maternas e neonatais ao nível das
Direcções Nacionais, Direcções Provinciais e distritais para guiar as acções de redução da
mortalidade com base em evidencias;
2. Divulgação ampla dos relatórios de mortes maternas e neonatais entre os 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. Inclusão das principais ac vidades dos Comités no PES Provincial e Distrital, para garan r
fundos para a implementação e cumprimento do Plano de Ac vidades;
4. U lização dos relatórios para Promover o uso de dados para a tomada de decisão e
impulsionar mudanças de modo a melhorar a qualidade de serviços obstétricos e
neonatais a todos os níveis;
5. Desenhar estratégias para iniciar a no ﬁcação dos óbitos maternos e neonatais ocorridos
na comunidade.
6. Con nuar a consolidação da base de dados e sua u lização para sistema zar os dados de
mortalidade materna, peri e neonatal, permi ndo maior ﬂexibilidade de análise e
produção de relatórios.
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Recomendações

Para Comité Nacional:
1. Actualizar os termos de referência dos Comités de Auditoria de Mortes Maternas
Perinatais e Neonatais, considerando as novas estruturas governa vas.
2. Rever e actualizar a composição dos membros efec vos e convidados permanentes.
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. Rever e actualizar os membros efec vos e convidados permanentes, sempre que houver
novas nomeações. Referir que os membros são indigitados pela posição estrutural que
ocupam e não pelos nomes. Exemplo: o secretariado é cons tuído pela/o Responsável
Provincial de SMI Joana António; quando esta cessa funções deixará de fazer parte do
Comité Provincial e ﬁcará a responder pelo secretariado a pessoa que a/o subs tuir,
mediante nomeação pelo Director Provincial/Director de Assuntos Sociais ou acta de
reunião devidamente assinada e homologada pelo DPS/Director de Assuntos Sociais.
3. 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 Director
Provincial Adjunto e enviado um exemplar para o Director Provincial de Saúde a quem
devem ser prestadas contas regularmente.
4. 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, inclusive provedores de outras províncias, que têm como
referência a US ou distrito do local da reunião; a logís ca para estes úl mos deve ser
preparada pela estrutura que convida. No úl mo dia da reunião, devem ser convidados
membros da sociedade civil local para informes e auscultação de problemas relacionados
com a saúde da mulher e criança.
5. 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
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que um especialista possa par cipar. Sempre que possível, incluir a logís ca do c onvidado
nacional no orçamento da reunião.
6. Realizar reuniões semestrais provinciais alargadas sempre que for per nente (1 dia), com
polí cos, membros da sociedade civil, ONG´s, Lideres Comunitários, Conselhos de Saúde,
pra cantes de Medicina Tradicional , Parteiras Tradicionais, APE´s para expor as principais
questões que concorrem para a morbi-mortalidade materna, peri e neonatal com o
objec vo de fazer advocacia e obter soluções para os problemas. Estas reuniões podem
ser dirigidas pelo Governador, Secretária/o de Estado, Administrador/a do Distrito ou
suas esposas, coadjuvados pela equipa técnica que convida .
7. 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.
8. Actualizar a Ficha de No ﬁcação de Morte Neonatal para recolher dados de Morte
Perinatal (nados mortos).
9. Sensibilizar os Comités e Núcleos de Auditoria de óbitos maternos, peri e neonatais de
todas US para o registo e no ﬁcação de todos óbitos de suas US, maternos, nados mortos
e neonatais, estes com mais de 22 semanas de gestação. Recordar que no Livro de registo
de maternidade devem ser registadas todas as complicações, mo vos de cesariana e
condutas. O Director da maternidade é responsável pelo cumprimento desta orientação.
10. Para recolha de informação mais realis ca, deve-se nomear um responsável em cada US
que iden ﬁca todos os casos suspeitos de morte materna, peri e neonatal nos Serviços
de Urgência, enfermarias e outros serviços dentro da US, e informar ao sector de SMI para
cer ﬁcação de se tratar de morte materna e inves gação da provável causa de morte.
11. Nas US a oxitocina passa a ﬁcar sob controle directo da Enfermeira-chefe e Director da
maternidade; a equipa de serviço deverá na passagem de turno entregar as ampolas
vazias u lizadas, que deverão corresponder ao número de puérperas daquele turno ou/e
a necessidade de tratamento nos serviços, devidamente alinhados com o livro de registo
da maternidade e dos processos clínicos.
12. Deve ser intensiﬁcada a anamnese nas consultas pré-natais para despiste das patologias
que levam a Ameaça de Parto Pré-termo e tratadas como disúria, leucorreias, HTA, PEE
em gravidezes anteriores, Diabetes, história de partos pré-termos, abortos espontâneos
tardios . No caso de Ameaça de Parto Pré-termo, a ESMI desde o nível mais periférico
deve iniciar o tratamento correspondente, administrar a 1ª dose de Dexametasona e
transferir a paciente para US de referência.
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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
sector 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).
Além disso, 1,3 milhões de recém-nascidos sobrevivem todos os anos com deﬁciências graves. A
maioria das deﬁciências são evitáveis e a deﬁciência é um marcador sensível da qualidade dos
cuidados maternais e neonatal.
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