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BRASÍLIA - O número de mulheres mortas durante a gestação ou em
decorrência de complicações do parto diminuiu 19% no primeiro semestre
de 2011, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram 870
óbitos nos seis primeiros meses de 2010 e 705 nos primeiros seis meses
do ano passado. Entre 1990 e 2010, a taxa de mortalidade materna no
Brasil caiu de 141 para 68 mortes por 100 mil nascidos vivos. Mas o
número ainda é quase o dobro da meta de 35 óbitos por 100 mil nascidos
vivos, estipulada pelos Objetivos do Milênio da Organização das Nações
Unidos para 2015. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo
Ministério da Saúde. Segundo o ministro, a estimativa de ter menos de
1.400 óbitos em 2011, será alcançada.

- São números muito elevados ainda. Estamos muito distantes da meta
dos Objetivos do Milênio - afirmou o ministro da Saúde, Alexandre
Padilha. - Nós precisamos trabalhar com um grande esforço. Nós stamos
mostrando que é possível intensificar a queda. Nós precisamos nos
mobilizar para trabalhar a isso. Nossa meta é essa. Nós não desistimos
de atingir os objetivos do milênio - acrescentou Padilha.

O ministro atribuiu a redução da mortalidade materna à ampliação da
Rede Cegonha, de atendimento às gestante. Até janeiro deste ano, 17
estados e 1.542 municípios haviam aderido ao programa. Ele citou ainda
o pacto feito com os governadores das regiões Norte e Nordeste em 2009
para atacar o problema. O ministério destacou ainda que hoje, 98% dos
partos no Brasil são realizados em hospitais e 89% por médicos.

- Todo o planejamento feito pelo pacto em 2004, o conjunto de
investimentos feito pelo segundo pacto, em 2009, junto com os
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governadores, e agora as ações da Rede Cegonha, nós acreditamos que
seremos capazes de um grande esforço para reduzir a mortalidade
materna – disse Padilha.

A queda no número de mortes foi puxada pela diminuição das causas
obstétricas diretas, ou seja, aquelas devidas a complicações de causas
ou estados que ocorrem apenas durante a gravidez (como eclâmpsia,
transtornos hipertensivos na gestação e abortos). A taxa era de 126,5 por
100 mil nascidos vivos em 1990; 63,5 em 2000 e 47,1 em 2010.

- Esta é a maior queda que nós estamos contabilizando desde os anos 90
- completou a coordenadora geral de Deonças e Agravos Não
Transmissíveis, Deborah Carvalho Malta.

Por outro lado, houve aumento da taxa de mortalidade materna por
causas indiretas, ou seja, resultantes de doenças pré-existente ou que se
desenvolvem durante a gravidez, como doenças cardíacas, câncer e
lúpus. A taxa passou de 13,5 em 1990 para 17,9 em 2000 e 19,5 em
2010. Causas externas, como homicídios, não são contabilizadas.

As principais causas de mortalidade materna em 2010 foram hipertensão
gestacional (13,9 óbitos por 100 mil nascidos vivos), hemorragia (7,9),
infecção pós-parto (4,4), doenças circulatórias (4,2) e aborto (3). A maior
queda foi apurada no aborto, que caiu 81,9% desde 1990. Segundo o
Ministério, em 2010, 73,7% das mortes maternas foram investigadas.
Essa taxa era de 55,2% de 2009. Em 2011, os casos ainda estão em fase
de notificação e investigação.

Por região, a maior parte dos óbitos maternos ocorreu na região mais
populosa do país, o Sudeste, com 569 casos, seguida de perto pelo
Nordeste (537 mortes). Houve ainda 193 falecimentos no Norte, 184 no
Sul e 131 no Centro-Oeste. No total, houve 1617 mortes maternas em
2010 em todo o país.

O ministro também anunciou que a partir de março fará videoconferências
mensais com os secretários estaduais de saúde para monitorar a
investigação das mortes maternas.

- A absoluta prioridade da Rede Cegonha são as regiões Norte e
Nordeste do país - afirmou Padilha.

O Ministério também anunciou nesta quinta-feira a celebração de contrato
com a Caixa Econômica Federal (CEF), que pagará às gestantes auxílio
financeiro para que elas possam se deslocar até as unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) e fazer o pré-natal. Serão R$ 50, pagos com um
cartão magnético emitido pela CEF a partir de abril. Para ter direito ao
auxílio, as festantes devem estar cadastradas no Sistema de
Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto, Puerpério e Criança
(Sisprenatal).
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