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Mortes maternas evitáveis avançam em São Paulo
País aumenta consultas de pré natal, mas falha em controlar hipertensão
gestacional e hemorragia, as principais causas de mortalidade

2.jul.2019 às 2h00

 EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2019/07/02/)

Menos de 24 horas após dar à luz Estella, a estudante Ana Paula Saqui de

Paula, 18, de Boituva (SP), morreu em consequência de hemorragia.

As circunstâncias da morte, ocorrida em abril último, ainda estão sendo

investigadas, mas o caso exemplifica os desafios do governo paulista no

enfrentamento da mortalidade materna.

Em 2017, o estado registrou sua maior taxa, 60,6 mortes por 100 mil nascidos

vivos (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/06/estado-de-sp-registra-recorde-historico-de-mortalidade-

materna.shtml), conforme revelou esta Folha. A hemorragia é a principal causa,

seguida da hipertensão gestacional. Ambos são fatores que, com diagnóstico

e tratamento adequados, podem ser controlados.

Se por um lado o estado e o país avançaram em número de consultas de pré-

natal, com a maioria das gestantes fazendo ao menos seis, por outro, esse

acompanhamento nem sempre tem a qualidade desejada.
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No caso da hemorragia, há um intervalo de uma hora entre o diagnóstico do

choque hemorrágico e o manejo técnico que deve ser feito. Se isso não

ocorrer, a probabilidade de morte aumenta a cada minuto.

Existem protocolos nacionais e internacionais bem definidos para essas

situações, mas será que os profissionais de saúde aplicam o que a evidência

científica recomenda? Ou há leitos de UTI suficientes?

A própria Secretaria de Estado da Saúde reconhece as dificuldades e diz que,

principalmente em maternidades pequenas do interior, há situações de

manejo equivocado e resistência de médicos em mudar processos de

trabalho. Oi?

Embora o Brasil tenha avançado na redução das taxas de mortes maternas,

de 143,2 para 64,5 óbitos a cada 100 mil entre 1990 e 2017, ainda está longe

de atingir a meta estabelecida pela ONU, de 35. O Chile, por exemplo,

apresenta índice de 15 mortes por 100 mil.

Considerando que a maioria dos partos acontece em instituições de saúde, é

imperdoável que o país aceite que 2.000 mulheres morram por ano, de

causas evitáveis, deixando bebês órfãos, como Estella.

Cláudia Collucci
Jornalista especializada em saúde, autora de “Quero ser mãe” e “Por que a gravidez não vem?”.

sua assinatura vale muito

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais

de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público,

veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à intolerância

das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto

custa ajudar a produzir esse conteúdo?

ASSINE A FOLHA (HTTPS://LOGIN.FOLHA.COM.BR/ASSINATURA/390510)

https://login.folha.com.br/assinatura/390510

