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Introdução: Os indicadores de mortalidade materna são reflexo da situação de saúde de uma 

população, tendo em vista que as iniquidades sociais são exercidas como determinantes de 

saúde para este agravo¹. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde, em contrapartida às 

atividades de órgão internacionais tem investi em ações voltadas à saúde da mulher¹. As ações 

com mais destaque são o Programa de Humanização de Parto e Nascimento (PHPN) criado 

em 2000, a implantação de Comitês de Mortalidade Materna, o Pacto Nacional pela Saúde – 

que em um dos seus objetivos, determinou metas pactuadas entre as três esferas federativas 

para redução da razão da mortalidade materna em 5% -, a Rede Cegonha em 2011, e o 

Programa Nacional de Bolsas para Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF) 

implementado em 2012. Todas essas ações tendo como objetivo enfrentar o cenário de 

mortalidade materna, entre outros objetivos². Objetivos: Objetivou-se, neste trabalho, 

descrever a relação entre a atuação da enfermagem obstétrica em Centros de Parto Normal e a 

distribuição temporal das taxas de mortalidade materna nos anos de 2006 a 2015, no estado do 

Ceará. Métodos: Este estudo é de caráter ecológico de séries temporais com uso de 

ferramentas de geoprocessamento. Foram utilizados os softwares TabWin versão 4.1.5, 

TerraView versão 4.2.2 e Qgis versão 2.14.17 para processamento, análise, cálculo de 

indicadores de mortalidade e construção de mapas temáticos, os quais analisaram dados sobre 

a incidência de mortalidade materna no Ceará entre 2006 a 2015 a partir de dados de domínio 

público disponíveis no DATASUS. O estudo foi realizado como requisito dentro da disciplina 

de Análise Espacial do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Clínicos em Enfermagem e 

Saúde da Universidade Estadual do Ceará durante o mês de Julho/2019. O número de mortes 

maternas foi analisado em mulheres entre 10 e 49 anos, por local de nascimento, segundo 

causa de morte de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Utilizou-se 

a equação nº de mortes maternas/nº de nascidos vivos x 100.000 mil para análise dos dados e 

calcular as taxas de mortalidade materna por ano. Os dados deste estudo são secundários de 

domínio público disponíveis em sites oficiais do Ministério da Saúde, tornado-se dispensável 

a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com as Resoluções nº 446 e 2012 e 

510 de 2016 do CNS. Resultados e Discussão: A partir de dados coletados no DATASUS 

demonstrou-se a evolução temporal da taxa de mortalidade materna no estado do Ceará 

durante os anos de 2006 a 2015. A média encontrada da taxa de mortalidade materna entre os 

anos de 2006 a 2015 foi de 64,0 e demonstrou variação neste intervalo. Em 2015, apresentou-

se o valor mínimo de 49 MM e em 2013 o máximo de 74 MM por 100.000 nascidos vivos. 

No período de 2006-2008, taxa mostrou uma redução de 25%. Após isso, houve um aumento 

de 32% da taxa entre 2008 e 2013, atingindo 74/100.000 em 2013. Nos anos de 2013-2015, a 

taxa reduziu 34%, alcançando o menor valor no período de dez anos. Ao que se refere à 

distribuição espacial de Centros de Parto Normal no Estado do Ceará em comparação aos 

aglomerados de mortalidade materna encontrados na pesquisa obtiveram-se as seguintes 

análises. Dentre os municípios que possuem Centros de Parto Normal Intra, Extra ou 
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Perihospitalar, apenas o município de Crateús está localizado em área de aglomerado de 

morte materna, logo, majoritariamente, os municípios que dispõe de serviço de Centro de 

Parto Normal localizam-se municípios não significativos estatisticamente para a ocorrência de 

aglomerados, nas quais as taxas de mortalidade materna são menores comparadas às áreas de 

maior aglomerado. Para a Organização Mundial de Saúde, a ampliação da assistência pré-

natal qualificada, cuidados capacitados durante o parto e suporte e acompanhamento no 

período puerperal pode prevenir a maior parte das mortes maternas³. Os dados analisados 

neste estudo indicam que, no estado do Ceará, a implantação do Programa Nacional de Bolsas 

para Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF), em 2012, refletiu 

significativamente na redução da taxa de mortalidade materna, pois no ano seguinte houve 

uma queda de 34% na taxa entre 2013-2015. A distribuição espacial de aglomerados de 

mortes maternas mostra que entre os nove municípios que possuíam CPN’s, oito não se 

encontram em áreas de risco. A disponibilidade deste serviço no município parece impactar 

positivamente na redução de número de casos de mortalidade materna. 

Conclusão/Considerações Finais: Dado o exposto, a evolução das taxas de mortalidade 

materna no Nordeste no período estudado, demonstrou uma variação entre 49 MM e 74 MM. 

Com isso, o estado do Ceará esteve acima dos valores considerados aceitáveis pela 

Organização Mundial de Saúde. Acredita-se que existam valores de mortalidade ainda 

maiores devido às subnotificações que impactariam diretamente, alertando para a necessidade 

de estratégias de enfrentamento mais eficazes para este agravo. Pela observação dos aspectos 

analisados, os resultados encontrados neste estudo sugeriram que o maior investimento em 

formação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes para atuação em Centros de Parto Normal, 

bem como a ampliação destes últimos, impactariam positivamente na redução da mortalidade 

materna, principalmente em municípios mais afastados dos centros de referência para atenção 

terciária obstétrica. 
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