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28 de maio - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna

“A mortalidade materna reflete não só a situação da
assistência à saúde, mas as condições de vida da
população.”

A mortalidade materna, resultante de complicações
diretas e indiretas da gravidez, parto ou puerpério (fase
pós-parto), é um bom indicador da saúde da mulher na
população bem como do desempenho dos sistemas de
atenção à saúde.

A médica gineco-obstetra Soraia Schmidt, especialista em
saúde pública e mestre em epidemiologia pela Faculdade
de Medicina da UFRGS, explica fatores importantes para
controle deste problema de saúde pública. 

IATS News - Como se encontra a mortalidade materna no
Brasil comparada a outros países em desenvolvimento? A
mortalidade materna caiu 19% na comparação entre 2010
e 2011, a Rede Cegonha ajudou?

Soraia Schmidt - A Rede Cegonha tem ação muito recente
para ter tido impacto. Mortalidade é um fenômeno que
precisa ser avaliado em mais de 10 anos para realmente
se ver a tendência, pois é muito oscilante e pode ser
influenciada por vários fatores aleatórios.

O Brasil vem diminuindo lentamente a mortalidade
materna, os dados oficiais mais recentes são de 2008, e
foram publicados em 2011. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS) os fatores relacionados são
vários, como a diminuição da pobreza (melhor distribuição
de renda, com diminuição das desigualdades sociais e
iniquidades em saúde)e a ampliação do acesso à saúde
através da consolidação do SUS. Agora são mais de 20
anos desde sua criação e começamos a colher os frutos. A
estratégia de saúde da família, como modelo de atenção
do SUS, teve importante papel na ampliação do acesso,
justamente por chegar mais perto das pessoas com maior
exclusão social e vulnerabilidade, que são as de maior
risco para a mortalidade materna e infantil.

Leia mais

Você sabia que...
No Brasil, a morte materna é uma das dez principais causas de óbito entre mulheres de 10 a 49
anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, publicados em 2011, a razão de morte materna
foi de 68 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Os números parecem baixos, mas a recomendação
da Organização Mundial de Saúde é de que haja, no máximo, 20 casos de morte materna a
cada 100 mil nascidos vivos. 

A redução da mortalidade materna ainda é um desafio para o sistema de Saúde brasileiro.
Apesar dos constantes avanços tecnológicos aplicados à área de saúde, apenas 11 das 27
capitais brasileiras possuem Comitês de Mortalidade Materna atuantes. Essa comissão é
responsável por identificar problemas regionais e elaborar estratégias para solucioná-los.

Programa irá qualificar a gestão de serviços farmacêuticos 
O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS (Qualifar-SUS) destinado a qualificar a gestão dos serviços farmacêuticos no
Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo da ação é aprimorar a distribuição de medicamentos,
principalmente em localidades de maior pobreza, ampliando e tornando mais eficiente o acesso
da população a esses produtos.

Leia mais

Ministério amplia assistência a pacientes com AVC
Vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) passarão a ter assistência integral pelo Sistema
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Vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) passarão a ter assistência integral pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Foi publicada, no mês passado, a portaria 664/2012, que estabelece
novo protocolo de assistência ao paciente com AVC isquêmico e hemorrágico. Entre as
novidades, está a incorporação do trombolítico alteplase, medicamento que diminui em até 31%
o risco de sequelas, e o fornecimento de serviços habilitados para atendimento do quadro
clínico.

Leia mais

Campanha de vacinação contra a gripe termina em 25 de maio 
Em sua 14ª edição, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe visa imunizar 80% do
público-alvo de 30,1 milhões de pessoas, entre idosos, gestantes, crianças entre seis meses e
dois anos de idade, profissionais de saúde e indígenas. Em 2011, mortalidade por influenza
H1N1 teve queda de 64,1%. Até 25 de maio, 65 mil postos de vacinação do Sistema Único de
Saúde (SUS) estarão preparados para imunizar a população.

Leia mais

Saúde estimula hospitais a fazerem mais transplantes, incentivos
financeiros podem chegar a R$ 217 milhões
O estímulo à realização de mais transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS) ganha reforço
com a criação de novos incentivos financeiros para hospitais que realizam cirurgias na rede
pública. Com as novas regras, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os hospitais que fazem
quatro ou mais tipos de transplantes poderão receber um incentivo de até 60% em relação ao
gasto com os procedimentos de transplantes já pagos pelo Ministério da Saúde.

Leia mais

Dengue: curso de capacitação on-line já está disponível 
Médicos e enfermeiros da atenção básica de todo o país podem se inscrever para participar do
curso à distância - “Atualização no manejo clínico da dengue”. A ideia é reforçar a capacitação
no diagnóstico e tratamento da doença com a discussão de quatro casos clínicos que ocorrem
no dia a dia. O curso pode ser concluído em menos de uma hora. O desenvolvimento do
treinamento é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Aberta do Sistema
Único de Saúde (Una-SUS).

Leia mais

Base de Dados da REBRATS (Rede Brasileira de Avaliação de
Tecnologias em Saúde): Confira os estudos em destaque este mês
A Rede é uma estratégia para viabilizar a disseminação de estudos em ATS (Avaliação de
Tecnologia em Saúde) e entra em cena para divulgar as informações e ações desenvolvidas por
seus parceiros no âmbito nacional. Na página eletrônica da REBRATS encontra-se a Base de
Dados, onde estão cadastrados estudos brasileiros em ATS em andamento ou já concluídos de
interesse a gestores, pesquisadores e sociedade em geral. O IATS é um dos membros da
Rebrats.

Parecer técnico-científico sobre o uso do bortezomibe no tratamento do mieloma múltiplo
refratário

Parecer técnico-científico sobre o uso de everolimo para prevenção de rejeição em transplante
renal 
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