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RESUMO 

Objetivo: analisar a mortalidade materna na Região Nordeste brasileira entre 2007 e 

2016. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, retrospectivo, descritivo, com 

análise de dados secundários a partir do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) e do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). Calculou-se a 

Razão de Mortalidade Materna (RMM) direta e analisou-se as variáveis: faixa etária, 

estado civil, raça/cor, escolaridade e tipo de causas. Resultados: Dos 4581 óbitos 

maternos registrados, destacaram-se as mulheres de 20 a 39 anos, solteiras, com nível 

fundamental e pardas. Predominaram as síndromes hipertensivas na gestação como 

principal causa direta e doenças do aparelho circulatório como causa indireta. A maior 

média da RMM foi encontrada na região Nordeste. Conclusão: A RMM elevada nos 

estados nordestinos demonstra que a mortalidade materna ainda é um desafio para saúde 

pública, ressaltando-se a necessidade de elaboração de políticas públicas direcionadas à 

saúde materna específicas para cada localidade. 

 

Palavras-chave: Mortalidade Materna; Sistemas de Informação em Saúde; Causas de 

Morte; Epidemiologia 

 

ABSTRACT 

 Objective: To analyze maternal mortality in the Brazilian northeast region from 2007 to 

2016. Methods: It was fulfilled a transverse study,  retrospective, descriptive, with 

analysis of secondary data from the mortality information system (SIM),  and the live 

birth information system (SINASC), It calculated the direct maternal mortality ratio 

(MMR) and analyzed the variables: age range, marital status, race, color, education and 
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types of causes. Results: Of the 4581 maternal deaths recorded, detached women from 

20 to 39 years old, singles, with fundamental level and browns. Predominated the 

hypertensive syndromes in pregnancy as the main direct cause and diseases of the 

circulatory system as indirect cause. The highest average of MMR was found in the 

northeast region. Conclusion: High a MMR in northeastern states demonstrates that 

maternal mortality is still a public health challenge, emphasizing the necessity of  

elaboration of public policy  directed to specific maternal health for each location. 

 

Key words: Maternal Mortality; Health Information Systems; Cause of Death; 

Epidemiology 

 

RESUMEN 

Objetivo: analizar la mortalidad materna en la región noreste de Brasil entre 2007 y 

2016. Métodos: se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, con análisis 

de datos secundarios del Sistema de Información de Mortalidad (SIM) y el Sistema de 

Información de Nacimientos Vivo (SINASC). Se calculó la relación directa de 

mortalidad materna (MMR) y se analizaron las variables edad, estado civil, raza / color, 

educación y tipo de causas. Resultados: De las 4581 muertes maternas registradas, 

destacamos las mujeres de 20 a 39 años, solteras, con nivel fundamental y de color 

marrón. Los síndromes hipertensivos en el embarazo predominaron como la principal 

causa directa y las enfermedades del sistema circulatorio como una causa indirecta. El 

promedio más alto de RMM se encontró en la región noreste. Conclusión: la alta tasa de 

mortalidad materna en los estados del noreste demuestra que la mortalidad materna 



5 

 

sigue siendo un desafío para la salud pública, enfatizando la necesidad de desarrollar 

políticas públicas dirigidas a la salud materna específica para cada lugar. 

 

Palabras clave: Mortalidad Materna; Sistemas de Información en Salud; Causas de 

Muerte; Epidemiología 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diariamente, no mundo, cerca de 830 mulheres morrem por causas evitáveis 

relacionadas à gestação e ao parto1. A mortalidade materna (MM) é um dos mais 

relevantes indicadores de saúde, não apenas da mulher, mas da população como um 

todo2. É também um indicador de desigualdade, pois é elevada em áreas 

subdesenvolvidas ou em desenvolvimento3, refletindo déficits no acesso e na qualidade 

dos serviços de saúde e o fracasso das políticas públicas de promoção da saúde da 

mulher4.  

De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

Morte Materna é definida como: 

A morte de uma mulher durante a gravidez ou no prazo de 42 dias após a 

interrupção da gravidez, independentemente da duração e do local da 

gravidez, de qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou pelo 

seu tratamento, mas não por causas acidentais ou incidentais5. 
 

Atualmente, o indicador de mortalidade materna mais utilizado é a razão de 

mortalidade materna (RMM)6. A OMS considera aceitável o valor abaixo de 20 por 100 

mil nascidos vivos7. 
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Estima-se que, em 2015, cerca de 303 mil mulheres morreram durante e após a 

gravidez e o parto. A RMM nos países em desenvolvimento, nesse ano, foi de 239 por 

100 mil NV enquanto em países desenvolvidos foi 12 por 100 mil nascidos vivos1. 

Nesse ano, a RMM direta, no Brasil, foi de 57,6 por 100.000 nascidos vivos8. 

As mortes maternas por causas obstétricas podem ser classificadas em dois 

tipos: obstétricas diretas e obstétricas indiretas. Em diversos países, as causas 

obstétricas diretas estão relacionadas a maior parte das mortes maternas. Dentre essas 

causas, as doenças hipertensivas da gravidez estão entre as principais responsáveis pela 

mortalidade e morbidade materna, globalmente. Contudo, as causas indiretas, também 

são relevantes, destacando-se o diabetes, a hipertensão e as doenças cardiovasculares3. 

O Brasil apresenta grandes disparidades territoriais e econômicas, tornando 

difícil estimar com precisão a atual situação de mortalidade materna9. Além disso, a 

subinformação das causas dos óbitos e o sub-registro das declarações de óbito 

dificultam seu real monitoramento10. Nesse contexto, a região Nordeste se destaca por 

apresentar altos índices de MM no país. Diante disso, a partir do presente estudo, 

espera-se, contribuir com informações relevantes a atenção à saúde da mulher nos 

diferentes contextos socioeconômicos do Nordeste, que possam subsidiar a tomada de 

decisão e o planejamento de ações voltadas para a redução da mortalidade materna 

nessa região. 

O objetivo deste trabalho é analisar a mortalidade materna na Região Nordeste 

no período de 2007 a 2016, caracterizando-a segundo as variáveis idade, estado civil, 

raça/cor e escolaridade. Além disso, objetiva verificar as causas básicas de óbito 

materno, estimar a RMM direta e classificar as causas de morte materna em direta e 

indireta. 
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METÓDOS 

 

Foi realizado um estudo transversal, retrospectivo, descritivo, com análise de 

dados secundários a partir de informações disponíveis na base de dados do DATASUS 

(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), por meio do programa 

TabNet Win32 3.0, abrangendo o período de 2007 a 2016. 

Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) e do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), que, 

respectivamente, realizam registro sistemático de dados de mortalidade e sobrevivência 

mediante a Declaração de Óbitos e a Declaração de Nascidos Vivos.  

Para o cálculo da RMM, realizou-se o quociente entre o número de óbitos 

maternos, obtidos pelo SIM, e o número de nascidos vivos (NV), obtidos no SINASC, 

no mesmo período, multiplicados por 100 mil. Foram calculadas as RMM anuais de 

cada região brasileira (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e dos estados 

Nordestinos (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia) no período analisado. Ressalta-se que nesses cálculos não 

foram utilizados fatores de correção, sendo assim, estimada apenas a RMM Direta. 

A mortalidade materna foi estabelecida a partir da definição da OMS, e 

corresponde ao Capítulo XV (Gravidez, Parto e Puerpério) da CID-10 e a outras mortes 

consideradas maternas, mas classificadas em outros capítulos. 

O estudo teve como variáveis faixa etária, estado civil, raça/cor, escolaridade e 

tipo de causas. A coleta de dados de cada variável e suas categorias foi realizada 

anualmente, sendo construído banco de dados no software Excel 2016. 
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Devido a utilização de dados de domínio público, de acesso irrestrito, para a 

realização do estudo, o mesmo é dispensado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) de análise do sistema Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) UNIT-

AL. 

 

 RESULTADOS 

 

Os valores de RMM direta de 2007 a 2016, nas regiões brasileiras, estão 

apresentados na Tabela 1. Dentro do período estudado, a maior média de RMM direta 

no Brasil foi encontrada na região Nordeste (69,42) e a mais baixa na região Sul 

(46,04). 

Dentre as regiões do Brasil, nesses dez anos, Norte e Nordeste foram as que 

apresentaram valores de RMM direta mais elevados, exceto em 2008 que foram as 

regiões Nordeste e Centro-Oeste. No período analisado, os valores, mais baixos de 

RMM direta variaram, anualmente, entre as regiões Sul e Sudeste, exceto em 2007 que 

foi a região Centro-Oeste. A maior RMM direta (78,64 por 100 mil nascidos vivos) foi 

encontrada na região Norte no ano de 2014 e a menor (34,88 por 100 mil nascidos 

vivos) na região Sul no ano de 2013. 

Em relação a Região Nordeste, as RMM diretas, de 2007 a 2016, estão 

demonstradas na Figura 1. A maior média de RMM direta foi encontrada no estado do 

Maranhão (91,27) e a mais baixa no estado do Rio Grande do Norte (46,89). A RMM 

direta mais elevada foi registrada em 2008 no estado do Piauí (117,72 por 100 mil 

nascidos vivos) e a menor (29,12 por 100 mil nascidos vivos) no Rio Grande do Norte, 

em 2007. 
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As maiores RMM diretas, nos anos analisados, ocorreram nos estados do 

Maranhão e Piauí, exceto em 2009 e 2014, que respectivamente, foram em Sergipe 

(102,53 por 100 mil nascidos vivos) e Alagoas (104,12 por 100 mil nascidos vivos). Por 

outro lado, os valores mais baixos variaram entre os estados de Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Alagoas e Ceará. 

Com relação ao número de óbitos maternos, na região Nordeste, durante a 

gravidez, parto ou aborto, durante o puerpério até 42 dias, no período do estudo, 

contabilizou-se um total de 4581 óbitos. O menor valor foi encontrado em 2007 (379 

óbitos) e o maior em 2013 (499 óbitos). 

Observou-se ainda que, entre 2007 e 2009 houve um aumento no número de 

óbitos registrados, sendo 379 em 2007, 444 em 2008 e 481 em 2009. No período de 

2010 a 2013 os valores oscilaram, verificando-se 437 óbitos em 2010, 486 em 2011, 

451 em 2012 e 499 em 2013. Já a partir de 2014, houve uma redução nesses números, 

de 493 no ano de 2014, 464 em 2015 e 447 em 2016. 

As variáveis faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor foram reunidas e 

associadas à ocorrência da mortalidade materna. Dos 4581 óbitos maternos registrados 

na região Nordeste, entre 2007 a 2016, 76,8% ocorreram na faixa etária dos 20 aos 39 

anos, 44,08% tinham até 7 anos de escolaridade, 49,18% eram solteiras e 64,46% 

pardas (Tabela 2).  

Com relação a variável faixa etária, calculou-se também a porcentagem relativa 

de óbitos, o que pode ser verificado na Tabela 3. 

Ao analisar as causas dos óbitos maternos categorizados nos Capítulos do CID-

10, foram encontrados registros em quatro deles: Capítulo I (Algumas doenças 

infecciosas e parasitárias) com 76 óbitos correspondendo a 1,66% do total, II 
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(Neoplasmas) com 1 registro apenas (0,02%), V (Transtornos mentais e 

comportamentais) com 4 óbitos (0,09%) e XV (Gravidez, parto e puerpério), com 4500 

mortes o que corresponde a 98,23% . 

Nesse contexto, com base no Capitulo XV do CID-10, foi analisada a 

distribuição das causas dos óbitos obstétricos diretos e indiretos que está apresentada na 

Tabela 4. As causas obstétricas diretas responderam por 70,25% das mortes maternas e 

as indiretas, por 26,71%. Dentre as causas diretas, predominaram (23,15%) Edema, 

proteinúria e transtornos hipertensivos (O10-O16), já nas causas indiretas a maior parte 

(22,42%) correspondeu a Outras doenças da mãe, classificadas em outra parte, mas que 

complicam a gravidez o parto e o puerpério (O99). 

 Nesse sentindo, sobre as causas de morte diretas e indiretas, observou-se que há 

prevalência de algumas causas. Nas diretas, notou-se um predomínio das síndromes 

hipertensivas com 1037 registros, seguido de aborto com 318, síndromes hemorrágicas 

com 301 e infecções puerperais com 285. Com relação as causas indiretas, verificou-se 

que as doenças do aparelho circulatório prevaleceram com 344 casos; em seguida, estão 

doenças e afecções especificadas com 237 e as doenças do aparelho respiratório com 

175 mortes. 

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo possibilitou relacionar a mortalidade materna com as variáveis 

sociodemográficas e analisar as causas básicas desses óbitos no Nordeste brasileiro, em 

dez anos. Porém, por se tratar de um estudo com dados secundários, a análise das 

variáveis ficou limitada aos dados disponíveis nas bases utilizadas. 
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De acordo com os resultados do estudo, entre 2007 e 2016, a região Sul 

apresentou tendência de diminuição da RMM direta, enquanto as demais regiões 

tenderam a estabilização em patamar não aceitável pela OMS. 

Ao analisar as RMM diretas das unidades federativas da região Nordeste 

observou-se que os valores oscilaram ao longo dos anos. No entanto, essas RMM 

permaneceram elevadas, o que evidencia a necessidade de melhorar atenção à saúde da 

mulher e os cuidados pré-natais8. 

As importantes disparidades socioeconômicas entre as regiões do Brasil podem 

justificar parte das diferenças encontradas na RMM11. 

Avaliar a redução da mortalidade materna ao longo do tempo é difícil devido a 

sua complexidade, que decorre tanto da inexistência quanto da parcial fidedignidade dos 

dados em algumas localidades2. Ressalta-se que, sendo o Nordeste uma das regiões com 

as maiores taxas de subinformação2 e sub-registro10 de mortalidade, supõe-se que a 

RMM pode ser ainda mais elevada que a encontrada por meio dos dados utilizados 

neste estudo. 

Notou-se, nesse estudo, que a maior parte dos óbitos maternos ocorreu nas 

mulheres de 20 a 39 anos, resultados semelhantes foram encontrados em outro 

trabalho12. Porém, ao analisar a porcentagem relativa, verificou-se que o risco de morte 

se elevou com a idade, acentuando-se, consideravelmente, a partir dos 40 anos. Apenas 

a idade da mulher não é considerada fator isolado para determinar complicações 

maternas e fetais, visto que outras variáveis, como assistência ao pré-natal e doenças já 

existentes, são importantes para os desfechos maternos13. 

Com relação a escolaridade, o maior número de mortes maternas foi 

encontrado nas mulheres que possuíam até 7 anos de estudo, dado esse que foi visto em 
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outras pesquisas7,13. As condições de menor escolaridade e de vida desfavorável podem 

prejudicar o acesso à informação e aos cuidados de saúde, imprescindíveis ao 

desenvolvimento de uma gestação saudável, além de limitar o reconhecimento de 

direitos de cidadania12. 

No presente estudo, quanto a situação conjugal, verificou-se o predomínio de 

óbitos entre as mulheres solteiras, corroborando com resultados encontrados em outras 

pesquisas13,14,,15. A ausência do companheiro tem sido interpretada como a possibilidade 

de menor suporte emocional e apoio material durante a gestação12. 

Quanto a variável raça/cor, nesse trabalho, observou-se que a maioria das 

mortes maternas ocorreu nas mulheres pardas, o que também foi encontrado em outro 

estudo11. Contudo, outro trabalho demonstrou que a maior parte dos óbitos maternos foi 

registrado em mulheres negras devido a maior associação de doenças hipertensivas, 

menos acesso aos serviços de saúde e baixa qualidade da assistência12. 

Em relação às causas do óbito, houve predominância das causas diretas, 

principalmente as síndromes hipertensivas, gravidez que termina em aborto, as 

síndromes hemorrágicas e as infecções puerperais.  Outras pesquisas também 

evidenciaram a prevalência das causas diretas3,4,12. Ressalta-se que, quanto menos 

desenvolvida for uma região, maior é a participação das síndromes hipertensivas, 

hemorrágicas e infecciosas na morte materna4. 

As causas obstétricas diretas são, quase em sua totalidade, evitáveis, pois 

dependem da qualidade da assistência durante o ciclo gravídico-puerperal16. Nesse 

sentido, boas assistências pré-natal e obstétrica a nível hospitalar, além de educação em 

saúde com as estantes, são medidas que podem evitar esse desfecho materno4. 
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A respeito das causas indiretas, as mais frequentes foram as doenças do 

aparelho circulatório, doenças e afecções especificadas e as doenças do aparelho 

respiratório. No Brasil, em 2012, as doenças do aparelho circulatório, dentre as causas 

indiretas, também foram as mais frequentes13. 

Quanto às causas indiretas, é relevante notar que estão relacionadas às 

mulheres já portadoras de comorbidades e devem, assim, ser consideradas, a priori, 

como gestantes de risco e acompanhadas com mais cuidados16. 

A interpretação dos resultados desse estudo deve ser cautelosa devido as 

limitações da coleta de dados, entretanto, é possível observar que eles reafirmam a 

perpetuação das desigualdades sociais na determinação da mortalidade materna no 

Nordeste brasileiro. A redução dessa mortalidade é dependente de vários fatores, dentre 

eles, um efetivo monitoramento dos casos e um serviço de saúde de qualidade, desde o 

planejamento familiar até o puerpério.  

Nesse contexto, para a redução da mortalidade materna é preciso a elaboração 

de políticas públicas direcionadas à saúde materna, com adoção de medidas de controle 

e prevenção, com detecção precoce de risco e tratamento adequado das mulheres em seu 

ciclo gravídico-puerperal, visando reduzir a ocorrência deste agravo, considerando as 

particularidades sociais e regionais.  
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Tabela 1. Distribuição de mortes maternas (MM), nascidos vivos (NV) e razão de 

mortalidade materna direta (RMM por 100 mil NV) anual das regiões brasileiras, no 

período de 2007 a 2016. 

 

Ano de 

ocorrência 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Região 

Centro-

Oeste 

2007      

MM 202 559 540 192 97 

NV 311,813 878,588 1.122,809 362,858 215,260 

RMM Direta 64,78 63,62 48,09 53,91 45,06 

2008      

MM 188 618 528 202 145 

NV 321,998 888,268 1.130,407 371,497 222,658 

RMM Direta 58,38 69,57 46,70 54,37 65,12 

2009      

MM 209 631 695 201 136 

NV 310,726 865,098 1.119,231 366,358 220,168 

RMM Direta 67,26 72,93 62,09 54,86 61,77 

2010      

MM 192 598 604 193 132 

NV 306,422 841,160 1.123,593 369,905 220,788 

RMM Direta 62,65 71,09 53,75 52,17 59,78 

2011      

MM 196 587 540 168 119 

NV 313,745 851,004 1.143,741 378,093 226,577 

RMM Direta 62,47 68,97 42,21 44,43 52,52 

2012      

MM 193 546 529 183 132 

NV 308,375 832,631 1.152,848 381,658 230,279 

RMM Direta 62,58 65,57 46,98 47,94 57,32 

2013      

MM 232 617 569 135 133 
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NV 313,272 821,458 1.147,627 386,983 234,687 

RMM Direta 74,05 75,11 49,58 34,88 56,67 

2014      

MM 253 594 610 149 133 

NV 321,682 833,090 1.182,949 396,462 245,076 

RMM Direta 78,64 71,30 51,56 37,58 54,26 

2015      

MM 214 580 631 166 147 

NV 320,924 846,374 1.146,232 406,529 247,609 

RMM Direta 66,68 68,52 52,74 40,83 59,36 

2016      

MM 223 538 605 157 147 

NV 307,526 796,119 1.127,499 391,790 234,866 

RMM Direta 72,51 67,57 53,65 40,07 62,58 

      

 

 

 

Figura 1. Razão de mortalidade materna nos estados da região Nordeste no período de 

2007 a 2016. 
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Tabela 2. Variáveis relacionas à mortalidade materna na região Nordeste, no período de 

2007 a 2016. 

 

Variáveis MA PI CE RN PB PE AL SE BA n % 

Faixa Etária            

10-19 anos 167 72 81 25 31 93 47 24 146 686 14,98 

20-39 anos 548 300 487 139 195 516 168 154 1011 3518 76,8 

40 ou mais 

anos 

33 25 53 16 15 52 20 15 147 376 8,2 

Ignorada - - - - - - - - 1 1 0,02 

Escolaridade            

Nenhuma 54 19 23 7 7 38 19 15 63 245 5,35 

1-3 anos 92 58 97 22 29 92 41 22 190 643 14,04 

4-7 anos 214 99 138 42 46 196 57 60 279 1131 24,69 

8-11 anos 244 83 179 48 42 166 37 61 290 1150 25,10 

12 ou mais 

anos 

51 26 45 14 9 42 10 15 74 286 6,24 

Ignorada 93 112 139 47 108 127 71 20 409 126 24,58 

Estado Civil            

Solteiro 383 140 321 84 82 380 115 114 634 2253 49,18 

Casado 152 115 173 53 72 181 56 48 318 1168 25,5 

Viúvo 4 2 7 1 2 3 3 2 5 29 0,63 

Separado 

Judicialmente 

3 2 7 1 - 6 1 1 10 31 0,67 

Outro 137 43 55 20 29 42 13 22 101 462 10,1 

Ignorado 69 95 58 21 56 49 47 6 203 638 13,92 

Cor/Raça            

Branca 96 51 124 54 42 163 29 51 170 780 17,02 

Preta 89 42 24 7 10 41 11 24 236 484 10,57 

Amarela - 3 1 - 1 3 - - 3 11 0,24 

Parda 496 272 427 83 178 429 169 111 788 2953 64,46 

Indígena 13 - 2 - 1 4 - 1 6 27 0,59 

Ignorado 54 29 43 36 9 21 26 6 102 326 7,12 
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             n: número de casos; %: porcentagem 

 

 

 

Tabela 3. Porcentagem relativa de óbitos maternos por faixa etária, entre 2016 a 2017 na 

região Nordeste. 

 

Idade (anos) (n) Gestantes (n) Óbitos % 

10-19 1.884.175 686 0,036 

20-39 6.392.294 3518 0,055 

40 ou mais anos 177.165 376 0,212 

Ignorada 151 1 0,66 

 

            n: número de casos; %: porcentagem 

 

 

 

 

Tabela 4. Distribuição de óbitos maternos por causas obstétricas na região Nordeste, no 

período 2007 a 2016. 

 

Causa dos óbitos (CID-10) n % 

Obstétricas diretas    

Gravidez que termina em aborto (O00-O08) 318 7,07 

Edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, 

no parto e no puerpério (O11-O16) 

1042 23,15 

Outros transtornos maternos relacionados 

predominantemente com a gravidez (O20-O29) 

145 3,22 

Assistência prestada à mãe por motivos ligados ao feto e à 

cavidade amniótica e por possíveis problemas relativos ao 

parto (O30-O48) 

266 5,91 

Complicações do trabalho de parto e do parto (O60-O75) 736 16,36 

Complicações relacionadas predominantemente com o 

puerpério (O85-O92) 

654 14,54 

Obstétricas indiretas   

Hipertensão essencial pré-existente complicando a 

gravidez, o parto e o puerpério (O10) 

75 1,67 
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Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis 

em outra parte, mas que compliquem a gravidez, o parto e o 

puerpério (O98) 

101 2,25 

Outras doenças da mãe, classificadas em outra parte, mas 

que complicam a gravidez o parto e o puerpério (O99) 

1009 22,42 

Diabetes mellitus na gravidez (O24) 17 0,37 

Não especificadas   

Morte obstétrica de causa não especificada (O95) 137 3,04 

 

n: número de casos; %: porcentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


