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Mortalidade materna

• Mortalidade materna como um problema de saúde 
publica que tem prioridade no México hoje.   (ODM 
redução em 75% em 2015)

• E um indicador de desigualdade social, que se 
apresenta  especialmente entre mulheres de 
algumas regiões e camadas de população (pobres, 
rurais, indígenas, negras). 

• Desigualdades e exclusões sociais que tem impactos 
na saúde.

• Multifatorial e associada a determinantes sociais em 
saúde.



Mortalidade materna no México 
por estados.
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A situacao no contexto indígena.



Panorama da mortalidade materna em 
Guerrero.
• Guerrero é o estado com maior mortalidade 
materna no México. Razão de 99.8 em 2008 e 
uma preliminar de 103.1 em  2009, respeito da 
nacional (62.8 em 2009).

• Esperança  de vida  de 74.1 anos (lugar 30 de 
35). 

• Taxa de fecundidade mas alta do pais com 2.5 
filhos. 

• Segundo lugar em natalidade e promedio de 
filhos nascidos vivos.



Mortalidade materna em Guerrero



A costa chica de Guerrero
• Região pluriétnica conformada por população  
indígena mixteca, amuzga, tlapaneca, mestiços e 
negros. 

• Segundo lugar em mortalidade materna  em 
Guerrero os últimos 7 anos.

• O maior número de 
mulheres mortas por 
esta causa  são 
mulheres indígenas.

• Vulnerabilidade 
associado a etnia e 
pobreza.  



As políticas de promoção da saude materna

Programa Sectorial de Saúde  2007-2012:

• 5 objetivos.  
• Os três primeiros se relacionam de maneira direta  con as 

condições  de saúde da população (melhorar  estas 
condições, reduzir as desigualdades em saude,  e prestar 
serviços de calidad e segurança).  

• Os dos últimos referem-se  a temas financieiros incluindo 
o Seguro Popular. Procuram  “evitar o empobrecimento de la 
população devido a causas relacionadas com a saúde” e 
contribuir ao combate á pobreza e o desenvolvimento do país.

• Idéia de vulnerabilidade associada á pobreza e etnicidade. 
Focalizar ações nos 120 municípios com menor IDH.



As políticas de promoção da saúde 
materna
Programa de ação “Arranque Parejo en la 

Vida 2007-2012. 
• Melhorar a saúde materna e perinatal. Reduzir a MM em  
24% (Nal).

• Afiliação ao programa “Embarazo saludable” Gravidez 
saudável. (Seguro Popular para todas as mulheres 
grávidas).

• Estratégia 100x 100 (Focalização nos municípios com 
menor IDH para reduzir em 50%).

• Estratégia Integral para acelerar a redução da 
mortalidade materna (Portabilidade. Garantir atenção de  
emergências obstétricas em qualquer instituição).



• As mulheres indígenas são 
consideradas pobres e as ações são 
desenhadas desde uma lógica de 
vulnerabilidade.

• A estratégia específica é municípios 
com menor Índice de 
desenvolvimento. O critério é a luta 
contra a pobreza, não um enfoque de 
equidade, direitos nem 
interculturalidade.

Essas políticas e programas ¿Incorporam a 
perspectiva étnica?



• No são inclusas as praticas tradicionais em 
saúde nem a cosmogonia dos povos índios.  A 
mirada é economicista e desde uma lógica de 
acesso individual.



Seguro Popular: controle de recursos 
Acesso diferenciado a serviços segundo afiliação.

Arranque Parejo: rectoría e atendimento direto a 
população

.

Seguro Popular e saude materna: o 
paradoxo.

As ações para reduzir a mm que 
deveriam ser  coletivas e 
integrais, defendem 

financeiramente de um sistema 
individual e pouco claro.



¿Quais são os impactos?
• O Seguro Popular devia resolver fatores 
estruturais :  acesso a serviços,  redução do gasto 
“de bolsillo”,  abasto de medicamentos, 
melhoramento em infraestrutura e personal.

• O impacto é mínimo.  Todas as mulheres 
falecidas na costa chica em 2010 tinham seguro 
popular.  Do mesmo jeito, a terceira parte das 
que morreram em Guerrero durante 2009.  

• As causas diretas (hemorragia e preclampsia) se 
mantem iguais. Aumento do prenatal que nao 
diminui a MM.

• Cambio nos lugares de morte.



• Aumento na 
contratacao de 
personal  y 
melhoramento em 
algumas 
infraestruturas.

• Acesso a servicos: 
seguranca  individual 
/ desigualdades 
comunitarias.



• Nao há diminuicao no gasto de bolsillo em 
saúde. Se mantem o gasto de transporte, 
acompanhamento, alimentacaon da gestante e a 
familia dela. En algunos casos medicamentos y 
otros servicios sin reembolso.

• Abasto: Insuficiente. Tercerización de servicios 
en medicamentos y procedimientos 
especializados.

• Salud sexual integral relegadas. Dependen de 
los recursos del SP.



Lo que se queda por fuera…

• Dificultades para la afiliación.  Menores de edad, 
transporte, costos, infraestructura, red, 
operativo. 

• Medicalización cada vez mayor del proceso de 
embarazo y parto. Incremento en parto 
hospitalario.



Ausencia de la mirada de 

salud desde los pueblos 

indígenas. Desconocimiento 

de los saberes y practicas 

respecto a la relación frio-

caliente, restricciones y 

prescripciones alimentarias, 

elementos rituales de 

protección, papel de las 

curadoras tradicionales. 

Noción de ciudadanía y 

derechos.


