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1. INTRODUÇÃO 

A razão de mortalidade materna é indicador da qualidade de saúde, 

influenciada diretamente pelo grau de desenvolvimento econômico-cultural-

tecnológico de um país e a sua redução foi incluída como uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. (CALDERON; CECATTI; VEGA, 2006) 

 As altas taxas de mortalidade materna mostram que há uma violação dos 

direitos humanos de mulheres e de crianças, que atinge de forma desigual 

dependendo da classe social e raça. Os estudos da mortalidade materna remetem a 

analises da população e suas questões de vida e do processo saúde-doença em 

uma sociedade onde não existe consenso sobre a igualdade de gênero e direitos 

reprodutivos. (MARTINS, 2006)  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

É necessário questionar se os fatores determinantes sobre a saúde estão 

mudando para melhor? O mesmo ocorre para todos? Onde e para quem elas estão 

mudando para pior? (DAVID; ROCHA, 2015).    

A história pontuada de intenso racismo fez com que a cultura fosse 

manipulada para manter esse racismo e ainda de forma naturalizada. A lei 3.353 de 

13 de maio de 1888, que deu por extinção a escravidão, não trouxe para os ex-

escravos negros e seus descendentes a plena cidadania. Após a abolição as 

populações negras partiram para as margens, tanto no sentido físico quanto social. 

(MUNANGA, 1996) 

Há quem pense que o negro luta por privilégios, mas isso não é verdade: eles 

lutam contra privilégios, que os mantiveram afastados e pela integração do negro às 

oportunidades econômicas, políticas, educacionais e sociais, conferidas aos brancos 

sem restrições. O que ocorre é a confusão entre tolerância racial e democracia 

racial. Pra que esta última exista não é suficiente que haja alguma harmonia nas 

relações sociais de pessoas pertencentes a estoques raciais diferentes ou que 

pertencem a “raças “distintas. Democracia significa, fundamentalmente, igualdade 

social, econômica e política. (FERNANDES, 2007)  

 

 

 

 



3. OBJETIVO 

           Conhecer o impacto dos determinantes sociais que influenciam no alto índice 

de mortalidade materna em relação à mulher negra e medidas necessárias para sua 

diminuição.  

 

4. METODOLOGIA 

           Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Materiais publicados entre 1996 e 

2015 que foram consultadas em fontes como: BIREME, BVS e SCIELO; além de 

livros e cartilhas. Na busca bibliográfica foram utilizados os descritores:  mortalidade 

materna, racismo, equidade, mulher negra. 

 

 5. RESULTADOS 

CADERNOS INFORMAÇÃO AMNB (2012), mostram dados que demonstram 

que em 2010 as mulheres negras morreram mais por causas relacionadas à 

gravidez, ao parto, puerpério e abortamento do que mulheres brancas. 

As causas de morte materna estão relacionadas à predisposição biológica 

das mulheres negras para doenças como por exemplo, a hipertensão arterial, fatores 

relacionados à dificuldade de acesso, à baixa qualidade no atendimento recebido e a 

falta de ações e capacitação de profissionais de saúde voltadas para os riscos 

específicos aos quais mulheres negras estão expostas. Sendo assim, a observação 

médica e da enfermagem precisa ser mais cautelosa para este grupo, já que em 

alguns dados é notado que a hipertensão e hemorragia foram as principais causas e 

dentro do recorte por cor, mulheres negras chegam a morrer quase o dobro nas 

mesmas causas. (BENEVIDES, 2005) 

A divulgação de uma pesquisa feita pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), 

verificou que os hospitais e maternidades, públicos e particulares, atendem de forma 

diferenciada mulheres brancas e negras, mesmo quando pertenciam à mesma 

classe social e tinham o mesmo nível de escolaridade. (CRUZ, 2004) 

          Seis consultas pré-natais básicas de forma isolada não são significantes a 

ponto de garantir equidade. A necessidade das escolas médicas e de enfermagem 

reverem seus conteúdos de obstetrícia é importante para que um profissional 

generalista possa diagnosticar aspectos simples da obstetrícia. Porém, para se torna 

uma ação afirmativa é necessário formar profissionais sensibilizados em relação às 

diversidades culturais e visões do mundo. (CRUZ, 2004) 
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