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RACISMO?
Racismo interpessoal: se caracteriza quando
pessoas fazem uso de pensamentos
preconceituosos e têm ações discriminatórias
ofendendo a população negra de maneira a
afetarem o seu direito à saúde entre outros bens
e serviços sociais, como o simples fato de
conviver respeitosamente. 



Racismo institucional: coloca pessoas de
grupos raciais ou étnicos em situação de
desvantagem no acesso aos benefícios
gerados pela ação das instituições e
organizações quando, por exemplo, em
políticas públicas não reconhecem que
historicamente essa população foi
direcionada pelo Estado brasileiro para o
lugar da exclusão, vulnerabilidade e
desigualdades, ou até mesmo
marginalidade.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) definiu um sistema de
classificação com cinco categorias: branca, preta, parda, amarela e indígena.

O Ministério da Saúde, por meio da sua Portaria nº 344, de 1º de

Declarar a sua raça/cor é importante para a construção de políticas

fevereiro de 2017 (ver Anexo D), adota o critério da autodeclaração, ou
seja, o(a) próprio(a) usuário(a) define qual é a sua raça/cor.

públicas, pois permite que os sistemas de informação do SUS consolidem
indicadores que traduzem os efeitos dos fenômenos sociais e das
desigualdades sobre os diferentes segmentos populacionais.

QUESITO RAÇA/COR: PORTARIA Nº
344, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017



POLÍTICA NACIONAL DE
SAÚDE INTEGRAL DA
POPULAÇÃO NEGRA

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra
(PNSIPN) tal política foi instituída no dia 13 de Maio de 2009.

 Compromisso firmado pelo Ministério da Saúde, no combate às
desigualdades no Sistema Único de Saúde (SUS) e na promoção
da saúde da população negra de forma integral.

Princípio do SUS norteador: EQUIDADE
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Objetivos
Promover a saúde integral da população
negra, priorizando a redução das
desigualdades étnico-raciais, o combate
ao racismo e discriminação nas
instituições e serviços do SUS.

 Geral

Específicos

Garantir e ampliar o acesso da
população negra residente em áreas
urbanas, em particular nas regiões
periféricas dos grandes centros, às
ações e aos serviços de saúde;

aprimorar a qualidade dos sistemas de
informação em saúde, por meio da
inclusão do quesito cor em todos os
instrumentos de coleta de dados
adotados pelos serviços públicos, os
conveniados ou contratados com o SUS;

 monitorar e avaliar as mudanças na
cultura institucional, visando à
garantia dos princípios antirracistas
e não discriminatório; 

melhorar a qualidade dos sistemas de
informação do SUS no que tange à coleta,
processamento e análise dos dados
desagregados por raça, cor e etnia;



Dados que justificam a
PNSIPN

O Censo 2010 do IBGE, afirma que negras e negros
constituem 50,7%. Dados mais recentes apontam que,
em 2015, 53,9% das pessoas se declararam de cor ou
raça preta ou parda .
Maior parte dos atendimentos concentra-se em
usuários(as) com faixa de renda entre um quarto e meio
salário mínimo, distribuições que evidenciam que a
população de mais baixa renda e a população negra são,
de fato, SUS-dependentes.



De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em 2008, a população negra
representava 67% do público total atendido pelo SUS, e a
branca 47,2%.

Em 2012, 56 mil pessoas foram
assassinadas no Brasil. Destas, 30 mil
são jovens entre 15 a 29 anos e, desse
total, 77% são negros. A maioria dos
homicídios é praticada por armas de
fogo, e menos de 8% dos casos chegam
a ser julgados.



No que se refere à letalidade de
afrodescendentes, o aumento de 18,2% na
taxa de homicídio de negros entre 2004 e
2014, ao mesmo tempo em que o mesmo
indicador associado a não negros diminuiu

14,6%.

Das pessoas que já se sentiram
discriminadas no serviço de saúde,

destacaram-se: as mulheres (11,6%); as
pessoas de cor preta (11,9%) e parda
(11,4%), e as pessoas sem instrução ou
com ensino fundamental incompleto

(11,8%).

37,8% da população adulta preta ou
parda avaliaram sua saúde como
regular, ruim ou muito ruim, contra
29,7% da população branca. ) 

Em dados de 2018 divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), 47% dos empregos
informais eram ocupados por pessoas

pretas ou pardas.



DADOS HRTN 
PRONTO SOCORRO & MATERNIDADE

OUT/21 A OUT/22
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