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PREFÁCIO

O livro, “Olhares sobre a equidade em saúde: elementos acerca da
Implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra
em Porto Alegre”, ao mostrar as experiências do Município, tem a relevância
de levar para cada gestor e cidadão que se interesse pelas questões da saúde a
demonstração do esforço para atender à Política Nacional de Saúde Integral
da População Negra (PNSIPN).
Nos últimos anos, tem-se feito um debate infrutífero sobre a situação
da população negra, muitos buscando relacioná-la apenas a condições sociais.
Esta abordagem é enganosa e apenas a utilizam aqueles que falam sem ter
a vivência ou a avaliação dos dados concretos que desmentem de forma
contundente essa relação.
A realidade demonstra que nosso país, e não é diferente em nossa
cidade, vive um “apartheid” social, que se intensifica quando introduzimos
a situação racial. Os dados concretos são bem demonstrados neste livro
quando expõem, por exemplo, a cruel realidade da incidência de AIDS e da
situação de violência na população negra, que é desproporcional ao número
de negros(pretos e pardos) em Porto Alegre.
A maior gratificação em escrever o prefácio deste livro foi verificar
o respeito pelo povo negro nas ações do Município de Porto Alegre e a
expectativa de que ele contribua para estimular os gestores, e não apenas
aqueles da área da saúde, a desemperrar antigas e planejar novas políticas que
contribuam para a PNSIPN, colaborando para transformar a equidade, tão
citada quando se fala do SUS, numa realidade.
Espero que este livro também influa para com o respeito pela população
negra - que faz parte da nossa história e da nossa cultura como povo brasileiro
-, para a diminuição do racismo e que contribua, mesmo que de forma singela,
para a construção do nosso povo brasileiro, através da mistura de nossas
matrizes - um povo forte, bonito, guerreiro, generoso e com altivez -, como
sonhou o poeta Oliveira Silveira, e espero que sonhe MV Bill.
Carlos Henrique Casartelli
Médico, pediatra, intensivista, servidor da
Secretaria de Saúde, ex-secretário municipal
de saúde de Porto Alegre
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A conquista dos direitos sociais em Porto Alegre tem história marcada
pela intensidade das lutas lideradas por movimentos representativos da sua
população, como é no caso da população negra, dos povos indígenas, das
mulheres e dos idosos, só para citar alguns exemplos. Na área da saúde não
é diferente e expressão deste movimento está na liderança da área técnica
da Saúde da População Negra da Secretaria Municipal de Saúde, neste
lançamento; evidencia as necessidades e os resultados da institucionalização
das ações de saúde para a População Negra.
De forma orquestrada, a presente obra é composta por um conjunto de
iniciativas desenvolvidas por mais de sete mil colaboradores, trabalhadores
da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e instituições parceiras,
nas suas diferentes atividades para o aperfeiçoamento e execução do
Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital gaúcha. Como objetivomeio principal, sempre reforçado a todos em momentos de discussão e
capacitações da área técnica, a transversalidade foi o fio condutor de toda
a obra. A transversalidade apresentada é multidirecional, permeando todas
as dimensões do saber-fazer no espaço abordado – das especialidades na
saúde, de instrumentos normativos e esferas administrativas do SUS, de
ações intersetoriais e interpessoais.
Vamos começar a resumir os capítulos do livro pelos últimos, haja
visto que, se há uma condução para a execução das políticas municipais
de saúde, a sua priorização está diretamente atrelada às necessidades
expressas pela população. Em Porto Alegre, os usuários de saúde e
movimentos sociais envolvidos na temática se mostraram presentes em
todo o desenvolvimento da 6ª Conferência Municipal de Saúde, incluindo
o Seminário Preparatório realizado pela área técnica, e na Comissão de
Saúde da População Negra do Conselho Municipal de Saúde.
A participação dos segmentos do Controle Social em prol da saúde
da População Negra é abordada no capítulo oitavo, “CONTROLE
SOCIAL – Articulação do movimento social para a gestão compartilhada
do SUS”, desenvolvido por integrantes do Controle Social no Conselho
Nacional de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde, representantes dos
usuários e dos trabalhadores.

Sabe-se que as formas de expressão, cultura e religião da população
negra é diversificada, para além dos muros institucionais do Controle
Social instituído legalmente no SUS e compreendendo expressões artísticas
propriamente ditas, de organização social e também religiosa impressas no
cotidiano da vida das pessoas. O agravo e o cuidado à saúde, em todas elas,
é expresso de diferentes formas. Interessa ao SUS desenvolver a visibilidade
e a utilização racional das práticas culturais e religiosas que promovam a
saúde, reconhecendo que também são práticas que atuam no sentimento de
identificação e pertencimento social. Estes temas são tratados no capítulo
seis, que trata sobre as formas de viver em quilombos “Aqui também tem
quilombo!” e no capítulo sete, específico ao tema “Religião de Matriz
Africana: valorização de saberes e práticas para o SUS”.
De outra perspectiva, as situações de saúde da população negra
também estão associadas à composição genotípica, intrínseca à existência
de todos os grupos populacionais. O traço genético imposto a quem sofre
de alguma doença falciforme é um deles, bem como a manifestação da
hipertensão e do diabetes também sofrem influência dessa condição.
No capítulo 5, o direcionamento gestor como política pública nacional
e os resultados das estratégias de ação com a Triagem Neonatal, também
conhecida como “Teste do Pezinho” são exemplificadas na análise do
perfil epidemiológico de Porto Alegre.
Evidencia-se que a distribuição dos casos de recém nascidos com
traço falciforme não é heterogêneo no território da cidade, evidenciando
o olhar específico necessário para o acompanhamento das diferentes
populações que compõem o município. A necessidade de reorganizar a
rede de serviços e otimizar os recursos para atender com resolutividade aos
problemas de pessoas que vivem com doença falciforme é a experiência
retratada no relato sobre a Rede de Saúde para a Pessoa com Doença
Falciforme em Porto Alegre. As conquistas desse Grupo de Trabalho
interinstitucional apontam para importantes resultados na qualificação da
gestão dos recursos públicos frente aos desafios enfrentados por familiares
e usuários que esperam por serviços e profissionais de saúde objetivos e
compreensivos no cuidado com a condição da Doença Falciforme.
As estratégias de implementação da Política de Saúde da População
Negra também passam por estratégias de visibilidade, de ampliar o
reconhecimento institucional e político necessário para a sua efetivação
na prática dos serviços de saúde. O Capítulo 4 apresenta, inicialmente,
a retomada das principais estratégias de visibilidade sobre a importância
de se instituir, na prática, a saúde voltada à população negra. Uma dessas
estratégias foi o Prêmio Promoção da Equidade em Saúde: Saúde da
População Negra, ocorrido no ano de 2011 em Porto Alegre e coordenado
pela Área Técnica da Saúde da População Negra da SMS.
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Apresentação

Além das práticas ocorridas na rede de serviços de saúde de Porto
Alegre, a transversalidade na atuação conjunta das Áreas Técnicas da SMS
permite a ampliação da capacidade de análise sobre o grupo populacional.
O olhar da Vigilância em Saúde, bem como o da informatização da rede
de serviços, permeados pelas particularidades relacionadas à população
negra os tornam menos instrumentais, normativos e prescritivos e mais
sensíveis à realidade das pessoas que acessam e usam os serviços e aos
profissionais que interagem com as mesmas cotidianamente.
Como premissa ao planejamento ascendente, o conjunto de
estratégias descrito tem como objetivo direcionar o posicionamento
gestor na efetivação do direito à saúde. Só com o desenvolvimento de
ações articuladas entre as esferas de SUS e entre gestores, trabalhadores
e usuários tem a potencialidade de conduzir o Sistema de Saúde às
necessidades reais da sua população.
O reconhecimento gestor, como principal mediador e decisor no
direcionamento das políticas públicas de saúde, é descrito no Capítulo 1,
compreendendo uma diversidade de arenas políticas da saúde. Apoiador e
representante da esfera municipal do SUS, o CONASEMS vem atuando
no reconhecimento dos gestores sobre as questões relacionadas às
populações vulneráveis estas estratégias estão descritas no Capítulo 1.
Vê-se, nos relatos das autoras desse primeiro capítulo, a importância
de construir significados que sejam capazes de sensibilizar e mobilizar
as políticas municipais e nacionais em torno da temática da saúde da
população negra.
Em Porto Alegre, a significação da atenção à saúde da População
Negra, considerando a equidade com justiça social, é fruto inquestionável
da atuação em equipe, conduzida pela representante da Área Técnica da
Saúde da População Negra na SMS, explicitada no conjunto de textos aqui
refletidos. Longe de ser tarefa simples, articulação entre diferentes atores
políticos e técnicos sobre um mesmo grupo populacional não significa
excluir os demais grupos populacionais em vulnerabilidade social, mas
incluí-lo no calendário da saúde junto aos demais grupos populacionais.
Reconhecer a diversidade e especificidade das populações, sem
abrir mão da responsabilidade de universalidade do Sistema Único de
Saúde, é desafio constante na gestão da Secretaria Municipal de Saúde
de Porto Alegre. Por esse motivo, é com muito orgulho que esta obra é
compartilhada a todos os gestores, trabalhadores e usuários com interesse
na temática e que atuam nos municípios do país ou mesmo fora dele.
Marcelo Bósio
Secretário Municipal de Saúde

CAPÍTULO 1
População negra nas políticas
públicas de saúde

Elaine Oliveira Soares
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra1 tem
possibilitado, que a temática racial seja incorporada no Sistema Único
de Saúde. O marco desta política é o reconhecimento do racismo, das
desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes
sociais das condições de saúde.
Com isto, para a efetiva implementação desta política, se faz
necessário, antes de tudo, repensar radicalmente o modelo de organização
da gestão do SUS. Para tanto é necessário provocar a construção de novos
modelos de atenção à saúde que considerem os efeitos do racismo na
promoção, prevenção e tratamento da saúde.
A PNSIPN foi apresentada no plenário do Conselho Municipal de
Saúde de Porto Alegre sendo ratificada para a implantação e implementação
da gestão municipal, a seguir foi incorporada na agenda política local para
a saúde.
A saúde é compreendida como direito humano e deve ser entendido
o respeito e valorização a diversidade e especificidades da população negra.
Isso requer que, nos planejamentos de ações de saúde, seja incorporada à
dimensão de raça e etnia.
Exemplos são os dados socioeconômicos, que demonstram que a
população negra de Porto Alegre, em sua maioria, encontra-se em situação
de desvantagem. Estes dados não são diferentes do restante do país, como
Portaria Ministerial 992 de 13 de maio de 2009.
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podemos exemplificar em relação à taxa de analfabetismo entre as crianças
de 07 e 09 anos de idade em Porto Alegre. Neste caso, constata-se um
diferencial: a “taxa para as crianças brancas é de 9,1% e crianças negras é
de 15,6%” (IBGE, 2010).
O acesso universal à saúde garantido pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), não tem sido suficiente numa sociedade tão desigual. A forma como
tem sido direcionada as políticas que norteam o SUS, tem se mostrado
insuficiente no que se refere a garantia da equidade em saúde, agravando
as condições de saúde da população negra.
Os dados epidemiológicos da SMS de Porto Alegre, demonstram
que em todas as fases da vida a população negra está em constante situação
de desvantagem. O risco de infecção do HIV, Sífilis e Tuberculose, óbitos
Materno, Mortalidade de jovens por causas externas (homicídios) por
raça/cor é o dobro ou mais em comparação a população branca (Boletim
Epidemiológico nº44, CGVS/SMS/Porto Alegre).
A Lei 8080 nos aponta um dos instrumentos mais eficazes no
direcionamento de políticas, conforme o Capítulo II, artigo VII, inciso
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursos e a orientação programática.
Um dos principais resultados a partir das análises apresentadas no
Boletim Epidemiológico foi a construção de metas no Plano Municipal
de Saúde de Porto Alegre a fim de dar conta das disparidade em saúde
apontadas por ele.
Na SMS Porto Alegre, desde março de 2010 a PNSIPN foi
posicionada no centro da gestão, pelo ex- Secretário de Saúde Carlos
Henrique Casartelli, assim como pelo atual secretário Marcelo Bósio,
tirando-a da marginalidade (traduzida em ações fragmentadas), passando a
ser expandida de forma mais eficaz e responsável para toda a SMS.
A população negra esta presente em todas as fases da vida, além
disto deve ser compreendida em toda sua integralidade. Compreendido
isto, entendemos que o papel fundamental de uma área técnica de saúde da
população negra é especialmente de dialogar e tensionar a transversalidade
da implementação da política para toda a estrutura do SUS. Aqui a
transversalidade deve ser entendida como uma co-responsabilidade
de todas demais estruturas da SMS. Isto requer, também compreender
que para a implementação desta política o financiamento esta garantido
em todo o recurso da saúde. A falta de uma rubrica específica não foi e
não deve ser a justificativa para a falta da implementação desta política.
Entretanto, vale a pena salientar, que é importante a definição de recursos
financeiros, especialmente para deflagrar o processo de institucionalização

desta política. No decorrer deste livro será possível observar a participação
de diferentes gestores e gestoras na busca da efetivação da PNSIPN em
Porto Alegre.
A intersetoralidade também foi impulsionada para outras estruturas
da Prefeitura de Porto Alegre. O dialogo foi estabelecido e conseguimos
compor esforços em proposições de políticas de ações afirmativas para
a população negra, na área da educação, saneamento, assistência social e
cultura.
Outro elemento fundamental foi à participação do controle social
para a implementação desta política. O reconhecimento do Conselho
Municipal de Saúde através da sua coordenadora Maria Letícia de Oliveira
Garcia e da Comissão de Saúde da População Negra, somado à prioridade
e à responsabilidade assumida, possibilitou o estabelecimento de uma
parceria entre gestão e controle social para a consolidação da PNISPN.
Vale salientar, o resultado da VI Conferência Municipal de Saúde,
na qual a gestão trabalhou arduamente para incluir no processo a temática
racial, que culminou na organização do Seminário Preparatório: Saúde
da População Negra. Esta organização possibilitou de forma articulada
serem encaminhadas propostas para todos os eixos das pré - conferências
e a própria conferência de Saúde, onde este tema foi discutido de forma
ampla com todos os segmentos presentes, resultando na proposta mais
votada na Conferência Municipal de Saúde.
A PNSIPN esta posta no município, com resultados positivos de
processos em curto prazo de tempo. Entretanto, ainda há muito que
ser feito, pois não alcançamos resultados epidemiológicos que mudem
significativamente a vida da população de Porto Alegre, em especial da
população negra. O caminho está sendo trilhado para que a busca por
direito na vida das pessoas passe a ser mais do que uma normativa, mas
uma realidade, para que, de fato, possamos, em breve, garantirmos o SUS
que queremos para toda a população de Porto Alegre.
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O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS) e o SUS completaram 23 anos em 2011. Desde sua criação,
em 1988, este Conselho, juntamente com os Conselhos de Secretarias
Municipais de Saúde (COSEMS), representantes dos gestores municipais
em cada estado, tem-se constituído como ator político fundamental
no processo de construção do Sistema Único de Saúde. Seu papel
preponderante é defender e representar os interesses dos municípios nos
espaços de pactuações interfederativas e fóruns Intergestores da saúde,
assim como em outras arenas políticas, atuando intensamente nessas
duas décadas de história no desenvolvimento e aprimoramento da gestão
participativa. São processos que constroem a descentralização das relações
de poder entre as esferas de governo, a sociedade e os trabalhadores da
saúde.
O CONASEMS desde sua criação tornou-se a fala do movimento dos
gestores municipais de saúde, tendo a sua participação institucionalizada
na Lei Orgânica 8142/90 e, recentemente, pela Lei 12466/11 e pelo
Decreto 7508/11, que regulamenta a Lei 8080/90, dispondo sobre sua
participação nas Comissões Intergestores. Desde que foi criado, focou sua
tarefa em promover e consolidar um novo modelo de gestão pública de
saúde, alicerçado em conceitos como descentralização e municipalização
viabilizando a importante participação da comunidade na saúde, diretriz
do SUS, posta em nossa Carta Magna.
Um dos maiores desafios da gestão municipal da saúde consiste na
garantia e ampliação do acesso aos serviços e ações para toda a população,
em especial às populações vulneráveis. Entre as situações de vulnerabilidade,
aquela que mais se destaca é a relativa à população negra, que compõe
a maior parcela da população brasileira, 51,1% (IBGE - 2009), e que
concentra os piores indicadores sociais, econômicos e epidemiológicos.
Diante desta realidade, o CONASEMS defende a importância do
debate sobre os desafios para garantia do acesso desta população aos
serviços e ações de saúde, mesmo antes da publicação da Portaria (MS 922
de 13 de maio de 2009) que institui a Política Nacional de Saúde Integral
da População Negra (PNSIPN).
Indicadores, quando produzidos evidenciando os recortes do quesito

raça-cor, apontam que a maior prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis, assim como a grande maioria dos agravos ocupacionais, de
doenças infecciosas, e ainda o maior grau de insatisfação com os serviços
de saúde, as piores auto avaliações do estado de saúde, independente do
rendimento médio domiciliar per capita, estão entre negros e negras. Esta
população ainda sofre cotidianamente os impactos da exclusão, muitas
vezes como manifestação de um quadro ideológico racista.
Muitos interpretam as péssimas condições de saúde da população
negra apenas como resultado das precárias condições econômicas,
desconsiderando o histórico social racista do país. A negação do
racismo e seus componentes pode ser considerada como um importante
determinante social da saúde.
Não basta apontar a enormidade de dados, não só censitários como
também epidemiológicos, que contribuem para conferir maior visibilidade
às condições de iniquidade que esta parcela da população vive, nem tão
pouco citar o vasto marco regulatório que diz respeito ao racismo e à
igualdade étnico racial. O CONASEMS deve ir além e aprofundar este
debate, por se tratar de tema complexo com inúmeros desdobramentos
culturais, políticos, psicossociais e institucionais. Ainda cabem indagações
sobre o acesso aos resultados efetivos da implementação de políticas
públicas racialmente equitativas e seu impacto na construção da cidadania
plena, considerada como espaço dos direitos humanos, com igualdade de
tratamento e oportunidades.
Desenvolver ações e projetos que visem alterar a lógica da produção
de saúde por meio de procedimentos para a produção de cuidados na
perspectiva do usuário cidadão é, sem duvida, um dos maiores desafios da
gestão municipal da saúde, segundo avaliação do CONASEMS.
Este grande desafio não se discute de forma isolada, pois seu
enfrentamento pressupõe mudanças de paradigmas que há muito pautam
a agenda estratégica de todos que defendem uma saúde mais justa com
garantia de acesso oportuno e de qualidade. O modelo hegemônico
centrado em hospitais, especialistas e doenças, principalmente as agudas,
tem sido forte o suficiente para resistir às tentativas de reforma das práticas
sanitárias. Isso acaba por levar alguns gestores de municípios de diferentes
portes a manter o instituído, tendo em vista as enormes dificuldades para
operar as mudanças nos processos de produção do cuidado em saúde.
Diante disto, vale destacar que o trabalho do CONASEMS tem a
perspectiva sempre protagonista na construção da política pública de saúde
no âmbito nacional e de apoio aos Cosems para a busca da construção
de consenso e fortalecimento do movimento dos secretários e secretárias
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A estratégia do CONASEMS para a valorização
da PNSIPN e a ação municipal
Denise Rinehart

municipais de saúde, levando em conta a importante perspectiva da
governança em seu sentido mais amplo.
Neste sentido, cabe uma reflexão sobre o conceito de governança
abordado segundo o Banco Mundial, em seu documento Governance and
Development de 1992: “entende-se por governança a maneira pela qual o poder é
exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando
o desenvolvimento com destaque ao seu patrimônio social, pressupondo os ajustes
necessários para a sustentabilidade das ações públicas, o aperfeiçoamento dos métodos
e procedimentos adotados, assim como a garantia de efetividade, eficácia e eficiência
dos resultados esperados”. Desta forma, cabe aqui ponderar o importante
papel do CONASEMS em estimular esta governança, principalmente
por intermédio dos COSEMS, oferecendo oportunidades para planejar,
formular e implementar políticas, com foco nos resultados esperados e
na transparência dos processos, e assim cumprir suas funções públicas
constitucionais.
Vale ainda mais uma reflexão com base na citação a seguir: em saúde
vale destacar a idéia de “boa” governança como requisito fundamental
para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao crescimento
econômico equidade social e também direitos humanos (Santos, 1997, p.
340-341).
O importante conceito de boa governança e equidade social aqui
apontado por Santos serve de principal norte ao CONASEMS em suas
iniciativas de promover o debate sobre todas as políticas de promoção da
equidade, e especificamente à implementação da PNSIPN nos municípios,
sem incorrer no erro de desconsiderar as infinitas armadilhas que surgem
no rumo desta iniciativa. Isto requer uma leitura estratégica deste processo
como apontado a seguir. Vale destacar que estas armadilhas encontram-se no
caminho tanto daqueles verdadeiramente implicados com o SUS e com boa
capacidade de gestão, como daqueles menos avisados recém-ingressos nesta
caminhada. O caminho a ser trilhado no sistema público de saúde brasileiro
deve considerar os obstáculos estruturais e conjunturais que precisam
ser enfrentados e superados se quisermos atingir nossos objetivos. Muito
embora os debates recorrentes sobre as diretrizes, objetivos e atribuições
do SUS não deixem invariavelmente de abordar a equidade, percebe-se que
ainda há muitos obstáculos na sua garantia e efetivação.
Mesmo diante do quadro atual de implementação de políticas
que visam a erradicação da pobreza extrema, assim como a redução
das desigualdades sociais e regionais, como exemplo os programas
de transferência de renda de comprovado sucesso, ainda são graves as
situações de injustiça, desigualdade e exclusão vividas por alguns segmentos

populacionais. Apesar dos esforços, ainda assim, há forte concentração de
renda nas mãos de pequena parcela da população.
Apesar do exercício crítico da gestão tripartite do SUS e da
formulação coletiva de suas políticas, ainda observamos propostas de
implementação destas que trazem em seu escopo recortes que perpetuam
situações de iniquidade, como a exclusão de municípios de pequeno porte,
sob a justificativa da indução, ou da melhoria da capacidade de avaliação e
monitoramento ou mesmo da otimização do uso dos recursos financeiros
escassos. O CONASEMS considera esta uma das armadilhas mencionadas
anteriormente, ou seja, é “fazer mais do mesmo para os mesmos sem
considerar que aqueles que têm menos terão cada vez menos”.
Outra armadilha não menos importante refere-se ao acesso universal
e igualitário como está posto em nossa Constituição Federal onde se lê em
seu Artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Não se trata aqui
de questionar a universalidade tão bem posta em nossa Carta Magna
como resultado da luta dos diversos atores sociais implicados na Reforma
Sanitária deste país, mas de refletir sobre outros aspectos:
-Quanto do debate, sob um olhar estreito da universalidade e da
igualdade, não nos afasta da garantia do direito humano à saúde sem
considerar a diversidade dos sujeitos e suas vulnerabilidades na busca deste
acesso e da justiça social? Relembrando Gilson Carvalho, a “igualdade deve
ser batizada com justiça para termos a garantia da equidade”, portanto é necessário
ir além do sentido da igualdade de direito abordando-a de fato.
-Quanto de nossas diferenças surgem como produto das injustiças
sociais ou são apenas manifestações naturais da diversidade dos sujeitos?
Nesta reflexão o debate sobre os determinantes sociais da saúde não pode
ficar em segundo plano, uma vez que saúde é um produto social e resultado
da condição socioeconômica. Portanto não há vulnerabilidade e exclusão
que não estejam diretamente afeita à estas condições.
-Quanto de nossas diferenças surgem como produto das injustiças
sociais ou são apenas manifestações naturais da diversidade dos sujeitos?
Nesta reflexão o debate sobre os determinantes sociais da saúde não pode
ficar em segundo plano, uma vez que saúde é um produto social e resultado
da condição socioeconômica. Portanto não há vulnerabilidade e exclusão
que não estejam diretamente afeita à estas condições.
-Quanto da busca pela melhoria do acesso às ações e aos serviços
de saúde pode levar à exclusão?A leitura do Inciso IV do Artigo 7º da Lei
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Orgânica da Saúde: - “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios
de qualquer espécie” pode levar a interpretações equivocadas que, mesmo diante
da ampliação da oferta de serviços promovam uma exclusão maior ainda de
grupos cuja vulnerabilidade não é considerada nesta análise, uma vez que
não coloca todos em igualdade de condições e oportunidades. Vale lembrar
que é pouco usual a gestão trabalhar com análise detalhada da clientela que
compões a demanda reprimida, pouco se sabe daqueles que não conseguem
entrar nos serviços de saúde.
Nesta breve análise estratégica, vale destacar a alta capilaridade entre
gestores e gestoras municipais, seja por meio de seus congressos estaduais,
nacionais, suas publicações entre revistas e livros de ampla distribuição,
sua página eletrônica com aproximadamente 10 mil visitas ao dia, além de
suas reuniões periódicas com representantes da gestão municipal de todos
estados, entre eles secretários de capitais e presidentes dos COSEMS.
Portanto, é importante ponderar sua capacidade de promover reflexões
com olhar pragmático da gestão municipal, que considere o Pacto
Federativo, com direção única e autonomia em cada esfera de gestão e
as diferentes nuanças e gradações no processo de construção do SUS em
todas as regiões do país com suas especificidades e peculiaridades.
Estas características imprimem ao debate de construção tripartite
da saúde no Brasil uma reflexão desafiadora, cabendo muitas vezes ao
CONASEMS enfrentar alguns tensionamentos internos - construir consensos
entre seus pares, e externos, pactuar as políticas aprovadas pelos conselhos
entre as demais esferas de governo, garantindo o apoio técnico e financeiro
como responsabilidades de todos os entes nesta execução.
Tratar do debate de implementação da PNSIPN significa
invariavelmente considerar esse cenário, porém sem deixar de abordar os
temas racismo e as assimetrias de cor ou raça. Levantar questões como estas
em um conjunto tão heterogêneo de atores dispersos em 5565 municípios
brasileiros na gestão da saúde, requer não somente uma simples abordagem
técnica e política, mas um exercício questionador, criativo e eficaz de
comunicação capaz de provocar reflexões e incômodos mobilizadores de
mudanças no panorama da saúde e da sociedade. A intolerância étnica e
o racismo, embora fortemente ancorados nas relações interpessoais, são
muitas vezes, desconsiderados e até mesmo institucionalmente negados nos
debates da saúde.
Parte do esforço do CONASEMS na condução deste debate está
em apontar a presença do racismo institucional, as diferentes formas de
combatê-lo em suas manifestações nas relações de trabalho, nas atitudes
e práticas dos trabalhadores da saúde, bem como preveni-lo por meio de

novas normas e procedimentos capazes de contribuir para a mudança da
cultura institucional, a fim de promover a saúde e o resgate à cidadania e
dignidade humana.
Tais esforços têm se concentrado na desnaturalização dessas
desigualdades e na efetivação do que está assegurado em lei e nas políticas
de governo, assim como no debate sobre a importância de coletar,
compilar e analisar dados estatísticos que considerem o Quesito Raça/
Cor, que deve ser autodeclarado, de acordo com as categorias oficiais de
classificação adotadas pelo IBGE (branco, preto, pardo, amarelo e indígena),
a fim servir de base ao planejamento em saúde.
O CONASEMS tem reiteradamente defendido a importância da
qualificação da Atenção Básica no SUS para que, entre outras finalidades,
atenda os requisitos de assumir o papel de coordenadora do cuidado integral
em saúde e ordenadora das redes de atenção.
Além de promover estas reflexões, o trabalho do CONASEMS para
dar visibilidade à PNSIPN passa pela construção de um processo estratégico
e, como tal, deve buscar oportunidades, ser capaz de reconhecer suas
fragilidades, valer-se de suas forças e potencialidades, proteger-se contra as
ameaças e reconhecer obstáculos para superá-los.
Torna-se, portanto, imprescindível fortalecer a Atenção Básica
também como promotora da inclusão social, e assim ir além da tolerância,
para reconhecer e respeitar a diversidade, e ainda maximizar os benefícios
do pluralismo e das diferentes manifestações culturais. Neste sentido, há
a necessidade de desenvolver um novo olhar sobre a diversidade social
e o direito às diferenças, exercitando cotidianamente a arte de cuidar
com respeito e dignidade humana e à saúde de todos em uma sociedade
efetivamente democrática.
Estão entre as diversas estratégias do CONASEMS para dar visibilidade
à implementação da PNSIPN às secretarias municipais de saúde:
Criação da seção “políticas de promoção da equidade” em sua
revista trimestral, cuja primeira matéria foi sobre a PNSIPN destacando
experiências municipais exitosas na sua implementação e depoimentos
de representantes dos movimentos de saúde da população negra.
Recentemente, houve o lançamento de número especial sobre o ano
internacional dos afrodescendentes, destacando a matéria sobre a Rede
de Religiões Afro-brasileiras e saúde, além da ampla divulgação do dia da
Mobilização Nacional pela Saúde da População Negra e o dia Consciência
Negra, ambos também em destaque na página da entidade.
Desde seu XXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde, realizado em Belém/PA em 2008, a entidade tem organizado atividades
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voltadas ao debate da implementação da PNSIPN assim como das demais
políticas de promoção da equidade. Durante seu XXVI Congresso em
Gramado/RS o presidente Antônio Carlos Figueiredo Nardi comprometese junto aos representantes dos movimentos de saúde da população negra,
LGBT, mulheres, pessoas com deficiência e Campo e Floresta a realizar em
seus congressos anualmente a atividade intitulada “diversidade de sujeitos
igualdade de direitos no SUS”, em parceria com os movimentos, voltada
a este debate. Desenvolve-se, a partir de Gramado, uma parceria com a
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR
abrindo espaço para a participação de representantes dos fóruns estaduais
de promoção da igualdade racial em seus dois últimos congressos, e para
a realização de pesquisa junto aos gestores municipais participantes sobre
a implementação da PNSIPN, além da distribuição ampla do exemplar da
Portaria nº992/2009 a todos os gestores presentes.
Inaugura no ano de 2011, em parceria com FIOCRUZ e Ministério
da Saúde/SVS, o Prêmio Pró-Equidade, onde reconhece iniciativas
de implementação da PNSIPN entre as experiências contempladas.
O CONASEMS mantem também em seus Congressos a Mostra de
Experiências Municipais de Saúde “Brasil aqui tem SUS” destacando o
critério de experiências voltadas à promoção da equidade em saúde.
Importante destacar que faz parte desta estratégia do CONASEMS
para dar visibilidade à PNSIPN, manter o tema sempre em pauta,
alternando sua presença em destaque ou em segundo plano, mas sempre
presente, dada a importância e relevância da questão e suas influências
sobre o processo saúde-doença-cuidado e morte.
Ainda consideramos como insuficientes estas iniciativas que
necessitam uma maior capilaridade na rede de Cosems estimulando agora
estas estratégias no âmbito estadual, regional e municipal. Há muito que
fazer e lembrando Davi Capistrano, “temos uma dívida com os excluídos
no Brasil, e eles tem pressa”.
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Por Isabel Clavelin
1. Por que uma política de saúde da população negra?
Quando se fala em saúde da população negra, se fala a partir da
compreensão da dimensão sócio-cultural-econômica do processo de
saúde-doença. Está em discussão como a sociedade se formata, como
se dão as relações de poder e como o racismo impacta na dinâmica da
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sociedade. É antiga a discussão sobre saúde e sociedade, todavia a inserção
do racismo no campo das ciências sociais e saúde é recente entre nós
e resulta da incidência acadêmica e política de ativistas do movimento
de homens e mulheres negras. Ao incorporar o racismo, como elemento
analítico é possível compreender, por exemplo, por que a anemia
falciforme, uma doença genética importante, de maior incidência em
população negra, até recentemente não tinha a atenção devida ao seu
vulto. Mesmo atualmente, ainda é um tema pouco estudado no processo
de formação de profissionais da área da saúde. Basta ver que é na pósformação de profissionais que a saúde da população negra começa a virar
tema de estudo e aprimoramento. Tem que ter política para a população
negra porque o racismo é patológico. Para ter saúde há que se desconstruir
o racismo.
2. Qual foi o processo/estratégicas necessárias para a criação dessa
política?
É importante registrar que esse campo de estudo foi gestado
principalmente pelo movimento de homens e mulheres negras,
principalmente pelas mulheres. Um exemplo é a Marcha Zumbi, de 1995,
que exigiu políticas públicas. Uma das respostas foi a realização de uma
mesa sobre saúde da população negra com estudiosos, pesquisadores para
diálogo com o Ministério da Saúde. A própria plataforma da Conferência
Mundial contra o Racismo, em 2001, também trouxe avanços. No
momento de criação da Seppir já havia proposta elaborada pela sociedade
civil, que contou com o apoio do Grupo de Trabalho Gênero e Raça do
Sistema das Nações Unidas no Brasil. Trata-se do texto Subsídios para o
Debate: Política Nacional de Saúde da População Negra – Uma Questão
de Equidade, que permitiu à Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, criada em 2003, com a missão de articular, formular
e coordenar políticas de promoção de igualdade racial estabelecer um
diálogo propositivo com o ministério, tendo como parcerias ativistas,
pesquisadoras/es, especialista do campo saúde da população negra. Ou
seja, havia um debate propício sobre uma proposta que se materializou na
política de saúde da população negra.

genocídios de jovens negros seja tão significativo quanto o Brasil em final
de copa mundial de futebol. Estamos nesse momento elaborando segundo
plano operativo da política nacional de saúde integral da população negra,
para tanto, é fundamental avaliar por que o primeiro plano não deu certo,
o porquê de sua baixíssima implementação, ou seja dialogar com as áreas
técnicas do Ministério da Saúde e saber o que foi planejado, o que foi
executado, como se avaliam as lacunas entre o planejado e executado,
quais são as estratégias pensadas para superá-las, e as oportunidades para
elaboração de uma plano eficiente, eficaz e efetivo que dê respostas às
necessidades da saúde da população negra, que possui piores índices
de agravos, resultantes do racismo. Como o racismo é efetivamente um
problema, é necessário trabalhar com os formuladores da política para
dar conta da saúde da população negra, como, por exemplo, estabelecer
metas diferenciadas de redução da morte materna em mulheres negras,
devido ao risco maior quando comparada à mulher branca. É preciso ter
força política porque é a vontade política que faz a política avançar ou não.
Como ativista, temos a tendência de pleitear espaço na Seppir. Temos de
ir adiante e buscar outros espaços, a exemplo, do Ministério da Saúde. São
diferentes tipos de intervenções que passam, inclusive, por elaborações
para onde queremos ir, qual o projeto político. Muitas vezes, as pessoas vão
para uma reunião ou algum espaço sem ter lido, ter obtido informações
acerca do que está sendo tratado. Essa preparação pode mudar o foco
do diálogo mesmo que a decisão esteja na mão de outra pessoa, isto é,
mudar a qualidade da intervenção. Avançamos, pois há décadas atrás não
tínhamos informação, agora temos, porém nem sempre analisadas e a
desconstrução do racismo é um processo contínuo, ininterrupto. Temos
que ampliar nossa base de articulação, é importante envolver, municípios e
estados, como os órgãos pertencentes ao Fipir (Fórum Intergovernametal
de Políticas de Igualdade Racial). Essa é uma articulação constante. O
racismo não dorme!

3.Como você analisa a conjuntura nacional para a efetiva
implementação desta política?
Primeiro, é preciso considerar o racismo nas suas mais distintas
formatações, inclusive, o racismo institucional. É preciso que a sociedade
brasileira considere que temos um problema, que, por exemplo, o
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A atenção primária é reconhecida como a porta de entrada do
sistema de saúde no município de Porto Alegre e, para isso, a gestão
planeja e executa as suas ações neste direcionamento. Por muito tempo, a
coordenação da atenção primária era identificada como a coordenação da
“rede”. Hoje, através de uma nova denominação, junto ao organograma da
Secretaria Municipal da Saúde, retirou-se a palavra “rede” da coordenação,
entendendo que a APS faz parte de uma rede maior, onde estão todos
os serviços de saúde, independente dos seus níveis de complexidades e
de suas respectivas coordenações. A Rede existe no delineamento deste
sistema de saúde a fim de que ele legitime os princípios e diretrizes do
SUS.
O modelo de atenção de saúde preconizado é a estratégia de saúde
da família, utilizada pela gestão e reiterada pelo controle social através
do Plano Municipal de Saúde 2010 – 2013. O município tem suas
características, onde o modelo de saúde tradicional (médico centrado)
vem de uma história anterior à municipalização da saúde (1996), em que
os grandes centros de saúde, (antigos PAM e os postos de saúde maiores)
geograficamente distribuídos na cidade junto aos bairros mais populosos,
centralizavam os cuidados aos usuários desde as vacinas, atenção básica

e a especializada. A Prestação de serviço à saúde era completada pelos
hospitais e atendiam as demandas dos usuários. A mudança de lógica na
atenção através da visão do indivíduo junto a sua comunidade alinhada à
necessidade do gestor municipal oferecer serviços de saúde à população
mais vulnerável de regiões periféricas associou-se à política nacional de
saúde da família. Neste momento, o gestor passa a introduzir novos
serviços na atenção primária, sempre como saúde da família, e mescla seus
serviços entre os dois modelos de atenção: unidades de saúde da família
e unidades básicas de saúde. A contratação dos recursos humanos não
consegue ser efetivada através de servidores estatutários e os governos
passam a procurar parcerias para poderem assumir esta política de atenção.
Algumas destas parcerias se tornam vulneráveis e, portanto, desestabilizam
a credibilidade do gestor e do modelo de atenção. Algumas parcerias se
mostraram independentes do gestor, também contribuindo na fragilidade
do sistema. A busca do equilíbrio entre gestores e parceiros é a meta a ser
alcançada. Uma das ações foi a criação de um instituto municipal (Instituto
Municipal de Estratégia de Saúde da Família - IMESF) que é uma fundação
pública de direito privado com personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, onde o compromisso se efetiva na operacionalização
dos recursos humanos e estruturais para a saúde da família e suas interfaces
com a rede de saúde. Hoje, para alguns, um retrocesso, para outros, um
avanço. O tempo e o uso de indicadores que avaliem acesso e qualidade à
saúde da população, responderão as dúvidas. A garantia de que a gestão
do cuidado fique sob controle da coordenação da APS e ao gabinete do
secretário, certamente, contribuirão para a efetivação desta ação.
Outra mudança organizacional na SMS foi à transferência das
áreas técnicas (políticas de saúde) para dentro da atenção primária antes
vinculada, somente, à área de planejamento. Ofereceu uma interface
de qualidade e de aproximação do planejamento às áreas executoras, as
verdadeiras “pontas do sistema”. Também favoreceu o pensar em linhas
de cuidado, ciclos de vida, políticas de saúde entre as áreas técnicas,
construindo ações conjuntas, fortalecendo e qualificando a atenção em
saúde, evitando movimentos individuais pouco efetivos. Um exemplo
disto foi à inclusão da área técnica da população negra, que participa da
discussão entre as áreas técnicas da criança e do adolescente, DST/ AIDS
e hepatites e outras, no planejamento de ações junto às unidades de saúde,
nas ações de educação permanente e também de monitoramento dos
indicadores. A avaliação destas ações deve ser contínua. A Programação
Anual de Saúde, os relatórios de gestão, PMAQ e outros indicadores
devem ser incorporados de forma permanente como métodos avaliativos
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CAPÍTULO 2
Reconhecimento da população negra nas
práticas institucionais do SUS

Atenção primária na saúde de Porto Alegre
Christiane Nunes de Freitas

e propositivos, considerando a transversalidade de raça e etnia. Na atenção
primária as mudanças, as novas e as antigas idéias, o reinventar e os
trabalhadores compromissados devem estar sempre presentes, a fim de
evoluir em busca de uma saúde de qualidade à população.

Para a construção do Plano Municipal de Saúde foi desencadeado
um processo de participação dos diversos setores da Secretaria, liderado
pela Assessoria de Planejamento e Programação com oficinas de trabalho,
reuniões, entrevistas com coordenadores e trocas via correio eletrônico.
Estabeleceu-se a espinha dorsal do documento, tendo como base os
diversos documentos consultados, inclusive planos de outros municípios,
estados e país bem como através da escuta e trocas entre os diferentes
atores, em especial durante oficinas de trabalho.
Tratou-se, portanto de um processo de reflexão, marcados pela
participação ativa dos operadores do cotidiano da saúde, cujos saberes
foram sendo cotejados e amalgamados pelas informações epidemiológicas
e pelos princípios constitutivos do SUS.
O Plano municipal de Saúde seguiu o preconizado no PlanejaSUS,
Portaria 2.607 de 10 de dezembro de 2004 e está estruturado em dois
grandes blocos: O primeiro trata de construir uma Análise Situacional e
no segundo são construídos os objetivos, diretrizes e metas que procuram
responder às necessidades sociais em saúde identificadas na referida análise.
Dentre os aspectos analisados foram contemplados dados sobre
Condições de Saúde da População através de levantamento de dados
demográficos e epidemiológicos. Além disso, discorreram-se sobre
alguns fatores determinantes e condicionantes com impacto relevante
sobre a saúde dos porto alegrenses como aspectos socioeconômicos e
também aspectos relativos à raça e etnia, além de saneamento, poluição
ambiental e mobilidade urbana. Destacou-se ainda, a situação de alguns
grupos vulneráveis, como é o caso da população negra e que necessitam
de uma atenção especial com vistas a diminuir as iniquidades em saúde.
A Gestão, como ferramenta de resposta às necessidades de saúde, foi

minuciosamente examinada nesse bloco. Aspectos como a forma de
gestão, recursos humanos, planejamento, financiamento e controle social
foram contextualizados.
No segundo bloco, foram construídos quatro objetivos abrangentes
que dão conta dos aspectos de prevenção e controle de doenças, atenção
à saúde nos diferentes níveis hierárquicos do sistema, ações intersetoriais
que vão impactar na melhora da saúde e qualidade de vida das pessoas e
na organização da gestão para aperfeiçoar as respostas específicas do setor
saúde.
Cada meta tem sido criteriosamente traduzida em ações concretas,
através da Programação Anual da Saúde (PAS) que permite o aprimoramento
dos serviços de saúde, uma constante avaliação e aprimoramento e, por
fim, acreditamos que chegará a cada cidadão e cidadã, refletindo numa
melhor qualidade de vida e saúde.
Vale a pena salientar que pela primeira vez no Plano Municipal de
Saúde de Porto Alegre a temática racial, que trata da especificidade da
população negra foi inserida, tanto na análise situacional como nas diretrizes
e metas apresentadas. Destacam-se como problemas específicos a serem
enfrentados na saúde da população negra as doenças transmissíveis como
a sífilis em especial a sífilis congênita, AIDS a Tuberculose, Doenças e
Agravos não Transmissíveis como a hipertensão e a mortalidade por causas
externas.O processo participativo para a elaboração do Plano Municipal
de Saúde que envolveu primeiramente coordenações trabalhadores
técnicos e o controle social e em segundo momento para a elaboração
da Programação Anual de Saúde agregou representantes da comunidade
e mais integrantes do controle social do nível local e distrital, contribuiu
para o fortalecimento do SUS, oportunizou aos integrantes um debate
a partir da problematização e elaboração de uma visão futura sobre o
cumprimento das metas que foram orientadas pelos próprios responsáveis
pela sua realização. A temática raca, cor e etnia foi contemplado em três
das onze diretrizes do plano municipal de saúde:.
1ª Diretriz: Vigilância, prevenção e controle de doenças
transmissíveis e outros agravos.
• Redução da sífilis congênita de 9,59/1.000 para 7/1.000 NV,
com equidade segundo raça/cor, progressivamente até 2013.
• Redução da transmissão vertical do HIV, com equidade segundo
raça/cor, para índices iguais ou menores que 2,2% até 2013.
• Redução da taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos
de idade, com equidade segundo raça/cor, de 12/100.000 para
menos de 9/100.000 até 2013.
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A Temática Racial no Plano Municipal de Saúde
Elaine Oliveira Soares
Lurdes Maria Toazza Tura

4ª diretriz: Desenvolvimento e fortalecimento da promoção da
saúde:
• Redução da Mortalidade infantil para menos de 10 por mil
nascidos vivos, com equidade segundo raça/cor, até 2013.
• Redução de 15,1% para menos de 14% a proporção de nascidos
vivos de mães com idade menor de 19 anos, com equidade
segundo raça/cor, até 2013.
• Redução da razão de mortalidade materna de 30 a 49/100mil
para menos de 30/100mil, com equidade segundo raça/cor, até
2013.
7ª diretriz: Aperfeiçoamento da atenção a segmentos
populacionais vulneráveis e das intervenções específica
• Qualificação dos sistemas de informação do SUS no que tange
à coleta, processamento e análise dos dados desagregados por
raça, cor e etnia em 80% até 2013.
• Combate a discriminação étnico racial em 80% dos serviços
do SUS atendendo as especialidades com recorte racial e
promovendo a equidade em saúde até 2013.
• Criação e Implementação uma política municipal de atenção a
Doença Falciforme.
• Ampliação de dois para quatro Quilombos atendidos pela ESF
até 2013.

Por fim salienta-se que a Área Técnica da População Negra tem
tido êxito com as demais Áreas Técnicas para agregar e dar visibilidade
as informações existente, desta forma, a partir das analises realizadas com
enfoque raça /cor, propor intervenções junto a população visando modificar
o cenário de desigualdade racial existente em Porto Alegre como a gestação
na adolescência, os índices elevados de HIV, sífilis e Tuberculose.

Análise da Variável Raça/Cor dos Agravos de Notificação
Compulsória de Porto Alegre no ano de 2010
Isete Maria Stella
Lisiane Morelia Weide Acosta
Márcia Cambraia Calixto

Nota-se que foram contempladas metas que visam qualificar os sistemas
de informação com o levantamento de dados para um diagnóstico real das
situação de saúde da população com recorte raça, cor, a ampliação do acesso a
assistência de saúde e enfrentamento dos problemas saúde já identificados.
Verifica-se que a partir da elaboração do Plano Municipal de Saúde,
as informações e as análises apresentadas com raça/cor negra passaram
a ser apresentadas nos relatórios de gestão com melhor qualidade e com
envolvimento todas as áreas técnicas como a saúde da mulher, saúde da
criança e do adolescente, área técnica da AIDS e Hepatites Virais, que por
sua vez realizam a analise também por ciclo de vida.
Com a informatização plena de toda a rede de serviços de saúde
e a implantação do prontuário eletrônico, interligando e possibilitando
a utilização de dados de maneira compartilhada por todas as Unidades
Básicas de Saúde, Centros de Saúde, de Atenção Psicossocial (Caps) e
Vigilância em Saúde será possível coletar dados de saúde do trabalhador,
agravos não transmissíveis por raça /cor atualmente inexistentes.

Os Sistemas de Informação de Saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS) como o SINAN – Sistema Nacional dos Agravos de Notificação
possuem, em seus questionários de investigação, a variável raça/cor. A
inclusão desta variável, além do seu quesito legal, traz a possibilidade de
uma real análise de equidade em saúde, um dos grandes preceitos do SUS,
em relação a diferentes raças/etnias que compõem a população.
Os agravos de notificação compulsória atendimento anti-rábico,
caxumba, sífilis em gestante e varicela se destacam com um percentual da
variável raça/cor ignorada e são agravos que têm a sua notificação oriunda,
em quase sua totalidade, da Rede da Atenção Primária em Saúde (APS)
da cidade, mostrando uma não valorização deste item no momento da
notificação. Contudo, os agravos que são de investigação epidemiológica
realizada pelos profissionais da Equipe de Vigilância das Doenças
Transmissíveis (EVDT), ou oriundos da rede especializada e de hospitais,
atingem a meta de completude da variável, talvez por ter ciência da sua
importância como um indicador de iniquidade em saúde, bem como por
ter esta informação nos registros hospitalares.
Cientes que, dos 1.409.351 moradores de Porto Alegre, 285.301,
ou seja, 20 % são da cor/raça preta/parda, de acordo com o censo do
IBGE de 2010, o percentual maior que 20% dos agravos de notificação
compulsória são destacados aqui.
Os agravos que possuem maior percentual da raça/cor preta/parda
são a AIDS em menores de 13 anos com 52%, seguido da Gestante HIV
+ com 40%, da Sífilis em Gestante com 40%, da Sífilis Congênita com
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37%, da Tuberculose em todas suas formas clínicas com 35% e dos casos
novos de tuberculose com 31% e da AIDS em adultos com 28%.
No parágrafo acima pode ser verificado o intrínseco relacionamento
de um agravo com o subsequente, ou seja, mais casos de AIDS, em
menores de 13 anos, são decorrentes de mais Gestantes HIV + de cor
preta/parda, mais casos de Sífilis Congênita resultado de mais casos de
Sífilis em Gestantes em mulheres de cor preta/parda. A relação é a mesma
da Tuberculose com a AIDS, ambas as doenças relacionadas clinicamente
e indicadoras de vulnerabilidade social.
Ao se analisar a incidência dos agravos em relação à população
específica por raça/cor, verifica-se a diferença de risco das populações
como mostrado na série das figuras a seguir

O risco de uma gestante da raça/cor preta/parda ter o diagnóstico
de HIV+ foi 1,6 vezes maior do que uma gestante da raça/cor branca no
ano de 2010. E, consequentemente, se encontra um risco de uma criança
da raça cor preta/parda menor de 13 anos ter o diagnóstico de AIDS ter
sido 2 vezes maior que a criança da raça/cor branca.

Fonte: SINAN/SMS/POA

Fonte: SINAN/SMS/POA

O risco de uma gestante da raça/cor preta/parda ser diagnosticada
com Sífilis na gestação foi 2,6 vezes maior do que o risco de uma gestante
de raça/cor branca. Esta realidade refletiu no risco de criança da raça/cor
preta/parda ter Sífilis Congênita foi 1,6 maior do que uma criança de raça/
cor branca, demonstrado nos Gráficos 1 e 2.

Fonte: SINAN/SMS/POA

30

O risco de uma pessoa, da população geral de Porto Alegre, da raça/
cor preta/parda ter o diagnóstico de AIDS foi 0,7 vezes maior que o da
raça/cor branca no ano de 2010, ter o diagnóstico de tuberculose foi 0,8
vezes na população de raça/cor preta/parda e o risco para AIDS em
menores de 5 anos foi de 6,2 vezes mais em relação aos brancos.
Considerando que estas doenças infecciosas não têm relação com
uma predisposição genética, o risco acrescido das mesmas na população
de raça/cor preta/parda só pode ser explicado pelos determinantes sociais
em saúde, ou seja, pelo racismo presente na nossa sociedade.
Uma análise do quesito raça/cor, a partir de sistemas de informação
em saúde do SUS em São Paulo, coloca que, em geral, os mapas de pobreza
se sobrepõem aos da distribuição por raça/cor, mostrando uma situação
de exclusão que os coloca em posição de maior vulnerabilidade frente aos
agravos de saúde. E, citando Werneck reforçam que o conceito de saúde da
população negra está ancorado em três aspectos importantes: a política, a
ciência e a cultura afro-brasileira.
Mostrando a realidade de Porto Alegre, verificamos que há muito
a ser percorrido para uma análise mais aprofundada. Uma questão é o
quanto da informação da raça/cor ser autodeclarada nas notificações
epidemiológicas realizadas em Porto Alegre. Pesquisas mostraram
que, quando a cor é atribuída por outra pessoa, há uma tendência de
subnotificação e na autodeclaração há um aumento na disposição de se
auto declarar negro.
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O direito à diferença é fundamental, mas esta diferença não pode
resultar em uma injustiça social, ou seja, em iniquidade. Portanto, Porto
Alegre tem muito a avaliar em sua política de saúde em relação à questão
racial.

Referência
São Paulo Secretaria Municipal da Saúde. Coordenação de Epidemiologia e
Informação-CEInfo. Análise do Quesito Raça/Cor a partir de Sistemas de
Informação da saúde do SUS. Boletim CEInfo Análise. Ano VI, nº 5. Maio/2011.
São Paulo:Secretaria Municipal de Saúde, 2011.54p.

População Idosa de Porto Alegre segundo Raça e Cor
referida no censo 2010
Lúcia Trajano
Ao estudar a população com 60, ou mais anos, segundo o IBGE,
residente em Porto Alegre, segundo a raça /cor referida no último
censo, buscamos verificar a existência de desigualdades inter-raciais no
envelhecimento.
Quando consideramos a população total e distribuímos conforme a
cor referida no censo 2010, encontramos 79,2% de brancos, contra 20,2%
de pretos e pardos.
Quando consideramos a população de idosos e distribuímos
conforme a cor referida no censo 2010, encontramos 86,4% de brancos,
contra 13,6% de pretos e pardos.

Quando observamos a população idosa essa composição é
modificada, aumentando-se a proporção de brancos (86,4%) em relação
aos pardos e pretos que são reduzidos a 13,6% do total. No que se refere
aos idosos brancos, eles representam 16% do total da população branca.
Os idosos pardos e pretos representam 10% do total dessa população.
Em relação à mortalidade proporcional por capítulo de causas
(CID 10) em pessoas com 60 ou mais anos, por raça/cor, Porto Alegre,
em 2011, negros e brancos apresentam uma distribuição das causas de
mortes semelhante, porém observa-se que a população negra morre
numa proporção maior de doenças do aparelho circulatório (40% contra
37,87%), de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (9% contra
6,31%) e de algumas doenças infecciosas e parasitárias (3% contra 2,22%),
quando comparada à população branca. Isto indica que apresentam
maiores complicações das doenças cardiovasculares (hipertensão, infarto
do miocárdio e AVCs entre outros), endócrinas (sobremaneira pelo
diabetes) e infecciosas e parasitárias, hoje, marcadamente pelo impacto da
AIDS e Tuberculose.
Os dados do último censo demonstram uma desigualdade na
expectativa de vida entre os brancos e negros.
Esse olhar mais atento à população negra exige uma política que
contemple esta fatia da população tão vulnerável ao longo da vida e,
certamente, mais frágil na idade madura.

Análise da Variável Raça/Cor de Mortalidade
de Notificação Compulsória de Porto Alegre
no ano de 2010
Eugênio Pedroso Lisboa
Neiva Isabel Raffo Wachholz
Em relação as análises da variável raça/cor de Mortalidade por
causas externas/ Homícidios e de Mortalidade Materna a população negra
apresentou o risco mais que o dobro em comparação com a população
branca.

Fonte: IBGE 2010.

Os idosos representam 15 % da população. A população de Porto
Alegre é composta predominantemente por brancos (79,2%) e de pardos
e pretos (20,2%).
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Sistema de Informação em Saúde: ferramentas vitais

Fonte: SIM/SMS/PMPA/2010

Na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos,as causas externas
são o conjunto de situações responsáveis pelas altas taxas de mortalidade,
sendo que o homicídio constitui o motivo mais frequentes destas mortes
entre os jovens negros.

A Equipe de Eventos Vitais e Doenças e Agravos não Transmissíveis
da Coordenação de Vigilância da SMS construiu uma ferramenta utilizada
para tabulação de dados de seus programas e sistemas (SIM, SINASC,
Pra-Nenê, Bolsa Família, etc). Utiliza para tanto 2 programas disponíveis
na SMS: O MS Access e o MS Excel. No primeiro é feita a preparação dos
dados para análise. Já no Excel são disponibilizados os dados ao usuário final
que pode, ao seu gosto, fazer tabulações de todas as variáveis disponíveis.
Está disponibilizada na Internet com utilização ampla e irrestrita: http://
www2.portoalegre.rs.gov.br/cgvs/default.php?p_secao=217.
Em 2010, a Área Técnica de Saúde da População Negra organizou
um curso sobre a Utilização das Ferramentas dos VITAIS - Sistema de
Informações da Vigilância em Saúde/SMS, e contou com a facilitação do:
Dr. Eugênio Pedroso Lisboa e Anelise Breier da Coordenação Geral de
Vigilância em Saúde da SMS. Este curso foi direcionado para o Comitê
Técnico de Saúde da População Negra da SMS e a Comissão de Saúde da
População Negra do CMS, a fim de apoiar as instâncias do controle social
para análise epidemiológica dos dados referentes ao quesito raça/cor.

Quesito raça/cor
Elaine Oliveira Soares

Fonte: SIM/SMS/PMPA/2010

Os dados de mortalidade materna apresentam uma discrepência
entre mulheres negras e brancas.
No Relatório Saúde Brasil de 2005 do Ministério da Saúde
apresentou dados e anélises segundo raça/cor. No caso da assistência prénatal verificou-se que 62% das mães de nascidos brancos referiram que
passaram por sete ou mais consultas de pré-natal e somente 37% de mães
nascidos negros referiram passar por sete ou mais consultas de pré-natal.
Esta análise reforça os dados apresentados acima.
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Em Porto Alegre, deste 2000, está em vigor a Lei Municipal nº
8.470/2000, que estabelece a inclusão dos itens de raça e etnia nos dados
cadastrais da população junto à Administração Municipal.
Entretanto, isto não tem sido suficiente para a garantia do
preenchimento.
A inserção do quesito raça/cor nos documentos impressos da
Secretaria Municipal de Saúde apresentava várias formas de registro, não
coincidindo com as utilizadas pelo IBGE: branco, amarelo, indígena,
preto e pardo. Foi verificado que a aplicação do registro raça/cor merecia
aprimoramento a fim de qualificar a produção de dados e sua análise. Em
alguns documentos não era necessário, entretanto, em outros documentos,
a informação se fazia necessária sendo incluída.
Ainda observa-se a baixa utilização deste quesito no planejamento de
ações. No caso em saúde, merecendo maior investimento na capacitação
e sensibilização de trabalhadores e usuários do sistema de saúde sobre a
coleta do quesito, para uma coleta eficiente.
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Além da subnotificação, algumas vezes a coleta não é realizada da
forma mais adequada. Percebe-se que o entrevistador muitas vezes não
pergunta ao usuário e ele mesmo define, apostando na sua visão pelo
fenótipo ou escolhendo uma opção sem nenhum embasamento teórico,
garantindo um preenchimento rápido, porém desqualificado.
Desde 2010, a Secretaria da Saúde investe em uma rede informatizada,
que atualmente está em 45 % a regulação dos Hospitais que atendem o
SUS e 100% das consultas especializadas no SUS. Na atenção primária
existe um projeto piloto sendo iniciado em duas Unidades de Saúde, que
prevê a informatização de todo o serviço: agenda, vacinas, notificações,
procedimentos, classificação de risco, dispensação. Nos campos
obrigatórios temos: nome, nome social, data de nascimento, sexo, endereço,
fone, mãe e raça/cor. Logo em breve poderemos fazer um estudo mais
detalhado sobre número e tipo de consulta, entre outros, investindo numa
forma mais detalhada da situação de saúde da população de Porto Alegre,
considerando as variáveis sexo e raça.
Nos treinamentos da Vigilância o preenchimento do quesito raça/
cor tem sido trabalhado de forma permanente. Sabemos que isto não é
suficiente para que tenhamos uma adesão tanto dos trabalhadores da saúde
como dos usuários. Para tanto, estamos trabalhando em uma campanha que
fortaleça a ambos. A proposta é uma campanha que fortaleça a imagem
positiva da pessoa negra (preta e parda), para que o usuário perceba que sua
auto declaração, não é para discriminá-lo e sim para melhor planejar a saúde,
segundo suas especificidades e também para o trabalhador se sentir bem e
não achar que está sendo discriminado ao perguntar a raça do usuário.
Estamos buscando, neste momento, qualificar a coleta, já que
atingimos cerca de 90% do preenchimento deste quesito. Ainda outras ações
serão desenvolvidas para o aprimoramento desta importante ferramenta no
planejamento de saúde a fim de atender com equidade toda a população.

Iniciamos, em Porto Alegre, o cadastramento informatizado do
Cartão SUS, nas plenárias do Orçamento Participativo, em toda a cidade.
Estamos acompanhando todo o processo, desde a primeira
capacitação até a efetivação dos cadastros. Para a coleta do quesito raça/

cor, foi elaborado um banner pela Área Técnica de Saúde da População
Negra. Antes do cadastramento dos usuários, os trabalhadores realizam
uma capacitação, que tem tem colaborado na superação das dificuldades
apresentadas junto ao cadastro da população.
Algumas reações importantes a salientar, que foram apresentadas
durante o exercício do grupo no preenchimento do quesito raça/cor e
algumas dúvidas importantes apareceram na fala dos trabalhadores como:
– É colocado o que se vê.
– Acho que não é necessário perguntar para não ofender.
– Às vezes pergunto.
No momento, pareceu que superamos estas falas ignorantes dos
colegas, seja por falta de capacitação ou por falta de interesse. Ainda
algumas outras ações mais subjetivas apareceram como: no momento da
referida pergunta, o entrevistador ao questionar o entrevistado coloca a
caneta na suposta resposta como se esperasse a resposta já premeditada.
Em algumas vezes, o entrevistado percebia a atitude do entrevistador e
respondia exatamente o que o mesmo apontava. Também nas primeiras
ações de cadastramento tivemos que lidar com a dinâmica de cada região,
uma equipe diferente, com trabalhadores daquela região, impossibilitando
a qualificação do grupo de trabalho. Mesmo com a mudança de equipe
percebemos que a visão é coletiva, não existe um olhar homogêneo dos
trabalhadores sobre a forma de como realmente deve ser coletado este
quesito. Alguns até já receberam esta informação em algum momento,
mas percebe-se que deletam esta mensagem, porque, em especial, não
percebem a importância da coleta. Diante disto a Área Técnica da Saúde
da População Negra, em acordo com a Coordenação da Atenção Primária,
Especializada e Serviços Substitutivos, definiram por uma equipe única.
Além disto, percebe-se o outro fator de dificuldade que é o usuário
valorizar este dado e se sentir à vontade para respondê-lo. Como podemos
exemplificar no diálogo entre o entrevistador e entrevistado. - Qual a tua
cor, tua raça e etnia? A senhora é que sabe.- Qual a tua cor, tua raça e etnia?
O que a senhora acha?Também percebemos que os usuários apontam
outra identificação além das variáveis de raça/cor segundo o IBGE, como:
morena, mulato e cor da pele.
Ainda é necessário aprimorar nossa intervenção, mas os primeiros
passos foram dados e, com certeza, não serão abandonados.
Qualificar esta coleta será um exercício diário, na busca de atendermos
um dos princípios fundamentais do SUS: o da equidade. Uma coleta
qualificada busca atender este princípio, porque vai possibilitar olhar os
usuários segundo as suas necessidades de forma justa e necessária.

36

37

Cartão SUS e o quesito raça/cor
Elaine Oliveira Soares
Carmen Lucia dos Santos Padilha

CAPÍTULO 3
Atenção integral da saúde
da população negra

Cartão SUS

Curso para Comissão de
Saúde da População Negra/
CMS e Comitê Técnico de
Saúde da População Negra/
SMS sobre a Utilização das
Ferramentas dos VITAIS Sistema de Informações da
SMS

Quesito raça/cor
Em Porto Alegre, deste 2000, está em vigor a Lei Municipal nº 8.470/2000, que estabelece a
inclusão dos itens de raça e etnia nos dados cadastrais da população junto à Administração
Municipal.
A inserção do quesito raça/cor nos documentos da Secretaria Municipal de Saúde, após
revisão, foi incorporado seguindo os dados utilizados pelo IBGE: branco, amarelo, indígena, preto
e pardo. Porém, sua aplicação merece aprimoramento a fim de qualificar a produção de dados e
sua analise. Neste sentido observa-se, ainda a baixa utilização deste quesito no planejamento de
ações, no caso em saúde, para que possa se reduzir a produção e reprodução de desigualdades
raciais. A capacitação e sensibilização de trabalhadores e usuários do sistema de saúde sobre a
coleta do quesito é uma das principais estratégias para o aprimoramento. Uma coleta eficiente,
garantida pela auto-declaração do usuário e pelo preenchimento correto do trabalhador, poderá
reverter na construção de indicadores que orientem a elaboração de políticas públicas de
promoção da equidade racial.

"SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA É DIREITO, É LEI"
RACISMO FAZ MAL À SAUDE.
27 de outubro Dia Nacional de Mobilização Pró Saúde da População Negra
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra publicada em 13 de maio de 2009 pela
Portaria Ministerial nº 992 tem como marco: Reconhecimento do racismo, das desigualdades
étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de
saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde.
Coordenação da Área Técnica de Saúde da População Negra/ASSEPLA: Elaine Oliveira Soares
Coordenação da ASSEPLA: Mirian Gizele Medeiros Weber
Colaboração: Carlos Oscar Kieling – Coordenador da Área Técnica de Atenção a Saúde da Criança e do
Adolescente e Suzana Luiza Weber Becker Leon - Área Técnica de Atenção a Saúde da Criança e do
Adolescente.
Bibliografia:___________. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância. Departamento de Análise de
Situação de Saúde. Saúde Brasil: uma análise da situação de saúde no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
LOPES, F. Mulheres negras e não negras vivendo com HIV/AIDS no estado de São Paulo: um estudo sobre
suas vulnerabilidades. Tese (Doutorado em Saúde Pública). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
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Um perfil das condições de saúde da
população negra de Porto Alegre
Enfermeira Elaine Oliveira Soares
Coordenadora da Área Técnica de Saúde da
População Negra
Assessoria de Planejamento e ProgramaçãoASSEPLA/SMS

O direito à saúde é fundamento
constitucional e condição substantiva para o
exercício pleno da cidadania, sendo estratégico
para a promoção da equidade em saúde.
A maneira pela qual as condições
econômicas, sociais,
políticas e culturais
influem sobre a saúde de uma população é
múltiplas e diferenciadas. N e s s e s e n t i d o ,
pode-se destacar o conceito de vulnerabilidade,
que auxilia na reflexão sobre a situação da
saúde da população negra no Brasil, a partir do
“conjunto de aspectos individuais e coletivos
relacionados ao grau e modo de exposição a
uma dada situação e, de modo indissociável, ao
maior ou menor acesso a recursos adequados
para se proteger das conseqüências
indesejáveis daquela situação” (LOPES, 2003).
Ainda conforme Lopes, no caso da
população negra, além da inserção social
desqualificada, desvalorizada (vulnerabilidade
social) e da invisibilidade de suas necessidades
reais nas ações e programas de assistência,
promoção de saúde e prevenção de doenças
(vulnerabilidade programática), mulheres e
homens negros vivem em um constante estado
defensivo. Essa necessidade infindável de
integrar-se e, ao mesmo tempo, proteger-se
dos efeitos adversos da integração, pode
provocar comportamentos inadequados,
doenças psíquicas, psicossociais e físicas
(vulnerabilidade individual).
Racismo Institucional

O racismo é um fenômeno complexo
caracterizado por diferentes manifestações a
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cada tempo e lugar. Seu caráter ideológico
atribui significado social a determinados
padrões de diversidades fenotípicas e/ou
genéticas e imputa características negativas ao
grupo com padrões tidos como “desviantes”,
que justificam o tratamento desigual.
Historicamente, os significados sociais,
as crenças e atitudes sobre os grupos raciais,
especialmente o negro, têm sido traduzidos em
políticas e arranjos sociais que limitam
oportunidades e na seqüência a expectativa de
vida.
O termo racismo institucional busca dar
visibilidade a processos de discriminação
indireta que ocorrem no seio das organizações.
Ele atua de forma difusa no funcionamento
cotidiano de instituições e organizações, que
operam de forma diferenciada na distribuição de
serviços, benefícios e oportunidades aos
diferentes segmentos da população do ponto de
vista racial. Extrapola as relações interpessoais
e instaura-se no cotidiano organizacional,
inclusive na implementação efetiva de políticas
públicas, gerando de forma ampla
desigualdades e iniqüidades.
Iniqüidades em saúde

As iniqüidades em saúde são aquelas
desigualdades evitáveis, injustas e
desnecessárias, além de sistemáticas e
relevantes.
O que se pode observar nas análises dos
dados epidemiológicos de saúde com recorte
racial no município de Porto Alegre, representa
as iniqüidades em saúde que a população negra
vivencia no Brasil todo. Conforme esses dados,
as políticas públicas de saúde não têm
assegurado o mesmo nível na qualidade de
atenção a saúde quando se considera os
indicadores referentes à população negra.
Para ilustrar tais experiências destacase a análise dos dados do município de Porto
Alegre, conforme alguns quadros a seguir:

Saúde da População Negra: Desafios e Perspectivas de
Ações em prática
Simone Vieira da Cruz
A inserção da temática da questão racial na agenda das políticas públicas
de saúde no Brasil vem, nos últimos anos, se consolidando no cenário
nacional como um campo rico de discussão e atuação. Entretanto, vem da
década de 80 com a criação em 1995 do Grupo de Trabalho Interministerial
para a Valorização da População Negra/GTI e do Sub Grupo Saúde, em
resposta a Marcha Zumbi dos Palmares, realizada em Brasília que algumas
ações fundamentais neste campo passaram a ser desenvolvidas em âmbito
governamental, principalmente com a inclusão do quesito raça/cor nos
sistemas de informação em saúde (Cruz, et alii, 2008).
Vale destacar as relações estabelecidas entre governantes e
movimento sociais na proposição de políticas de promoção da igualdade
racial na área da saúde; relações estas que, mais tarde se consolidaram
com a absorção da temática racial por órgãos do governo e a inserção
de ativistas e profissionais negros e negras nas esferas governamentais
com a tarefa de atender estas demandas, a partir da proposição de ações
interdisciplinares que buscam implementar a Política de Saúde Integral da
População Negra (PSIPN).
Este artigo tem como propósito buscar apresentar algumas ações
desenvolvidas pelas Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde de
39

Porto Alegre, tendo como principal interlocutora para efetivação dessas
ações a Área Técnica de Saúde da População Negra. Dessa forma, foram
realizadas entrevistas com gestores da Saúde Bucal, Criança e Adolescente,
Mulher, Saúde Mental e DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais e, foi possível
identificar a visão sobre esta Política por parte da equipe técnica e como e
que tipo de ações têm sido construídas para sua efetiva implementação.
Torna-se importante salientar que, para compreender o campo
da saúde com enfoque nas relações raciais é necessário compreender,
sobretudo, o conceito de racismo institucional, uma vez que este ultrapassa
pensar o racismo somente a partir da perspectiva individual. Neste sentido,
este conceito busca demonstrar como uma determinada sociedade opera
ao internalizar a produção das desigualdades em suas instituições. (Souza,
2010). Dessa forma este conceito foi definido por diferentes autores:
O fracasso coletivo de uma organização em fornecer um
serviço profissional e adequado as pessoas por causa de sua
cor, cultura ou origem étnica. Podendo ser visto ou detectado
em processos, atitudes e comportamentos, resultantes da
discriminação não intencional, ignorância, falta de atenção
ou de estereótipos racistas, que colocam minorias étnicas em
desvantagens ( Dennis, Erdos, Al-Shahi, 2000, p.13)”
No contexto das relações de gênero, a interface com as relações
raciais é determinante; no caso das mulheres negras as condições de
saúde destas estão diretamente relacionadas às desigualdades de acesso a
prevenção, assistência e tratamento em saúde. Conforme dados publicados
no Relatório das Desigualdades Raciais no Brasil, 2009-2010, somente no
ano de 2007, dos casos de morte materna, 73,8% das mulheres negras
morreram vitimas de complicações na gravidez, parto e puerpério, estes
dados são reconhecidos pela gestão, como relata Luciane Rampanelli,
médica coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher:
[...] os dados demonstram que as mulheres negras morrem
mais de morte materna, e o que provavelmente justifica isso
é o fator social, pode ser, possivelmente, pela hipertensão,
associada às piores condições de vida [...]

e representante de organizações não governamentais de mulheres negras, sob
a coordenação da Área Técnica de Saúde da Mulher. Está sendo elaborando
um Protocolo de Atendimento e Assistência às Mulheres Negras, visando
tratar da previsão de diretrizes clínicas para as especificidades das mulheres
negras no âmbito da saúde da mulher.
O coordenador da Área de Saúde Bucal, Fernando Ritter menciona
que, em sua prática diária não identifica diferenças entre a população negra
e branca no que se refere à qualidade do acesso, entretanto, reconhece a
ausência de dados que possam possibilitar fazer esta diferenciação de uma
maneira geral.
[...] Tem algumas coisas que são prevalentes na população
negra, no caso da doença falciforme, que é mais comum
na população negra basicamente, para isso estamos
desenvolvendo uma política de saúde bucal para pessoas
com doença falciforme. Então nossa maior ligação hoje
com a Política de Saúde da População Negra é em relação
a doença falciforme porque ocorre alterações que na boca
são mais fáceis de ser vistas, mal oclusão, dificuldade de
cicatrização etc. Hoje nós estamos mais focados em construir
um protocolo de como fazer um acesso diferenciado para
esta população [...]
Na mesma perspectiva, a coordenadora da Área Técnica de Saúde
Mental, a psicóloga Loiva dos Santos Leite, menciona:
“Sabemos que há diferenças e necessidades específicas
da população negra no âmbito da saúde mental que não
estão evidenciadas na política de saúde mental, mas é
perceptível como, por exemplo, a produção de sofrimento
mental decorrente do racismo, sexismo, associadas a outras
vulnerabilidades. Existem algumas ações isoladas, que são
muito mais iniciativas de determinadas equipes do que
uma política como um todo. Um dos problemas é que no
campo da saúde mental não temos dados epidemiológicos
relacionando raça/cor.”

Com o intuito de suprir esta demanda foi constituído um Grupo de
Trabalho formado por profissionais da saúde da mulher, da Rede de Serviços,
do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, da Saúde da População Negra

Diante disto, a Área Técnica de Saúde Mental está construindo
formas de enfrentar a situação de invisibilidade das expressões de racismo
em especial relacionado à saúde mental. Uma das propostas é sensibilizar
os trabalhadores para as necessidades específicas da população negra no
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âmbito da saúde mental, através de uma capacitação já prevista para este
ano e, partir disto, propor ações conjuntas entre trabalhadores e usuários
do Sistema Único de Saúde e gestão, que dêem conta destas demandas,
respeitando a singularidade desta população.
Para Faustino, (2010) a população negra lança mão de estratégias a
partir da luta coletiva ou individual, a fim de minimizar suas vulnerabilidades
na área da saúde. Dessa forma relacionam ações a partir da preservação e
recriação de um universo cultural, conservando e adaptando conhecimentos
da arte da cura e principalmente os diversos processos de enfrentamento
do sistema escravista.
Foi com esta lógica que a Área Técnica de DST/AIDS e Hepatites
Virais elaborou um edital para as organizações religiosas de matriz africana
desenvolverem ações de prevenção as DST e AIDS nos terreiros. Segundo
o coordenador da Política de Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais,
Gerson Winckler, a justificativa pela escolha de terreiros se dá em razão da
concentração de população negra nestes espaços:
[...] os terreiros de matriz africana tem muito acesso a
população negra [...] então elaboramos um edital, que está
em analise ainda, para financiar ações de prevenção junto
aos terreiros e casas de religião de matriz africana, vamos
contemplar 5 projetos, para começar a chegar a essa
população.
É através de seu conhecimento milenar sobre o poder medicinal do
cuidado, das folhas e do equilíbrio físico, mental e espiritual para aliviar as
situações impostas e até mesmo se fortalecerem que a população negra
atua, coletiva ou individualmente. (Faustino, 2010).
Gerson ressalta que, para além da questão quantitativa, entendendo
que poderão atingir um número significativo de população negra com estes
projetos, esta ação foi pensada porque os indicadores estão demonstrando
que a população negra apresenta uma vulnerabilidade diferenciada ao HIV
e, desta forma, estarão, de alguma maneira suprindo esta demanda de forma
qualificada e respeitando a cultura desta população.
[...] por isso escolhemos as casas de religião de matriz
afro, porque tem muita prática de aconselhamento e estas
pessoas tem que estarem preparadas para responder e
saber questões relacionadas ao HIV não só das questões
de interlocução com as terapias alternativas que essas casas
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de religião muitas vezes demandam mas por conhecimento
que devemos continuar com as terapias alternativas e
orientar para que o paciente continue o tratamento com
antiretrovirais. E aí os babalorixas, os pais de santo estarem
capacitados neste sentido, serem referências no serviço de
saúde, do ponto de vista de criarem encaminhamentos,
entender um pouco a questão do HIV, fazer os cuidados de
saúde para essa população negra que freqüenta essas casas
e ser um multiplicador de informações sobre HIV/AIDS,
etc [...]
É consenso entre os técnicos da Secretaria de Saúde, que toda a
discussão em torno da questão racial perpassa as condições socioeconômicas
e culturais de cada grupo populacional, e que a atuação deve ser pensada
coletivamente entre as áreas. Para o médico pediatra Carlos Kieling,
coordenador da área Técnica da Saúde da Criança e do Adolescente, ainda
existe uma ausência de estratégia de gestão que dê conta desta situação:
[...] A gente sabe que a população negra vive em algumas
regiões especificas da cidade, mais longe, e quando vai
trabalhar fora, tem que sair mais cedo e pegar mais ônibus.
Será que tem unidades de saúde próximas em lugares
adequados pra atender essa população? [...] tem que acabar
com esta dinâmica de ter que tirar ficha às 4 da manhã, mas
pra isso tem que ter uma estrutura de saúde adequada [...]
A saúde não pode mudar a situação sócio econômica, mas
ela pode mudar a estratégia, ter mais foco em quem mais
precisa atuar com equidade, aplicar mais recurso na área que
mais precisa e oferecendo serviço adequado a população.
A partir da fala de Carlos, é possível afirmar que ao tratar sobre
este tema, ultrapassamos o campo da saúde e entramos na perspectiva
dos direitos humanos. A população negra acumula vulnerabilidades como
baixa escolaridade, dificuldade de inserção no mercado de trabalho decente,
dificuldades de acesso a serviços de saúde, condições de moradia, etc.
É importante salientar que, a Área Técnica de Saúde da Criança
e do Adolescente tem o papel de monitorar alguns indicadores de
saúde referentes à faixa etária da criança e do adolescente, no entanto, é
ressaltado que desde a criação da Área Técnica de Saúde da População
Negra na Secretaria Municipal de Saúde, passaram a considerar como
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determinante neste processo de monitoramento a inclusão da análise
dos dados de raça-cor.
Segundo o coordenador, a inclusão destas análises possibilitou,
sobretudo, dar visibilidade as diferenças e as desigualdades que são
gritantes em algumas áreas, principalmente no caso das crianças. Como
exemplo, podemos visualizar os dados apresentados no gráfico abaixo,
que demonstra que as violências por causas externas têm atingido
significativamente as crianças e jovens negros.

mulheres negras, e conta com a participação da sociedade civil. Neste
sentido, é importante refletir sobre as práticas em saúde e a necessidade de
análise da estrutura social para dar conta deste campo, como evidenciam
os autores abaixo:
“Não se deve isolar os sujeitos uns dos outros, do seu ambiente
e do seu observador. Em decorrência dessas premissas, o
registro e a análise das desigualdades e iniquidades raciais
em saúde só pode ser feito por pessoas sensíveis e aptas a
compreender os diferentes sentidos e significados atribuídos
às relações inter e intra-raciais, inter e intragêneros, inter e
intrageracionais (Lopes e Malachias, 2000).”

Mortalidade proporcional por Capítulo do CID de 5 a 19 anos por raça/cor – Porto
Alegre 2001 a 2009

De maneira geral podemos afirmar, a partir das ações empreendidas
na Secretaria Municipal de Saúde que, fundamentalmente, para garantir
a promoção da saúde da população negra é necessário, ter por parte dos
gestores e profissionais de saúde, o reconhecimento da necessidade de
inclusão do quesito raça-cor nas informações de atendimentos realizados
nos serviços de saúde e, consequentemente na análise dessas informações.
A partir disso deve haver um reconhecimento do racismo institucional
como determinante das condições da população negra neste Sistema para
que novas conquistas e avanços possam se efetivar de fato.
Fonte: SINASC e SIM/EEV/CGVS/SMS/PMPA
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Discutindo a discriminação racial como
uma forma de violência
Gerci Salete Rodrigues
Considero impossível discutir o racismo sem pensar nele como uma
forma de violência. Uma violência tão naturalizada que se torna “invisível”
em nosso dia a dia. Entretanto isso não a torna menos opressora e muito
menos, inofensiva do ponto de vista da saúde. Ao contrario, olhando, por
exemplo, para os dados de morbimortalidade no município, constatamos
uma assimetria histórica na forma de adoecer e morrer da população negra
ou parda em relação à população branca. No fenômeno das violências isso
não é diferente.
A OMS define violência como “o uso intencional da força física ou
em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo
ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”
(Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, Genebra, 2002).
A inclusão da palavra “poder” expande o entendimento convencional
de violência incluindo atos que resultem de relações de poder e suas
consequências. O mesmo documento propõe uma tipologia que divide as
violências em três categorias: violência autoinfligida, violência interpessoal
e violência coletiva. O racismo está abrigado na categoria violência coletiva,
podendo também se expressar nas outras categorias.
A visibilidade da violência coletiva é maior quando pensamos
nos grandes conflitos armados, nas sansões comerciais, entretanto essa
mesma forma de violência também permeia a vida de multidões, de forma
silenciosa e naturalizada. Expressa-se nas discriminações cotidianas da
violência institucional, da maior dificuldade de acesso ao emprego e renda,
à educação, à saúde, nas relações interpessoais violentas, que causam dor
e adoecimento.
Assim sendo, podemos e devemos considerar o racismo como um
fator de vulnerabilização em relação à saúde. Acreditamos com base na
análise dos dados epidemiológicos que o adoecimento e a morte que não
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deve acontecer na cidade de Porto alegre têm uma cor, e é a cor negra.
A AIDS, a Tuberculose, a mortalidade infantil e diversas outras doenças
e eventos previníveis é muito predominante na raça negra, em relação à
população geral.
Portanto, diminuir a morbimortalidade nos negros, erradicando as
evitáveis, não deve ser uma luta setorial, mas uma luta de todo o setor
saúde. Acho que essa é o grande o papel: introduzir em todas as áreas a
transversalidade da política racial. A implementação tem que ser em todas
as áreas para fazer a diferença. Podemos ter um dado, mas ele não dialoga
com a vida. Temos esse dado (assimetria em relação à raça/cor), e o que
a gente vai fazer com isso? Se a gente simplesmente seguisse o princípio
do SUS, da equidade, seria suficiente para mudar este quadro. Direcionarse-ia a política para grupos mais vulneráveis, mas para isso teríamos que
superar algumas dificuldades históricas que temos na saúde, do diálogo
com a realidade social.
Na questão da violência em geral, é a mesma coisa. Não temos como
trabalhar a violência sem considerar a raça-cor. Assim como não temos
como trabalhar violência sem recorte de gênero. Então se partindo do
principio que a violência é toda a violação de direito, calcada na supremacia
de poder e digo que existe uma assimetria de poder entre a raça branca
e a negra, entre o homem e a mulher, então não tenho como trabalhar
violência sem trabalhar isso. Os dados são muito contundentes.
Partindo-se do pressuposto de que violência se aprende, podemos
acreditar que também podemos aprender a ser solidários e protetivos.
Desde 2001, desenvolvemos nas equipes de saúde da APS Porto
Alegre, atividades de educação permanente abordando temas relacionados
às violências em suas diversas formas de expressão. Optamos por um
processo ao longo do tempo, num constante desconstruir e reconstruir
conceitos e visões entre os trabalhadores de saúde, com o intuito de
melhor instrumentalizá-los na abordagem cotidiana de situações de
violências e de como evitá-las. Não é um projeto estanque. Nas equipes que
trabalhamos a linha do cuidado da violência doméstica contra a mulher,
o cuidado com criança, adolescente e famílias, idosos, os encontros são
quinzenais durante o ano, no próprio local de trabalho.
Trata-se de fazer um enfrentamento a uma cultura arraigada, mas
acreditamos que a violência, incluindo o racismo, não é intrínseca da
condição humana. A violência pode ser evitada.
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O impulso dado pela SMS à Saúde Integral da População Negra
e à Integração Ensino e Serviço, ao longo do ano de 2011, possibilitou
a aproximação dessas duas políticas, que já estão gerando importantes
avanços e que apontam para ampliação das iniciativas conjuntas.
Do ponto de vista da Política de Saúde Integral da População Negra,
essa aproximação atende o que determinou a 6ª Conferência Municipal
de Saúde de Porto Alegre, na sua resolução: “7.6 - Implementar a política
nacional da saúde integral da população negra, destinando recursos
financeiros específicos para a sua implementação.” e dá efetividade à
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN),
instituída pela Portaria 992, que tem como diretrizes a “inclusão dos
temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação
e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do
controle social na saúde” e o “incentivo à produção do conhecimento
científico e tecnológico em saúde da população negra”, e estabelece
como responsabilidade da Gestão Municipal do SUS, a “instituição de
mecanismos de fomento à produção de conhecimentos sobre racismo e
saúde da população negra”.
Do ponto de vista da Política de Integração Ensino e Serviço, com essa
aproximação busca-se implementar ações que incidam no direcionamento
da formação dos futuros profissionais para atender as reais necessidades
do SUS, atendendo o que determinou a 6ª Conferência Municipal de Saúde
de Porto Alegre: “Pactuar com as escolas e universidades que utilizam
os serviços de saúde para o campo de estágio que incluam no currículo
escolar a temática da saúde da população negra”.
A possibilidade de efetivar esse direcionamento é favorecida pelas
condições geradas pelo advento da sociedade do conhecimento, que
propiciou o aprofundamento da interpenetração dos processos educação/
produção de conhecimento com os processos de formação, processos de
trabalho e de gestão no próprio cotidiano das organizações. Assim, a relação
dos processos de formação profissional com os serviços assistenciais na

área da saúde vive um momento de profundas e intensas transformações.
Estas transformações ocorrem pela ampliação da importância da prática
na formação profissional e da produção de conhecimento na área da saúde.
Observa-se também o significativo crescimento do número de cursos na
área da saúde e do número de vagas nos cursos antes existentes.
Este novo cenário, que está sendo reforçado pelo incentivo crescente
do Ministério da Saúde para promover ações de integração ensino e serviço,
como as Residências Multi e o PRÓ/PET–Saúde, está criando as condições
para que a Secretaria avance de forma efetiva no sentido do cumprimento do
seu papel no ordenamento e qualificação da formação de recursos humanos
para a área da saúde (conforme prevêem as Leis Federais 8080/90 e 8142/90).
A proposta de integração das temáticas colocadas pela Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra aos processos de formação dos futuros
profissionais da saúde coloca-se como uma importante ação nesse sentido.
Como primeira iniciativa da parceria entre essas duas Políticas, a
Comissão Permanente de Ensino e Serviço – CPES e a coordenação da
Área Técnica de Saúde da População Negra organizaram o Seminário
Saúde da População Negra e as Universidades, para o qual foram
convidadas as instituições de ensino superior que desenvolvem atividades
de ensino e pesquisa nos campos de prática da Secretaria. O Seminário,
realizado no dia 25/10/2011, na Casa de Cultura Mário Quintana, teve
dois principais objetivos, o primeiro de sensibilização das Instituições
de Ensino para a inclusão da temática da saúde da população negra nos
conteúdos programáticos dos cursos da saúde; seguido da necessidade de
identificação de interlocutores para a criação de um grupo ou rede de
produção de conhecimento nessa área. Para isso, o programa do Seminário
foi estruturado em três painéis:
- Fatores histórico-culturais das condições de saúde da população
negra no Brasil, ministrado pela Dra. Laura López - UNISINOS;
- Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (Portaria
Ministerial 992/2009), ministrado pela coordenadora da Área Técnica da
SMS, Enfermeira Elaine Oliveira Soares;
- Experiências em Ensino em Saúde da População Negra: Residência
Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre e Escola de Saúde Publica do RS.
O Seminário foi uma primeira iniciativa da SMS de diálogo com
as Instituições de Ensino com o objetivo de discutir a inclusão de uma
temática específica nas práticas formativas e de pesquisa dos cursos de
graduação e pós-graduação, e contou com a participação dos coordenadores
e representantes dos cursos da área da saúde das seguintes Instituições:
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Integração Ensino e Serviço e Saúde Integral
da População Negra: Primeiros passos
na articulação de duas políticas na SMS
Elaine Oliveira Soares
José Mário d’Avila Neves
Lilia Maria Woitikosti Azzi

UFRGS; PUC; UNISINOS; IPA; UFCSPA; ESP; UNIRITER; HCPA;
GHC; DAS/SES.
Outra experiência importante a referir foi a atividade do VERSUS
na Gerência Glória Cruzeiro Cristal em fevereiro de 2012, que incluiu
no programa a vivência no Quilombo dos Alpes, quando estudantes
puderam conhecer e interagir com essa realidade, levantando questões
que ainda não foram incluídas na formação dos profissionais de saúde
na grande maioria das Instituições de Ensino. Assim, essa experiência foi
avaliada como muito positiva pelos profissionais, pelas lideranças e pelos
estudantes que participaram.
A terceira iniciativa impulsionada pela parceria entre as políticas
de Saúde Integral da População Negra e de Integração Ensino e Serviço
foi a inclusão dessa temática na pauta de prioridades apresentada pela
Secretaria às universidades que concorreram ao Edital do PRÓ-SAÚDE.
Fruto dessa iniciativa foi elaborado o Subprojeto “Saúde da População
Negra como Interferente no Diagnóstico”, no PRÓ-SAÚDE PUC, com
os seguintes objetivos:

O debate realizado no Seminário, no VERSUS e no processo de
articulação do PRÓ-SAÚDE com as quatro universidades que concorreram
ao edital do Ministério da Saúde (UFRGS, PUC, IPA e UFCSPA) significou
a efetiva inclusão da temática da saúde da população negra na agenda de
discussões da integração ensino e serviço como uma prioridade para a
Secretaria. Com isso, estamos diante do desafio de continuarmos avançando
na construção de novos caminhos e tecnologias para desenvolver um novo
modelo de formação na área da saúde, objetivando reorientar a formação,
para que os futuros profissionais estejam habilitados a responder as reais
necessidades da população.

Educação Permanente em Saúde da População Negra
Elaine Oliveira Soares

Esse Subprojeto foi elaborado a partir dos dados epidemiológicos
de saúde da SMS, segundo os quais o risco de incidência para Mortalidade
por causas externas/homicídios, Mortalidade Materna, Mortalidade por
AIDS e Tuberculose para a população negra é duas vezes superior ao da
população a branca, e considerando que o território para o desenvolvimento
do PRÓ-SAÚDE PUC abrange a Vila Bom Jesus, onde se encontra uma
dos maiores contingentes da população negra da cidade de Porto Alegre.
Espera-se, com esse subprojeto, produzir conhecimento para a
qualificação do processo de coleta do dado quesito raça-cor nos serviços
de atenção primária e para o fortalecimento da discussão das desigualdades
étnico-raciais e racismo institucional como determinantes sociais das
condições de saúde, de maneira a poder expandir essa tecnologia para as
demais regiões da cidade.

Uma das principais estratégias para avançarmos no processo de
combate ao racismo institucional é a educação permanente, seja quando
desenvolvida através de programas específicos de capacitação, seja
quando implementada através de ações transversais e de dispositivos que
promovam a problematização das práticas e a mudança dos processos de
trabalho. Assim, a educação permanente pode desempenhar um papel
fundamental para a efetivação do Sistema Único de Saúde, atuando para
a desconstituição dos paradigmas culturais que alimentam as práticas e os
funcionamentos subjetivos discriminatórios e elitistas, tão arraigados na
sociedade brasileira.
A Secretaria Municipal de Saúde tem incorporado a educação
permanente como uma importante estratégia de atuação para a
implementação da Política de Saúde Integral da População Negra, através
do desenvolvimento de um conjunto de iniciativas. Essa estratégia começou
priorizando o trabalho com a equipe de gestão da Secretaria, através de
três iniciativas articuladas. A primeira foi uma Oficina com a temática do
Racismo Institucional, para os gestores das áreas técnicas, que contou
com a palestrante Dra Maria Inês Barbosa no momento do UNIFEM. A
segunda foi uma roda de conversa com a temática da Saúde da População
Negra, tendo como animador o Dr. Luis Eduardo Batista, do Instituto de
Saúde. E, por final, uma roda de conversa no Gabinete do Secretário, com a
Dra Jurema Werneck - conselheira do Conselho Nacional de Saúde, com as
coordenações da Secretaria. Essa iniciativa teve como objetivo estabelecer,
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Fortalecer a implementação da PNSIPN através da ação
integrada ensino e serviço.
Desenvolver pesquisa de avaliação quanti-qualitativa sobre a
qualidade da coleta do quesito raça/cor.
Conhecer de que forma são coletados/informados os dados
referentes à identificação da etnia nos formulários de saúde,
considerando sua importância para o planejamento de ações de
promoção e prevenção da saúde.

de forma institucional, uma política de enfrentamento às desigualdades
sociais e raciais, e fortalecimento da implementação da PNSIPN.
Dando sequência a essa estratégia, foi realizada, no ano de 2010,
uma Capacitação para 120 trabalhadores de saúde da SMS, onde contou
com a participação de diferentes trabalhadores: agentes de saúde, técnicos
de enfermagem, enfermeira, psicóloga, assistente social, terapeuta
ocupacional, médicos e outros. Este curso contou com a parceria do
Fundo das Nações Unidas para a População(UNFPA), que disponibilizou
um facilitador no tema, Jose Marmo da Silva, e contou com a participação
da oficial de programa do Fundo, Dra Fernanda Lopes, que também
apoiou a discussão no primeiro dia da atividade.
Essa capacitação desenvolveu-se através de uma pedagogia voltada
à valorização dos saberes, das práticas populares e do conhecimento
científico, em sintonia com a diretriz relacionada ao incentivo à produção
de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra de
forma articulada ao “reconhecimento dos saberes e das práticas populares
de saúde, incluindo aquelas preservadas pelas religiões de matrizes
africanas”, como determina a PNSIPN. Este curso teve como resultado a
integração de grande parte dos trabalhadores na Mobilização em Prol da
Saúde da População Negra e no desenvolvimento de ações de saúde para
a população negra em serviços de saúde nas regiões.
Ainda em 2010, foi realizada uma capacitação para 120 dentistas
e auxiliares de saúde bucal em Doença Falciforme, sendo importante
salientar que estava previsto a participação de 100 profissionais, entretanto
as expectativas foram superadas e reorganizadas para colher a demanda
interessada.
No ano de 2011, a Área Técnica de Saúde da Mulher realizou 05
capacitações, sobre Rastreamento e Prevenção do Câncer do Colo do
útero e Câncer de Mama e Protocolo de Assistência as Mulheres Lésbicas,
para o total de 223 técnicos de enfermagem, que contou com um módulo
sobre Saúde da População Negra.
Merece destaque a inserção da temática racial no conteúdo
programático do processo seletivo para a Estratégia de Saúde da Família
no município de Porto Alegre, em 2012, através da inclusão da Portaria
Ministerial 992/2009, que cria a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra, como conteúdo programático para todos os cargos.
O que vem a reforçar e qualificar a ação afirmativa prevista no Decreto
Municipal 14.288 de 16 de setembro de 2003, que dispõe sobre a reserva
de vagas para afro-brasileiros em concursos públicos para provimento de
cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre conta com muitos
e muitas trabalhadoras e trabalhadores, em diferentes serviços e cargos,
que muito fazem por esta ação afirmativa. Entretanto, faz-se necessário
continuarmos investindo para garantir a sua efetiva implementação, sem
os impedimentos de constrangimentos, que se colocam como obstáculos a
uma identidade negra fortalecida – constrangimentos como encontramos
em algumas universidades, onde existe o direito as cotas já consolidado
institucionalmente, como garantia de reparação histórica, mas os estudantes
cotistas vêm sofrem processos de desqualificação e discriminação diante
da sociedade.
Para o ano de 2012, estão previstas novas ações de educação
permanente, como: 8 capacitações em Saúde da População Negra para
640 trabalhadores. Estas capacitações vão contar com profissionais da
Organização de Mulheres Negras CRIOLA do Rio de Janeiro e outras
colaboradoras, e estão estruturadas para que, ao seu final, os trabalhadores
tenham como produto um projeto de ação a ser desenvolvido no seu local
de trabalho. Além disto, a capacitação visa identificar trabalhadores que
possam atuar como agentes multiplicadores nos seus locais de trabalho
e ser integrados como pontos focais para a constituição de uma Rede
descentralizada para disseminação da Política de Saúde Integral da
População Negra.
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Capítulo 4
Estratégias de visibilidade para a saúde
da população negra

A comunicação como ferramenta
para o combate ao racismo
Fabiana Espírito Santo
Rui Roberto Felten

Prêmio Comenda João Cândido 2011

Prêmio Pró Equidade em Saúde 2011

Também, neste Congresso Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde, a Saúde da População Negra foi uma das temáticas priorizadas para
apresentação das políticas de saúde, propiciando que a SMS apresentasse,
no seu estande na feira de exposições do Congresso, materiais específicos
voltados para esta população.
Foi o primeiro município brasileiro a produzir um boletim
epidemiológico com dados exclusivos sobre a comunidade negra. O
Boletim Epidemiológico 44, publicado em 2010 pela Coordenadoria-Geral
de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).Por conta
do reconhecimento de que Porto Alegre empreende esforço continuado
para romper desigualdades raciais e consolidar políticas públicas que
garantam equidade nos serviços prestados pelo município, a Assessoria
de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando em
conjunto com a Área Técnica responsável pelas políticas voltadas à saúde
da população negra para que as ações direcionadas a este público sejam
cada vez mais eficazes.
Durante a 6ª Conferência Municipal de Saúde, a SMS lançou o
prêmio Promoção da Equidade em Saúde – Saúde da População Negra, em
duas categorias. Uma delas destinou-se a experiências bem-sucedidas em
unidades de saúde para o aprimoramento do cuidado de pacientes negros.
A outra foi para premiar artigos acadêmicos que tenham contribuído para
a melhoria da atenção a saúde.
Em agosto de 2011, foi produzida e lançada a carteira de Doença
Falciforme para as pessoas com a doença, sendo alvo de debate no Seminário
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Porto Alegre tem sido continuamente reconhecida pelo pioneirismo
nas ações voltadas para a saúde da população negra, recebendo o Prêmio
Equidade em Saúde no Congresso Nacional de Secretários Municipais de
Saúde em 2011, e também a Comenda João Cândido do Grupo Hospitalar
Conceição, ambos pelo trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) na implementação da Política Nacional de Saúde Integral
da População Negra.
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Pesquisa

Epidemias da raça negra merecem cuidados
Deivison Ávila
deivison@jornaldocomercio.com.br

O Dia Nacional da Mobilização Pró-Saúde da População
Negra é comemorado em 27 de
outubro. A uma semana desta
data, a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS), juntamente com a
Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde (CGVS), apresentaram à comunidade o primeiro
boletim epidemiológico dedicado
exclusivamente à população negra. A edição é um recorte feito
em cima de pesquisas realizadas
pelo Ministério da Saúde (MS).
Alguns dados são preocupantes, tendo em vista que mais
de 50% da população brasileira
é da raça negra, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). A saúde
apresenta-se de forma deﬁcitária
e é de difícil acesso para essa
grande parcela da comunidade. De acordo com a coordenadora da Área Técnica de Saúde
da População Negra (Assepla),
Elaine Soares, existem muitas
diferenças entre os vários tipos

de etnias. “O que os técnicos da
saúde devem saber é como agir
com as diferentes raças que formam nossa sociedade”, explica.
“Saber lidar com respeito, igualdade, atender e preencher os
questionários que futuramente
ajudarão a traçar metas e diretrizes para melhorar a saúde da
população negra, é essencial”,
considera a coordenadora. Outro
fator a ser analisado é que a raça
negra, por questões genéticas, é
mais suscetível a doenças como
diabetes tipo 2 e hipertensão, o
que merece uma atenção maior
por parte das autoridades médicas.
Segundo a pesquisa, os números apresentados em Porto
Alegre já são compatíveis com
os índices da saúde na África do
Sul. Na faixa etária compreendida entre 15 e 24 anos, as causas
externas – homicídios, acidentes,
entre outras – são o conjunto de
situações responsáveis pelas altas taxas de mortalidade. Sendo
que o homicídio constitui o motivo mais frequente das mortes
entre os negros. Numa compara-
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Números apresentados em Porto Alegre são compatíveis com índices sul-africanos



ção, a cada 10 mil habitantes, 70
mortos são caucasianos, enquanto que no mesmo número de pessoas da raça negra, os índices de
homicídios passam para 160.
Em outra relação, no que diz
respeito ao local de nascimento,

90% da população negra nasce
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). No caso dos brancos esse
número é de 69,5%. Os outros
dados complementares a esses
números são de nascimentos que
não são pelo SUS nem em locais

Administração Pública

Sistema eletrônico agilizará processos da prefeitura
Juliano Tatsch
juliano@jornaldocomercio.com.br

Diminuir custos e agilizar o andamento de processos. Esse é o objetivo do acordo ﬁrmado ontem en-

tre a prefeitura de Porto Alegre e o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, que acerta a transferência de
tecnologia do tribunal para a prefeitura no que diz respeito à virtualização dos processos administrativos.
Com a adoção do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que já funciona no TRF4, o Executivo municipal pretende dar mais agilidade e transparência
às solicitações e demandas dos cidadãos. “Sabemos
o quão complexa é a situação dos processos. Muitas
vezes eles se perdem pelo caminho, têm folhas rasuradas ou perdidas, fazendo com que todo o esforço
dispendido durante o trabalho tenha de ser refeito”,
disse o prefeito durante a cerimônia de assinatura do
termo, ocorrida na tarde de ontem. Além disso, Fortunati destaca a questão ambiental envolvida. “Os
processos vão crescendo de tamanho, e isso signiﬁca
mais papel usado”, observou.
O sistema permitirá a visualização online das
informações e trâmites, além da possibilidade de integração com outros sistemas. O cidadão poderá fazer
consulta e acompanhamento pela internet.
A implantação será coordenada pelo Gabinete
de Planejamento Estratégico (GPE) da prefeitura. “A
implantação desse sistema é urgente. Abrimos 70 mil
processos por ano, todos por meio do papel. Perdemos
tempo e força de trabalho para isso. Trará agilidade e,
assim, prestaremos um melhor serviço para a população”, ressaltou a coordenadora do GPE, Izabel Matte.
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sobre Doença Falciforme, de onde foram retirados encaminhamentos
para a qualificação da mesma antes de ser distribuída para os serviços de
saúde.
Para que a discussão sobre a saúde da população negra não
fique apenas dentro dos limites da SMS e para que os gaúchos tenham
conhecimento dos seus direitos quanto ao atendimento do SUS, durante o
Mês de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, foi organizada uma
exposição itinerante em 2010 e 2011 que passou por diversos locais de
grande circulação (shoppings, mercado público, hospitais), apresentando
as diretrizes adotadas pelo Sistema Único de Saúde, mostrando o acesso
e o acolhimento que deve ser sempre buscado pelos serviços de saúde e
cobrados pela população porto-alegrense.
Uma das ações muito relevantes de visibilidade é a Mobilização Pró
Saúde da População Negra, organizada pela Secretaria que conta com
a parceria do Conselho Municipal de Saúde. A cada ano as atividades
ampliam-se para a rede de serviços. Vale a pena salientar que no ano de
2011, foram realizadas diversas ações, organizadas pelos serviços de saúde
da rede de atenção primária voltadas para a comunidade, inclusive junto às
populações quilombolas, e culminando com a integração de todos em uma
confraternização com temática africana. Para que houvesse mobilização
e participação real por parte de todos, foram confeccionadas faixas para
afixação nos serviços de saúde, folder, cartazes para afixação em ônibus,
escolas e serviços de saúde e busdoor.
O ano de 2012 chega com muitos desafios ainda nesta área, exigindo
que a SMS, em sua política de atendimento à saúde da População Negra,
desenvolva ações cada vez mais qualificadas, atingindo um público sempre
maior e que potencializem e valorizem as aptidões pessoais e coletivas,
elevando a participação ativa e consciente da população, assim como,
auxiliando na formação
de multiplicadores no
combate ao racismo e
desigualdades raciais.



O presidente do Tribunal, desembargador Vilson
Darós, enfatiza o ganho no andamento dos processos
e a diminuição dos custos que o sistema trouxe ao
TRF4. “Hoje, diﬁcilmente chega papel na minha mesa
para eu assinar. Não tem mais papel. O andamento é
rápido e transparente, pois o processo está à disposição para quem é interessado”, diz.
Para o prefeito Fortunati, a principal importância
do uso de ferramentas tecnológicas no trabalho público está em reverter esse benefício para a população.
“Não adianta termos sistemas avançados para nosso
uso interno sem que isso resulte em ganho para os
cidadãos”, aﬁrmou.
Não existe previsão para o início do funcionamento do sistema pela prefeitura. A intenção, porém,
é de que isso ocorra no decorrer dos primeiros meses
do próximo ano. A expectativa é de que haja uma
economia de 700 toneladas de papel por ano.
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privados. Muitos nascem de outras formas. Além disso, crianças negras, entre um e quatro
anos, morrem três vezes mais do
que as brancas da mesma faixa
etária por doenças infecciosas e
do aparelho respiratório. A mortalidade entre mulheres negras
em idade fértil também é maior
do que entre brancas.
Desde 2000, está em vigor
a lei municipal que estabelece a
inclusão dos itens de raça e etnia
nos dados cadastrais da população junto à prefeitura.
A inserção do quesito raça/
cor nos documentos da SMS foi
incorporado seguindo os dados
utilizados pelo IBGE: branco,
amarelo, indígenas, preto e pardo. A ausência dessas informações prejudica a formulação de
pesquisas e análises que ajudem
a reduzir esses índices. “O racismo, o preconceito e o não acesso
dos negros aos bens e serviços
aumenta as altas taxas de mortes e epidemiologias”, destaca
Simone Cruz, presidente da Associação Cultural das Mulheres
Negras.

Prêmio Equidade em Saúde: população negra
Elaine Oliveira Soares
O Prêmio Promoção da Equidade em Saúde: Saúde da População
Negra, foi uma das estratégias que a Área Técnica de Saúde da População
Negra lançou mão com o objetivo de incentivar a implementação da
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, no âmbito
do município, por meio do reconhecimento através de premiação e da
divulgação de trabalhos que se relatem experiências exitosas e também
artigos acadêmicos na área da promoção da saúde integral da população
negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate
ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS.
Este prêmio foi lançado na VI Conferência Municipal de Saúde, pelo
Secretário Municipal de Saúde e contou com a participação de mais de
1.000 pessoas, entre trabalhadores de saúde, usuários e gestores. Para a
edição de 2012, o Prêmio ganhou reforço, com a parceria da Secretaria de
Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde.
A Comissão de seleção da primeira edição do prêmio, na categoria
experiências exitosas, contou com a avaliação da Secretaria Substituta
Carolina Santanna, da Coordenação Administrativa da Rede Primária
e Serviços Especializados e Substitutivos - Livia Lavinia e Souza e da
Coordenadora do Conselho Municipal de Saúde – Maria Letícia de Oliveira
Garcia. As experiências exitosas foram classificadas de acordo com os
seguintes critérios: experiência inovadora, capacidade para um projeto
permanente, capacidade para interação trabalhador, usuário e impacto.
Na categoria artigos acadêmicos a avaliação contou com a participação
da Assessoria de Planejamento - Juliana Maciel Pinto, Rede Primária e
Serviços Especializados e Substitutivos/Área Técnica de Saúde Mental –
Sara Jane Escouto dos Santos e Conselho Municipal de Saúde /Comissão
de Saúde da População Negra – Maria Luiza Pereira de Oliveira. Os artigos
acadêmicos foram classificados de acordo com os seguintes critérios: Identificação e levantamento das necessidades da população negra de
Porto Alegre - relevância para a proposição e direcionamento de políticas
públicas voltadas à população negra, capacidade de diálogo e apropriação
pelos campos de prática assistencial, capacidade de investigação e análise
em outras realidades brasileiras – transferibilidade (estudos quantitativos)
ou generalização analítica (estudos qualitativos).
Na categoria experiências exitosas, dois trabalhos ficaram empatados
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e compartilharam a vitória. Foram eles: a Horta Orgânica Terapêutica, da
Estratégia de Saúde da Família Modelo e o Espaço Oliveira Silveira, do
Pronto-Atendimento Lomba do Pinheiro, descritos abaixo.
O artigo acadêmico vencedor foi Homicídios em Adolescentes na
Cidade de Porto Alegre e seu Impacto na População Negra, escrito pela
servidora Ana Rosária Sant'Anna.

PROJETOS PREMIADOS:
CATEGORIA EXPERIÊNCIAS EXITOSAS
Projeto: Horta Orgânica Terapêutica nas Comunidades
Quilombolas
Maria de Lourdes Marchesan
Objetivos: Descrever o processo de implantação de canteiros urbanos
na comunidade do quilombo Fidelix residente na área urbana de Porto
Alegre; promover a educação ambiental nas comunidades Quilombolas
urbanas através da criação de espaço de integração entre a comunidade, as
entidades locais e o serviço de saúde no que tange a cultura de plantio e
uso de ervas medicinais, condimentos e hortaliças; viabilizar parcerias com
universidades e serviços públicos para a realização de cursos sobre uso de
plantas em atenção primária à saúde; distribuição de mudas com a criação
de uma incubadora (estufa) de plantas medicinais.
Metodologia: As estratégias utilizadas para alcançar os objetivos
propostos foram estabelecidas com base na Portaria 971 de 03/05/2006.
Esta política, de caráter nacional, recomenda a adoção, pelas Secretarias
de Saúde dos Estados, do DF e dos Municípios, de medidas voltadas
à implementação de ações e serviços relativos às práticas integrativas e
complementares.
O Projeto Horta Orgânica e Terapêutica da Equipe de Saúde da
Família Modelo (ESF Modelo) surgiu a partir de uma ideia dos integrantes
do Grupo Caminhando com Saúde que é acompanhado pelos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) no Parque da Redenção. Os usuários e a
ESF Modelo que idealizou a horta pensaram, primeiramente, em dispor
de um espaço específico de atividades de convivência e compartilhamento
de conhecimentos sobre plantas medicinais no Centro de Saúde Modelo
(CSM), surgindo assim esse projeto.
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O passo seguinte foi procurar a Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio (SMIC) na qual está vinculado o Centro Agrícola Demonstrativo
(CAD). A partir deste contato, foi realizada a capacitação da equipe e dos
usuários pelos técnicos agrícolas do CAD a respeito da construção dos
canteiros bem como informações cientificas e práticas sobre cultivo de
plantas medicinais e compostagem. Após isso, foi construído o Relógio
do Corpo Humano, o canteiro de compostagem e a estufa de plantas
medicinais em 2009 na área externa do CSM.
Em 2010, foram construídos quatro canteiros pela comunidade e ESF
Modelo com a supervisão do CAD na Rua Otto Ernest Meyer (Quilombo
Fidelix). Quinzenalmente, a ESF Modelo acompanha as atividades nos
canteiros e propõe tarefas aos usuários. No mês de setembro de 2011,
foram criados mais 2 canteiros.
Cabe ressaltar que, diante do crescente interesse dos participantes
por informações sobre o uso das plantas medicinais, a equipe decidiu
ampliar seu escopo, passando a oferecer, também, um Curso sobre Plantas
em Saúde, envolvendo o cultivo e uso de ervas medicinais, além de ter
viabilizado a visitação à Unidade de Reaproveitamento e Compostagem
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM).

Ações Desenvolvidas
Início da Horta Orgânica e terapêutica no espaço do CSModelo;
Visitação ao centro de compostagem (DMLU); Capacitação sobre plantio/
cuidados e poda das plantas (CADI); Oficina no CADI de sabonete
dermatológico e piolhicida; Palestra uso das Plantas Medicinais na Atenção
Básica em Saúde; Construção de uma estufa para plantas na área externa do CS
Modelo; Participação da feira de POA em comemoração a semana do Idoso
2º Palestra sobre o uso das ervas medicinais no tratamento sobre DM/HAS;
Solicitação de limpeza da área; Limpeza das áreas e poda de plantas; Reunião
das entidades envolvidas no projeto; Convite à comunidade para reunião;
Reunião com a comunidade sobre projeto; Solicitação de poda das árvores;
Poda das árvores Solicitação de compostagem e mudas Fornecimento de
compostagem; Fornecimento de mudas; Construção dos canteiros, cercas
e plantio na Rua Otto Ernest Meyer; Manutenção semanal dos canteiros;
Avaliação das metas alcançadas; Oficina de sabonete dermatológico;
Participação na BIONAT( Evento de responsabilidade Ambiental, Feira de
Produtoa Orgânicos e Fitoterápicos e Plantas Bioativas); Oficina de Xarope;
Confecção de saches anti-traças; Participação na BIONAT; Construção de
2 canteiros urbanos na Rua Otto Ernest Meyer.
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Conclusões
Á partir da implantação de canteiros urbanos na comunidade do
quilombo Fidelix a ESF Modelo constatou que a comunidade começou
a cuidar melhor do espaço coletivo e a utilizar as ervas e temperos para
suas práticas religiosas. Foi aberto, através dos encontros quinzenais,
um espaço de diálogo entre a equipe e os usuários. Foi firmada também
parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos da Universidade
Federal do Rio grande do Sul através do Professor José Maria Wiest e com
outras secretarias como SMIC e SMAM para concretização de oficinas,
cursos e canteiros. Além disso, as mudas de plantas da estufa e do CADI
são distribuídas conforme solicitação da população.
As dificuldades em relação ao projeto estão relacionadas à manutenção
e aos cuidados contínuos dos canteiros, exigindo da equipe e dos usuários
disponibilidade de tempo e compromisso. Há ainda questões de disputas
internas entre os moradores em relação à ocupação do território e da sua
legalização como quilombo que refletem no andamento dos trabalhos
nessa comunidade. Acreditamos que a atividade dos canteiros urbanos
possa contribuir como espaço de diálogo entre os usuários, além de
promover adoção de hábitos saudáveis e de autocuidado embasados nas
necessidades trazidas pela população e identificadas pelo serviço de saúde.
Um exemplo disto é o uso de temperos ao invés do sal para temperar os
alimentos.

Projeto: “Espaço Oliveira Silveira”
Eunice F S Bernardes
Miria de Moraes Patines
A Unidade de Pronto Atendimento para Urgências e Emergências,
de Porte II, que atende população de 56.275 habitantes, dos Bairros
Agronomia e Lomba do Pinheiro, realiza em média 300 atendimentos
por dia, em consultas de clínica médica e pediatria e procedimentos de
enfermagem .
Objetivo: Criar dentro da área física do Pronto Atendimento, o
“Espaço Oliveira Silveira”, direcionado e destinado a valorizar a Cultura
Negra e a promoção da saúde desta mesma população.
Metodologia: Criação de espaço em destaque, dentro do Pronto
Atendimento Lomba do Pinheiro, em local de grande circulação de usuários
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que demandam por atendimento neste serviço, com fácil visualização,
intitulado como: Espaço Oliveira Silveira.
Foi escolhido esta personalidade da raça negra, professor,
pesquisador, escritor e poeta por ser gaúcho e ter sido um dos idealizadores
da transformação do dia 20 de novembro em Dia da Consciência Negra
no Brasil, tornando assim, um ícone na história do Movimento Negro.
Inicialmente foi exposta, em painel, parte da biografia de Oliveira
Silveira, assim como alguns poemas do mesmo. Realiza também exposição
diária, em horários pré-estabelecidos, o vídeo documentário SOU registro
histórico poético sobre a identidade afro gaúcha, tendo como base a vida
e a obra do poeta gaúcho Oliveira Silveira. Também nesse local acontece,
rodas de conversas e vídeos educativos, para promoção da saúde em
geral, com enfoque nas doenças que mais incidem na população de raça
negra, tais como: hipertensão arterial, AVC, doença falciforme, bem como
agravos que tem apresentado altos índices de risco na população negra,
como Mortalidade Materna, Mortalidade por causas externas (homicídios),
AIDS, Tuberculose e Sífilis Congênita. Também é um local de divulgação
de eventos e espaço de exposição da cultura (músicas, revistas, obras,
artesanato, vídeos e assuntos de interesse geral) sempre relacionados à
valorização da cultura negra.
Ações desenvolvidas: Para tanto as ações desenvolvidas para este
projeto são: valorização da cultura negra, iniciando na entrada do Serviço
com grafitagem feita por um usuário da etnia negra da comunidade da
Lomba do Pinheiro. Futuramente este espaço poderá ser utilizado por
outros artistas comprometidos com a valorização da cultura negra.
O espaço de maior destaque do Serviço é o saguão de entrada,
que é denominado Espaço Oliveira Silveira. Seus poemas e sua biografia
são acolhidos e expostos em grande estilo em um trabalho totalmente
artesanal, feito de fibras naturais de cana de açúcar, folhas de coqueiros,
bromélia e de cebola. Junto a este recanto também são expostos alguns
instrumentos da cultura afro e um cesto de livros informativos sobre a
saúde da população negra, história e cultura negra e livros infantis. Este
espaço ainda será referência para rodas de conversas para promoção da
Saúde da população negra.
Conclusão: A região da Lomba do Pinheiro onde se encontra o
Pronto Atendimento, conforme o IBGE é um dos bairros com maior
concentração da população negra no município de Porto Alegre. É
importante salientar que este projeto não tem como intenção ser um
projeto pontual, mas sim, um projeto permanente e interativo com os
trabalhadores e usuários desta região. Com isto, o serviço de saúde está

de acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra,
capítulo II, diretriz VI que preconiza “o desenvolvimento de processos
de informação, comunicação e educação, que desconstruam estigmas e
preconceitos, fortalecimento da identidade negra positiva e contribuam
para redução das vulnerabilidades”.
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PROJETOS PREMIADOS: CATEGORIA ARTIGOS
ACADÊMICOS
1°“Homicídio em adolescentes na cidade de Porto Alegre e seu
impacto na população negra”;
2º A saúde da população negra na interface com a Arte e cultura
Afro-Brasileira: A trajetória do Hip Hop na saúde mental;
3º Avaliação do estado nutricional de crianças e indicadores sociais em
Comunidades Quilombolas do município de Porto Alegre – RS, Brasil.

Homicídios em adolescentes na cidade de Porto Alegre
e seu impacto na população negra
Ana Rosária Sant’Anna
Introdução
Este artigo é parte de um trabalho de pesquisa realizado para obtenção
do título de Mestre pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul apresentado em 2000, intitulado “Vulnerabilidade ao
homicídio: Sócio história das mortes violentas dos adolescentes na cidade
de Porto Alegre em 1997”. Esse estudo foi limitado aos dados primários
relacionados aos homicídios que ocorreram no ano de 1997, na faixa etária
de 10 a 19 anos, perfazendo um total de 68 óbitos. O propósito desse
estudo foi caracterizar os homicídios em adolescentes na cidade de Porto
Alegre e aprofundar o conhecimento sobre a violência social no município
a partir desse grupo populacional. O interesse deste tema foi de conhecer
em profundidade a situação dos homicídios por meio de suas vítimas e
constelação familiar a fim de conhecer os aspectos de vulnerabilidade que
se constituem em geradores da situação de homicídio. A intenção maior

foi de tirar do anonimato estatístico esses jovens assassinados, tentando
contribuir para a compreensão das situações de morte.
Em 1997 as Causas Externas foram as principais causas de morte
de jovens entre 10 e 19 anos, sendo que os homicídios contribuíram com
mais de 55% desses óbitos nesse ano. Em 2010 a proporção de homicídios
nessa faixa etária foi maior, com um percentual de 70% dentro do grupo
das Causas Externas. Esta configuração demonstra que os adolescentes
continuam vulneráveis a esse tipo de violência e que ao longo desses 13
anos esse quadro se manteve inalterado.
Dessa forma, ante a emergência da morbimortalidade por Causas
Externas há necessidade da adequação das ações de saúde a essa realidade.
Essa violência que não é expressa em números tem sobrecarregado as
emergências e os hospitais em geral, que obrigatoriamente precisam
responder a esse atendimento complexo. Conhecer a fundo essa
realidade possibilita o planejamento de políticas públicas que incidam nos
determinantes da violência.
Para refletir sobre a violência, é fundamental visualizar a sua dimensão
no contexto global da sociedade, identificando os processos que contribuem
para a sua prevalência. As óticas analíticas de gênero, raça e socioeconômicas,
apesar de não explicarem totalmente o desencadeamento da violência,
inequivocamente são processos que influenciam as relações sociais e que não
podem ser excluídas na análise desse fenômeno.
A influência dessa tríade permeou todos os resultados do estudo,
principalmente a variável correspondente à raça/cor que demonstrou
impacto importante na análise de vulnerabilidades. Portanto, os resultados
aqui apresentados serão especificamente sobre o fenômeno da violência
na população negra e suas imbricações com as questões socioeconômicas,
gênero e situações dos homicídios.

de Bertúlio (1998), que afirma que no Brasil existem conflitos raciais,
que estão relacionados ao preconceito, discriminação e exclusão social,
gerando violência.
Poutignat e Streiff-Fenart (1998), por outro lado, falam sobre as
confusões a respeito dos conceitos de etnia e raça. Os autores ressaltam
que o termo raça não denota a hereditariedade biossomática, mas sim a
percepção das diferenças físicas que influenciam nas relações de grupos,
individuais e sociais, enquanto que a etnia combina traços biológicos e
culturais alicerçados às questões políticas e da nação. Esses pressupostos
reafirmaram a importância de optar pela utilização da perspectiva da cor
de pele como categoria analítica e os estudos raciais como base teórica
para refletir sobre a violência.
Outra categoria transversal de análise é o gênero, pois os homicídios
ocorreram predominantemente nos adolescentes do sexo masculino. As
situações de homicídios de certa forma são “compatíveis” com o que
é socialmente legitimado, já que, por exemplo, atributos relacionados à
força física, coragem e tenacidade, entre outros, compõem de uma forma
positiva a identidade social viril (Lopes, 1996).
Brehil (1996) acrescenta que a violência está diretamente relacionada
com a iniquidade, que pode ser influenciada pela combinação de três
fatores: a opressão econômica, a discriminação étnica (aqui incluímos a
discriminação racial) e a violência de gênero.

Metodologia

Saffioti (1999) refere que gênero, etnia/raça e a classe social
são os três eixos principais que estruturam a sociedade e que revelam
contradições que não devem ser operadas isoladamente. A inter-relação
dessas perspectivas teóricas e categorias adotadas como óticas analíticas
favorecem as reflexões sobre a construção histórica e social em que elas
estão submetidas.
Dessa forma, os homicídios em adolescentes estão intimamente
associados às relações sociais que são transversalizadas também pelas
situações raciais. A sustentação dessa ideia vem ao encontro da ótica

É um estudo sobre 57 jovens na faixa etária de 10 a 19 anos que foram
assassinados no ano de 1997. As informações foram obtidas pela pesquisa
documental estatística com dados secundários e dados primários, a partir de
visitas domiciliares às famílias desses jovens, cuja fonte de informação para
localizar o endereço foi a Declaração de Óbito.
Nesse ano houve 68 homicídios nessa faixa etária, e não foram
localizados três endereços e oito famílias recusaram-se a participar do
estudo, totalizando 16,2% de perdas, tendo sido realizadas 57 entrevistas.
Nessas entrevistas, foi utilizado um instrumento semiestruturado de coleta
de dados. As perguntas fechadas referiam-se aos dados demográficos
e epidemiológicos e as abertas, a trajetória de vida e a situações que
vulnerabilizaram os adolescentes ao homicídio.
Para análise da categoria raça foi utilizada a variável cor da pele e,
especialmente para os indivíduos negros, a estratificação das tonalidades
de pele entre pardos e pretos.
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A violência e as relações socioeconômicas, gênero e raça

Os princípios éticos foram obedecidos em relação ao acesso e
análise de dados, respeitando as normas de pesquisa em saúde referidas
pela Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional
de Saúde. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Secretaria
Municipal da Saúde de Porto Alegre.

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOMICÍDIOS POR IDADE SEGUNDO
RAÇA/COR, PORTO ALEGRE, 1997.

Apresentação e discussão dos resultados
A caracterização da população estudada foi desenvolvida a partir
dos acontecimentos e do conjunto de circunstâncias que permearam
suas histórias de vida e morte. Algumas variáveis foram utilizadas como
indicadores de situações de vulnerabilidade às quais os adolescentes
estavam submetidos em suas dimensões sociais e individuais.
Nesse universo dos 68 óbitos, a predominância foi do sexo masculino,
com 91,2% dos óbitos, apresentando uma razão de 10:1 em relação ao
sexo feminino. Em relação à cor da pele, 51,5% dos óbitos ocorreram em
brancos, 25% em pretos e 22,1% em pardos.
Apesar da predominância de brancos, vítimas de homicídio, o Teste
de Comparação de Proporções mostrou que a proporção de óbitos entre
pretos e pardos é bastante superior ao esperado (p < 0, 0001), quando
comparada com a proporção da população branca de Porto Alegre que, em
1996, representava 84,2% da população total de Porto Alegre (Costa, 1999).
Assim, as diferenças encontradas na distribuição das mortes segundo raça/
cor são estatisticamente significativas apontando a população negra como
a mais vulnerável, que segundo o IBGE é constituída pelos indivíduos
pardos e pretos. Dentro dessa perspectiva, os dados a seguir representam
análises conjuntas da categoria raça/cor com outras variáveis a partir da
tonalidade da pele.
Houve diferenças, apesar de tênues, entre pretos, pardos e brancos
referentes aos aspectos socioeconômicos e situações de homicídios, que
pela limitação do número de sujeitos participantes do estudo não nos
permite considerar como estatisticamente significativas. Mas alguns fatos
apontam que os adolescentes pretos sofreram situações diferenciadas em
relação às outras categorias referentes à cor da pele.
A tabela 1 mostra que a distribuição de óbitos nos adolescentes
pretos foi maior na faixa etária menor de 18 anos, diferente dos brancos
e pardos que os homicídios ocorreram em maior proporção em jovens de
18 e 19 anos.
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Em 1997 a escolaridade era ainda dividida nas modalidades de 1º e
2º graus. A distribuição das raças/cor em relação ao nível de escolaridade
mostrou que os pretos apresentaram menor nível de escolaridade, sendo
que nenhum deles teve acesso ao 2º grau (tabela 2). Na análise conjunta
das variáveis idade e escolaridade, em termos de proporções, os pardos e
brancos tiveram maior concentração de mortes na faixa etária de 18 e 19
anos, o que aumentou suas chances de atingir o 2º grau, diferentemente
do que ocorreu aos pretos, cujas mortes aconteceram mais na faixa etária
menor de 18 anos.
TABELA 2- DISTRIBUIÇÃO DO NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS
ADOLESCENTES SEGUNDO A COR DA PELE, PORTO ALEGRE, 1997.

Em relação à renda per capita (tabela 3) os resultados mostraram que
em todas as cores de pele a predominância foi da faixa de menos de um
salário mínimo. No entanto, entre os pretos encontrou-se o quadro mais
desfavorável, com o único caso cuja família não tinha renda, além de não
atingirem o patamar de dois salários mínimos. Cunha (1997), ao analisar
os dados dos censos demográficos da população brasileira, identificou
a posição de desvantagem relativa da população declarada preta com
relação à parda e branca quanto à inserção no sistema educativo formal
e na estrutura produtiva. Essa desigualdade é resultante da concentração
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desse grupo nos níveis sem instrução e em ocupações consideradas de
menor qualificação da mão-de-obra e consequentemente com menores
rendimentos.
Esse estudo confirmou esse pressuposto, pois entre os adolescentes
negros que trabalhavam a maior concentração estava em ocupações
irregulares (42,9%), e em relação aos pais também se verificou que a
maioria apresentava atividades irregulares ou assalariadas.

apresentaram maior vulnerabilidade aos homicídios. Essa situação não
responde sobre a questão da violência, mas remete à reflexão a respeito
das diferenças sociais que os grupos raciais estão submetidos.

Reflexões Conclusivas

Para analisar as situações de risco em que viviam esses adolescentes
assassinados foram utilizadas as seguintes denominações: uso de drogas,
passagem por instituição para menores infratores, que em 1997 ainda era
denominada de FEBEM, passagem pela polícia e antecedentes criminais.
Entre os brancos a proporção de usuários de drogas era menor, o que
ocorre de forma inversa em relação aos pardos e pretos. Em relação à
FEBEM essa situação se repete, sendo que mais da metade dos pretos e
pardos já tinham história prévia de passagem por essa instituição.
Nas respostas relativas às razões dos homicídios é importante
ressaltar que nos casos de abuso de poder da polícia e violência sexual os
únicos atingidos foram jovens pretos.
Tratando-se do local de moradia as proporções de pretos e
pardos que residiam em locais sem infraestrutura foi de 21,4% e 36,4%,
respectivamente. O único morador de rua era de cor preta.
Noronha et al (1999) apontam que a violência e a raça têm como
fator de confusão a posição socioeconômica dos indivíduos, sendo que os
bairros periféricos e caracterizados pela pobreza possuem um contingente
maior de negros, portanto, é de se esperar que os eventos se concentrem
mais nesse grupo. Em Porto Alegre, a partir desse pequeno recorte
populacional, foi comprovado estatisticamente que os pretos e pardos

As dimensões socioeconômicas, familiares e individuais dos
adolescentes estão inter-relacionadas com suas histórias de vida e morte.
Esse exercício analítico busca uma síntese compreensiva desse conjunto
de imbricações.
Indubitavelmente a precária situação socioeconômica permeou de
alguma forma, todas as situações de homicídios vividas pelos adolescentes.
Isso se verifica pela homogeneidade das variáveis que constituíram essa
categoria, que se caracterizaram na baixa escolaridade dos pais, nos baixos
níveis de renda per capita e nas precárias condições de moradia.
Por outro lado, Zaluar (1996), também nos auxilia nessa compreensão
quando afirma que o fator econômico não é o único determinante para
a explicação dos fatos. É preciso buscar um conjunto de fatores que
desencadeiam uma rede de associações que, como descreve a autora, é
como o tapete de Penélope, nunca termina.
De qualquer forma, essa teia de dados e reflexões aponta a população
negra como mais vulnerável à violência. Na análise desse pequeno recorte
dos homicídios em adolescentes no ano de 1997 os negros aparecem
como principais vítimas dos homicídios atreladas a maiores situações de
risco e precárias condições de vida.
Num estudo realizado em Recife/PE (Costa, et alii., 2009),
identificaram que a violência que atinge os adolescentes não é
indiscriminada, e sim, uma violência seletiva que acomete adolescentes
pretos que residem nos estratos de intermediária e pior condição de vida
da cidade. Os autores consideram que essa maior proporção de óbitos
por homicídio em adolescentes pretos, talvez a causa do óbito não seja a
raça/cor, mas a situação social adversa desse grupo racial/étnico. Fazem
referência a Batista et alii. quando menciona que a morte tem cor - há uma
morte branca causada pelas doenças e uma morte negra que tem as causas
externas como principal causa.
Camargo et alii (2005) reforçam essa ideia ao referirem que a situação
atual não mudou desde o período colonial, pois as instituições corretivas
para menores infratores atuais, ou mesmo instituições para crianças
abandonadas, em sua grande maioria albergam crianças e adolescentes
negros, em proporções semelhantes às encontradas nas Rodas dos
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TABELA 3 -DISTRIBUIÇÃO DA RENDA PERCAPITA* SEGUNDO COR DA
PELE, PORTO ALEGRE, 1997

* 3 casos de renda percapita de cor da pele ignorados

Expostos do Século XVIII, mostrando que elas continuam sendo as
principais vítimas da violência social em nosso país.
Em Porto Alegre a situação não é diferente. Por isso, é preciso buscar
alternativas que contemplem ações efetivas na vida dos adolescentes.
Segundo Levisky (1997), a adolescência é a segunda e grande chance de
oferecer aos sujeitos condições para a estruturação da personalidade e
proteger esses jovens das injunções do meio.
Minayo e Souza (1999) contribuem para a compreensão do papel
dos profissionais da saúde nessa problemática quando enfatizam que para
prevenir é necessário ter ideia de quais são as questões que compõem a
violência no Brasil, considerando os grupos prioritários para atuação e as
melhores estratégias para ação.
A situação de saúde da população negra é um problema histórico e,
por isso, são urgentes o planejamento e execução de ações mais efetivas. É
preciso escapar de um determinismo único na explicação desse fenômeno
e, mesmo reconhecendo sua complexidade, é importante apostar em
soluções conjuntas e solidárias entre profissionais e sociedade na busca de
uma vida com qualidade para todos, sem distinção.

IBGE. Síntese de indicadores sociais 1998. Rio de janeiro: IBGE, 1999.
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A saúde da população negra na interface com a Arte
e cultura Afro-Brasileira: A trajetória do Hip Hop na
saúde mental
Lucas Fonseca
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Este relato de experiência insere-se na abordagem de reflexão
experimental e tem como objetivo socializar a experiência desenvolvida
com um grupo de jovens negros (as) atendidos (as) em serviços de saúde
mental, que originaram um grupo de Hip Hop, autônomo, que viaja
pelo Brasil cantando a Negritude e saúde mental. O objeto do relato, a

70

71

experiência do Grupo de Hip Hop Black Confusion, trás o enfoque da
ação de reabilitação psicossocial no SUS e em outras redes intersetoriais.
O Grupo de Hip Hop Black Confusion é um grupo de RAP que surgiu no
CAIS Mental 8 em Porto Alegre no ano de 2001. O grupo surge depois
de um trabalho de Oficina de RAP, criado pelo autor, na época, estagiário
de ensino médio. Para identificar o grupo neste artigo será utilizada a
sigla GHHBC. A escolha deste relato se justifica pelo baixo número de
pesquisas e experiências que relacionam aspectos étnicos raciais com a
saúde mental e os transtornos mentais

Desenvolvendo
De forma a contextualizar a discussão se faz necessário o
entendimento e compreensão de alguns conceitos relativos à loucura e
desinstitucionalização e aos conceitos da cultura Hip Hop. Esquizofrenia,
psicoses ou depressão são doenças que afetam diretamente o cotidiano
e a vida social das pessoas. E quem eram os loucos? Pobres, negros,
indigentes ou a pessoa considerada “fora da razão” e, portanto, perigos
para a sociedade. Uma expressão pode ser usada para caracterizar a forma
de lidar com a loucura no país: a exclusão, oficializada com o primeiro
hospício brasileiro, criado em 1852 na cidade do Rio de Janeiro por D.
Pedro II — e que levou seu nome. A partir dele, santas casas, asilos e
manicômios foram aparecendo em todos os estados do Brasil. Com tantas
instituições asilares, não era tarefa fácil driblar a loucura. (MACHADO,
2005, p 14)
Considerar a loucura doença, erro absoluto, distúrbio da razão,
perda do juízo, incapacidade civil, irresponsabilidade social e jurídica,
foi criar para o louco um lugar de exclusão, um lugar zero de trocas
sociais cuja expressão mais radical é o manicômio. (ROTELLI 1990 apud
AMARANTE, 2009)
Nossa experiência identifica a possibilidade de novos paradigmas
nos processos de assistência em saúde mental, que ao contrário do
modelo manicomial, estimulam e exercitam a autonomia e emancipação
aos sujeitos, a partir do qual a doença mental passa a ser compreendida
como sofrimento psíquico.

que manda mensagens e se expressa através das cores grafitadas nos muros;
dança do Hip Hop como expressão corporal denominada Break; a música
RAP (RYTHM AND POETRY) que se forma a partir de dois elementos;
MC - mestre de cerimônia, DJ - responsável pela instrumental da música Rap
e o último elemento da cultura, o conhecimento que se refere ao estudo da
história e cultura Negra estimulando uma reflexão crítica da realidade social.
(DARBY; SHELBY, 2006).
O GHHBC é fruto da reforma psiquiátrica por meio do trabalho
realizado nos serviços de saúde mental. O grupo teve origem dentro de um
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, local destinado ao tratamento de
pessoas com transtornos mentais severos e persistentes e que se configura
como atenção substitutiva à internação psiquiátrica de caráter manicomial.
Inspirado pela experiência da Cultura Hip Hop na interface com a saúde
mental a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica se originou o GHHBC.

Redes Intersetoriais no cuidado em saúde mental

A Cultura Hip Hop surgiu na década de 70 na periferia americana.
África Bambataa juntou as manifestações artísticas das ruas como os cincos
elementos do Hip Hop: as artes plásticas da cultura, o Graffiti a arte pública

A partir da década de 90 foi criada uma rede diferenciada e pública
de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico: hospitais-dia, CAPS,
destacando-se o tipo III (com funcionamento 24 horas e aos finais de
semana), leitos psiquiátricos em hospitais gerais, centros de convivência,
oficinas terapêuticas, serviços residenciais terapêuticos, entre outras
possibilidades que rompem com a concepção de isolamento social através
das longas internações.
O GHHBC surge neste cenário de serviços especializados em saúde
mental quando em dezembro do ano 2000 fui contratado como estagiário
de secretariado no antigo Cais Mental – 8, atual CAPS CENTRO, aqui
em Porto Alegre. Neste estágio de ensino médio, executava meramente
atividades administrativas. Não conhecia as realidades da saúde mental e
fui me apropriando de manejos e abordagens no cotidiano do trabalho.
Em certa tarde no ano de 2001 quando em minhas atribuições de
secretário estava remarcando a consulta psiquiátrica de um usuário do
serviço, que nasceu em São Paulo. Comentei com ele que em São Paulo
havia muito Hip Hop, em seguida ele me diz que sempre dançou Break
e gostava muito de Rap. Saliento que através de um bate papo informal
sobre o território de origem de um usuário do serviço foi possível abrir
um caminho para o reconhecimento da identidade e possibilidades de
significâncias para este sujeito, com base em sua realidade de vida que é
histórica, cultural, política e social.
Aquela conversa sobre Hip Hop foi sem dúvida o início da trajetória
do GHHBC. Na primeira festa no Cais Mental eu coloquei um CD
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A Cultura Hip Hop

com algumas músicas e com meu estímulo e presença encorajei-o, pois
a dançar para o público. Era um desafio, mas este usuário dançou. Foi
uma apresentação muito boa e instigante, tanto que fui liberado a realizar
um encontro semanal com este usuário para dar vazão a esta habilidade,
necessidade e potencialidade.
Então surge, por liberação da coordenação local, uma oficina de Hip
Hop que abriu para participação de outros serviços da rede municipal de
saúde mental (GerAção POA).
O trabalho, enquanto estagiário, terminou no final de 2002. Em
seguida, o CAPS conseguiu um contrato por oito meses, para realização
das oficinas como instrutor de cursos livres, no caso Hip HOP.
Na perspectiva de DesenCAPSular, as atividade do GHHBC para
processos fora da realidade de dentro do CAPS, cabe salientar que a
aproximação do grupo com o movimento negro em Porto Alegre foi de
fundamental importância para desenvolvimento desta temática, que já
se anunciava com a denominação do grupo “Confusão negra” e como
veremos a seguir nas composições e ações do grupo.
NO GHHBC O Rap, traz temas como, violência, opressão, exclusão,
empoderamento, consciência crítica, participação política que centralizam
o foco não só para a cultura de periferia, mas para as políticas de
desinstitucionalização. Conforme a música do grupo GHHBC, “O mundo
lá fora... Trancafiar já era, não a exclusão: nos inclua.”
Como a maioria dos integrantes do grupo são jovens negros e de
periferia, a questão racial é um dos importantes temas, demonstrado na
música do grupo que leva o nome de “Sou Negro sim, e daí”. O GHHBC
costuma apresentar seu trabalho, faz ritmo e poesia e difunde a importância
da consciência negra e da reforma psiquiátrica.
Tendo em vista que a consciência Negra está presente nas ações
GHHBC, gostaria de trazer para discussão a partir trajetória do GHHBC
e de referenciais teóricos do Hip Hop, que a promoção de saúde e suas
ações tem atitude relacionada à valorização, promoção da cultura Negra
em que neste trabalho denominarei de NegrAtitude.
No início do grupo tínhamos participantes/ pacientes do CAPS
que não se identificavam como negros (as) mesmo o sendo. Porém, foi
possível verificar nas entrevistas o processo de auto identificação étnico
racial, conforme estes participantes do grupo:
“Comecei a participar dos movimentos, negro, luta
antimanicomial, aprender sobre a minha historia, historia
dos negros”.
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Já que somos negros temos que resgatar essa parte para
aprendermos, o que os negros viveram, a gente não sabe,
se eu for me dedicar a um trabalho eu vou aprender sobre
a negritude” .
O GHHBC em sua trajetória desenvolveu uma série de atividades em
parceria com o movimento negro em Porto Alegre de forma a participar
de shows, oficinas, encontros, reuniões nos meses de consciência negra
principalmente em novembro aqui em Porto Alegre. Citamos as semanas
de consciência negra dos anos de 2002, 2003 e 2004. Para mudanças e
transformações o GHHBC aponta no Hip Hop não somente enquanto
instrumento terapêutico, que o é para muitas pessoas, mas também como
instrumento de transformação social. Como diz um participante do
Grupo:
Eu participo de um grupo/ projeto afro o afro sul, vamos
trabalhar isso, já que somos negros temos que resgatar essa parte para
aprendermos.
Na perspectiva de porta voz o GHHBC dá voz a uma parcela da
sociedade que através do manicômio foram condenadas por muitos anos à
invisibilidade e agora encontram nas manifestações artísticas e política do Hip
Hop um meio para expressão e comunicação dos ditos sem razão.
“Pra mim foi uma boa porque me interessei pela musica,
não ficava em casa de bobeira, abri varia portas, ta legal se
tivesse em todos os CAPS não tinha esse problema de saúde
mental”. (Participante do Grupo)
O GHHBC prioriza uma linha de Rap chamada de Rap consciente,
onde através das mensagens das letras de musicais estimulam a reflexão
e consciência acerca de temas como consciência negra, direitos humanos,
reforma psiquiátrica.
“Vamos lutar, vamos lutar. Vamos lutar para o Brasil
melhorar”. (Trecho música Nunca é tarde do GHHBC)
Como salienta GOG (2004): “Uma vez em cima do palco, você é um
líder e pode influenciar muita gente”. O GHHBC, grupo de manos e minas
está comprometido com muitas lutas sociais como de consciência negra e
antimanicomial e se utiliza desta ferramenta, que também é de comunicação,
que é a cultura Hip Hop para mandar as mensagens que viemos elaborando
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e construindo nestes quase 10 anos de trajetória e lutas. Em trecho de
entrevista uma participante ressalta que:
“Comecei a participar dos movimentos, negro, luta
antimanicomial, aprender sobre a minha historia, historia
dos negros”. (Participante do grupo)
Enquanto grupo, proposta é de influenciar muitas pessoas quanto à
necessidade de desinstitucionalização nos processos de desenvolvimento
humano e do combate ao manicômio mental (LIMA; PERBALT, 2007)
O GHHBC assume e difunde a responsabilidade nos processos
de transformações sociais no Brasil. E entende que através do Hip Hop
muitos jovens da periferia, em especial os afro-descendentes, passam a
exercer a busca por seus direitos cidadãos.
Na busca de compartilhar disponibilizamos este artigo que sintetizada
pesquisa sobre a saúde mental de negros (as) atendidos em CAPS e que
encontraram na cultura Afro-Brasileira sua melhoria de vida e autonomia
terapêutica. Esta experiência relatada foi reconhecida com o prêmio
nacional Loucos pela Diversidade – 2009 que contemplou ações da saúde
mental e da loucura na interface com a arte e a cultura. O grupo é parte
integrante desde 2007 do Ponto de Cultura Afro-Sul Odomode, espaço
que é referência nacional em cultura Afro-gaúcha e brasileira há mais de
35 anos. E esta experiência dialoga com as perspectiva de atenção integral
a saúde contemplando as especificidades de saúde da população negra, em
especial a saúde mental. A saúde mental da população negra é influenciada
por determinantes sociais, o racismo sem duvida é um deles. Portanto,
esta experiência citada revela as possibilidades de transformar através da
cultura Afro-Brasileira a doença, a dor das exclusões e discriminações em
saúde, vida, e arte e orgulho de ser Negros e Negras.
No GHHBC a atividade / oficina tem até hoje o Hip Hop como
instrumento de desenvolvimento de shows de Rap a partir de temas
apontados pelos movimentos sociais de Consciência Negra, direitos
humanos incluindo a estes, o tema da Reforma Psiquiátrica.
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Avaliação do estado nutricional de crianças e indicadores sociais em Comunidades Quilombolas do município
de Porto Alegre – RS, Brasil

Metodologia

O governo federal considera como grupo populacional sob-risco
de agravos nutricionais as pessoas remanescentes de Quilombos, a partir
do seu contexto histórico, no âmbito das desigualdades socioeconômicas
tornando-o mais vulnerável quanto à sua saúde. A partir disso foi realizada
a Chamada Nutricional Quilombola pelo Ministério do Desenvolvimento
Social. Os resultados deste levantamento mostraram que do ponto de
vista da nutrição de menores de 5 anos, as crianças quilombolas formam
um grupo com altos riscos de desnutrição, igualando-se às crianças do
Nordeste urbano de uma década atrás. No Rio Grande do Sul um estudo
em uma comunidade rural e outra urbana mostrou que crianças até 11 anos
da área urbana apresentavam maior proporcionalidade de baixo peso.
Nas populações afrodescendentes do Vale do Ribeira, SP, há alta
frequência de sobrepeso e obesidade entre indivíduos quilombolas,
principalmente entre as mulheres. Pode ocorrer do processo de transição
nutricional que essas populações atravessam ou ainda ser um reflexo dos
problemas epidemiológicos e nutricionais sofridos na infância.
Os agravos à saúde e as relações entre raça/etnia têm sido abordadas
pela produção científica internacional, mas ainda ocupa reduzido espaço
na literatura brasileira. Esses dados tornam-se fundamentais para que
possam contribuir para o planejamento de estratégias e ações de saúde
destinadas a população negra. Isto é, com o propósito de ir ao encontro
da Política Nacional de Saúde da População Negra.
Haja vista nunca ter sido realizada nenhuma pesquisa que
contemplasse os indicadores sociais das famílias e o estado nutricional
das crianças de 0 a 5 anos pertencentes às Comunidades Quilombolas
Urbanas de Porto Alegre faz-se necessário promover diagnóstico precoce
de agravos nutricionais.

Estudo transversal descritivo para avaliar o estado nutricional
de crianças de 0 a 5 anos, com aferição de medidas antropométricas
(peso e estatura) e preenchimento de um questionário socioeconômico.
Inicialmente foram propostas como objeto de estudo as quatro
comunidades quilombolas, situadas em quatro bairros da cidade de
Porto Alegre: Menino Deus (Comunidade Remanescente de Quilombo
do Areal), Azenha (Comunidade Remanescente de Quilombo Família
Fidelix), Cascata (Comunidade Remanescente de Quilombo dos Alpes) e
Três Figueiras (Comunidade Remanescente de Quilombo Família Silva).
A Comunidade Remanescente de Quilombo dos Alpes se recusou a
participar da pesquisa, sendo, portanto excluída da coleta.
Foram detectadas 23 crianças, sendo que das 21 crianças detectadas
como elegíveis para participarem do estudo, não foi possível localizar uma
no período da realização do campo e foram excluídas do estudo duas
crianças com síndrome genéticas. Pela população estudada ser composta
por comunidades que apresentam baixa densidade demográfica optou-se
por não realizar amostragem, mas tratar censitariamente todas as crianças
entre 0 e 5 anos e 11 meses de idade.
A coleta de dados foi realizada nos domicílios através de questionário,
na forma de entrevista e da tomada de medidas corporais. O questionário foi
baseado no instrumento adotado pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome. A entrevista foi realizada com a mãe ou responsável pela
criança, desde que este último tivesse 18 anos ou mais. Indicadores sociais
foram registrados para cada unidade domiciliar, como: mulheres chefes de
família; nível de escolaridade das mães (segundo anos de estudo); utilização
dos serviços de saúde e condições de saneamento do domicilio (presença
ou não de canalização de água, tipo de sanitário e destino dado ao lixo).
Obtiveram-se também dados sobre participação em programas sociais do
governo (transferência de renda e/ ou outros) e antropometria da criança.
Também foram obtidos os dados sobre idade e sexo da criança
Foram tomadas as seguintes medidas corporais em todas as crianças
avaliadas: peso e estatura (altura, medida com a criança em pé, para aquelas
com dois anos de idade ou mais, ou comprimento, medido com a criança
deitada). As medidas foram tomadas duas vezes, pois se utilizou a média
das mesmas. O peso foi registrado em quilograma (kg) e a estatura em
centímetros (cm).
Para a tomada de peso foi utilizada balança digital marca Plenna,
com capacidade para 150 kg e escala em divisões mínimas de 100 gramas.
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Introdução

Para a criança que não ficou em pé na balança sozinha a pesagem foi da
seguinte forma: o 1º passo foi a mãe descalça, segurar a criança, já com
pouca roupa e sem as fraldas e subir na balança tarada e anotada a medida;
2º passo foi a mãe descalça, sem estar segurando a criança subir na balança
e anotar a medida e o 3º passo foi descontar o valor encontrado do peso
mãe bebê do peso da mãe e anotar o valor calculado no campo peso da
criança no questionário.
O comprimento foi obtido utilizando-se um infantrômetro
com precisão de 1 mm da marca Caumaq e a altura obtida através do
estadiômetro com esquadro acoplado da marca Seca.
para analisar o estado nutricional em relação ao peso foi utilizado o
indicador índice de massa corporal (IMC) expressos em escore Z realizada
através do programa WHO Antro 2006, que se baseia nos valores das
Curvas de Crescimento da Organização Mundial da Saúde. Para avaliar o
crescimento foi utilizado o indicador estatura/idade (E/I), expresso em
valor escore Z, em relação á mediana da população de referência Curvas
de Crescimento, OMS.
Para a criação do banco de dados utilizou-se o programa Excel 2007
e tendo sido realizada duas entradas dos dados pela mesma digitadora.
Os pais ou responsáveis receberam os resultados sobre o peso e a
altura por escrito e quando uma das medidas não estava adequada foram
orientados a procurar o serviço de saúde.
O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
e líderes dos quilombos. Os pais ou responsáveis assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

Foram avaliadas 20 crianças com idade entre 2 meses e 5 anos e 10
meses (mediana de idade de 32 meses) de três comunidades Quilombolas
do Município de Porto Alegre, sendo 6 meninos e 14 meninas , destas 10
eram provenientes do Quilombo Guaranha, 6 do Quilombo Silva e 4 do
Quilombo Fidelix. O total de responsáveis entrevistados foram 17, todos
do sexo feminino, sendo que 15 eram mães de dezoito crianças avaliadas e 2
eram avós de duas crianças avaliadas.
Foram estudados 16 domicílios e considerados (as) 16 familiares
das crianças como chefe de família. Apenas 25% (n=4) dos homens são
chefes de família, pois a maioria, 75% (n=12), das famílias são chefiadas
por mulheres o que foi ao encontro da PNAD - 2009 que mostrou que

entre 1998 (25%) e 2008 (34,9%) aumentou o número de mulheres chefes
de família. Enquanto que os resultados da pesquisa Chamada Nutricional
Quilombola 73,5% dos homens chefiava o domicilio. O resultado do
presente pode ser considerado reflexo do processo de urbanização,
diferenciando-se de forma significativa das características rurais das
comunidades Quilombolas representada no estudo em nível nacional.
Com relação à escolaridade das mães das crianças 100% apresenta
5 anos ou mais de estudo e 87,5% dos chefes de família estão na mesma
situação. Este resultado mostra-se favorável, considerando que pais ou
mães analfabetos ou com baixa escolaridade têm mais dificuldades em
contribuir com o processo de aprendizagem de seus filhos e atenção
aos cuidados à saúde na primeira infância. Dado levantado na Chamada
Nutricional Quilombola mostrou que 43,6% das mães e 47% dos chefes
de família das crianças de zero a cinco estudaram até o 4º ano do ensino
fundamental e cerca de 7,3% não têm estudo. No que diz respeito à
escolaridade a PNAD 2009 mostra que pretos e pardos apresenta 6,7 anos
de estudo. Foi observada uma mãe que cursa ensino superior. Segundo
dados do IBGE (2009) mais negros (pretos e pardos) têm entrado nas
universidades, na última década, mas o número de brancos no ensino
superior (62,6%) ainda é o dobro dos percentuais de pretos (28,2%) e de
pardos (31,8%).
Com relação às condições ocupacionais o maior número de chefes
de família desempenha funções de menor qualificação: 4 empregadas
domésticas e 3 auxiliares de serviços gerais. As demais funções (copeira,
funcionária pública, conferente, mecânico, autônomo) foram inexpressivas.
Se declararam do lar 2 pessoas e aposentados em igual número. O IBGE na
Síntese de Indicadores Sociais 2010 divulgou que entre as pessoas ocupadas
de 10 anos ou mais de idade eram empregadores 6,1% dos brancos contra
1,7% dos pretos e 2,8% dos pardos. Os resultados foram ao encontro do
observado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), baseado na
Pnad (IBGE/2008), que mostra que as mulheres negras, embora tenham
níveis de escolaridade mais elevados são mais presentes nas ocupações
informais e precárias e são maioria no emprego doméstico, uma ocupação
que possui importantes déficits no que se refere ao respeito aos direitos
trabalhistas.
Quanto à renda das famílias foi observado que pouco mais de
um terço (n=6 / 37,5%), tem renda per capita igual ou inferior a ¼ do
salário mínimo, ou seja, são famílias que se enquadram na classificação de
indigentes. O estudo mostrou que 31,25% (n=5) são pobres e em igual
número possuem renda maior que ½ salário mínimo.
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Resultados e discussão – Indicadores sociais

A distribuição da pobreza, detectada pela Chamada Nutricional,
notou que a pobreza em que viviam as crianças era significativamente
maior do que em todo o território nacional, onde na época dados do
IBGE/2006 mostravam que mais da metade das crianças no país (50,3%)
eram pobres.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) considera
indigentes as pessoas com renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário
mínimo, e pobre todos os indivíduos com renda per capita igual ou inferior a
1/2 salário mínimo9. Tal situação encontrada no presente estudo compromete
de forma desfavorável o acesso regular ao alimento, caracterizando-se como
um grupo vulnerável à situação de insegurança alimentar.
Quanto à cobertura dos programas do governo nas comunidades,
observou-se que 62,5% (n=10) das famílias das crianças investigadas eram
assistidas pelo Programa Bolsa Família. Nos quilombos estudados pela
Chamada Nacional Quilombola o programa social de maior cobertura foi o
Bolsa Família, 51,7% das famílias são beneficiadas. Os dados encontrados
no presente estudo refletem o grande percentual de famílias com renda
familiar desfavorável, portanto fazem parte do critério para recebimento
de benefício com transferência de renda.
Em relação ao acesso a equipamentos públicos e programas sociais
verificou-se a existência de atendimento em uma das comunidades por
Unidade Básica de Saúde (UBS) e de atendimento por Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) e pelo Programa Saúde da Família (PSF) em duas
comunidades. De acordo com os resultados 76,47% (n=13) das famílias
das crianças quilombolas de 0 a 5 anos são atendidas pelo PSF e 84,62%
(n=11) delas são visitadas em casa pelos ACS, sendo que destes 36,36%
(n=4) recebem visitas mensalmente. A cobertura de atendimento mensal de
crianças pelos ACS é favorável 85%) em Comunidades Quilombolas rurais.
O acesso dos domicílios ao fornecimento dos serviços públicos de
água encanada, luz elétrica, coleta de lixo e esgotamento sanitário público
está associado à saúde e, consequentemente, aumenta a qualidade de vida da
população (IBGE, 2010). Nesse aspecto o processo de urbanização mostrase favorável porque o resultado nesse estudo mostra que 100% das moradias
possuem água encanada, luz elétrica, esgotamento sanitário de rede pública,
sanitário no domicílio e coleta de lixo. Ao contrário de comunidades rurais
em que apenas 30%, das crianças vivem em famílias com rede pública de
abastecimento, 3,2% do dispõem de rede pública de esgoto e 79,7% luz
elétrica nas casas. Os Indicadores Sociais (IBGE, 2010) mostram que 62,6%
dos domicílios brasileiros urbanos eram atendidos, ao mesmo tempo, por
rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto e coleta de lixo.

A situação de acesso aos serviços de saúde, ensino e sanitários são o
oposto de estudo realizado em comunidade Quilombola Caiana dos Crioulos
no Pará, outro extremo do país, em que o sistema de ensino atende até a
oitava série; a oferta de serviço de saúde não é preventiva; e os problemas
de saúde estão relacionados com condições de saneamento básico precário
. São situações opostas que caracteriza que a população do presente estudo
está incluída em políticas públicas da população geral. Desta forma, as
expectativas da população desse estudo em relação às ações governamentais
não sejam diferentes da população não remanescente de Quilombos.
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Avaliação Nutricional
Do total de 10 crianças residentes no Quilombo do Areal quatro
(n=4) apresentaram peso adequado, o mesmo número de crianças (n=4)
encontrou-se com risco para sobrepeso e duas (n=2) apresentaram
sobrepeso. Dentre as 6 crianças provenientes do Quilombo Silva três
(n=3) estavam com peso adequado, duas (n=2) com risco para sobrepeso
e uma (n=1) com obesidade. E 100% das crianças do Quilombo Fidelix
são eutróficas. Nesse grupo nenhuma criança apresentou déficit de peso.
Em vista da situação encontrada, pode-se afirmar que a população
estudada não apresenta situação preocupante do ponto de vista da
desnutrição.
Tal situação é encontrada, inclusive em famílias de baixa renda
(IBGE, 2010), assemelhando-se a característica da comunidade estudada.
Em comunidades rurais, pesquisa nacional, cada dez crianças com até
cinco anos de idade uma está desnutrida. Quanto ao excesso de peso a
prevalência foi de 5% (MDS, 2006).
A mudança de quadro do Quilombo Família Silva do ano de 2007 para
o momento atual se deve porque, segundo os entrevistados, até o ano de
2005 na comunidade não havia luz elétrica, abastecimento de água e o tipo
de sanitário encontrado dos domicílios era coletivo. Também é importante
ressaltar que nenhuma família recebia programa de transferência de renda
do governo e cesta básica.
O presente estudo registrou 2 crianças com baixa estatura para idade,
ambas do sexo masculino.

Considerações finais
Avaliadas, em conjunto, as três comunidades observa-se que há maior
proporção das crianças são eutróficas, seguidas de risco para sobrepeso,

sobrepeso e obesidade. Não foram encontradas crianças com déficit de
peso nas comunidades.
A relação dos resultados socioeconômicos e o estado nutricional
encontrados nesse estudo representam os quatro fatores descritos
por Monteiro e col (2009) que concluiu que dois terços da redução da
desnutrição são atribuídos ao aumento da escolaridade materna; ao
crescimento do poder aquisitivo das famílias; à expansão da assistência à
saúde e à melhoria nas condições de saneamento.
Os resultados encontrados no estudo refletem a transição nutricional,
no qual ocorre uma redução da prevalência de desnutrição e aumento
da prevalência de excesso de peso. A desigualdade encontrada pode
estar refletindo o processo de urbanização, que implicou na transição
nutricional de forma semelhante ao observado em muitas populações
não quilombolas. Dessa forma, fica evidenciada a importância das ações
voltadas à educação alimentar e vigilância do estado nutricional, pois as
crianças quilombolas estão expostas ao risco de apresentarem obesidade.
Estudos preferencialmente longitudinais e fundamentados em
grandes amostras precisam ser realizados visando verificar se, como
sugerido neste trabalho, as crianças quilombolas efetivamente apresentam
do ponto de vista populacional, riscos nutricionais que comprometam seu
estado de saúde futuramente. São de grande importância estas pesquisas
porque negros (pretos e pardos) correspondem a maioria da população
brasileira.
Estudos como o presente sobre abordagem nutricional e indicadores
socioeconômicos, juntamente com recorte étnico/racial, permitem o
surgimento de novos elementos capazes de subsidiar a implementação de
políticas ou programas que se destinem a promover não apenas a melhoria
das condições de saúde, mas também, superar as desigualdades étnicoraciais, reduzir a iniquidade e potencializar as comunidades quilombolas,
para serem autossustentáveis.
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Há um razoável consenso de que a melhoria do nível de saúde do
povo brasileiro exige o enfrentamento de grandes desafios estruturais, tais
como: o do crescimento econômico, da distribuição de renda e da efetiva
democratização do uso dos recursos públicos do Estado.
A esses desafios, devemos acrescentar mais um que, apesar de não
receber o mesmo reconhecimento e espaço nas discussões, merece uma
atenção especial, que é o desafio de vencer a cultura de preconceito e de
discriminação racial. O enfrentamento desse desafio é fundamental, pois o
preconceito e a discriminação racial também participam do que podemos
chamar de o “ciclo de reprodução das condições de vulnerabilidade” de
parcela importante da população brasileira.
Algumas pessoas podem estranhar esta afirmação, pois pensam que
não existe preconceito e discriminação racial no Brasil, não sendo raro
ouvirmos o argumento de que “o Brasil é uma democracia racial” ou que
“o nosso problema não é a discriminação racial mas a pobreza”.
Diante dessas posições temos como cidadãos e como profissionais
da saúde, as tarefas de procurar compreender o funcionamento e dar
visibilidade às inúmeras formas de manifestação da discriminação racial
em nosso País.
É evidente que o problema da discriminação racial está intimamente
imbricado à problemática da pobreza, a tal ponto que é difícil diferenciálos, o que possibilita que muitas vezes a discriminação fique invisibilizada
pela questão da pobreza. Por isso, faz-se necessário um esforço para
distinguirmos essas duas problemáticas.
Para fazermos essa distinção, precisamos entender como questões de
natureza heterogênea, como a da pobreza, que é da ordem da exploração
econômica, interage com a da discriminação racial, que é da ordem da
dominação étnico-racial.
Michel Foucault (1988, p. 90), importante filósofo e historiador
francês, ajuda-nos a pensar essa inter-relação ao mostrar que “as relações
de poder não se encontram em posição de exterioridade com respeito a
outros tipos de relações (processos econômicos, relações de conhecimento,
relações sexuais), mas lhes são imanentes”. Ou seja, os diversos tipos de
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relações – relações econômicas, relações entre gêneros, entre saberes, entre
raças e etnias, etc. – interagem entre si, compondo uma única estrutura de
poder que ordena o conjunto das relações sociais.
A primeira conclusão que queremos destacar é que, apesar de distintas,
a questão econômica e a questão racial compõem uma mesma estrutura de
poder, participam de um mesmo jogo de forças na sociedade.
Esse jogo de forças, que pode parecer uma ideia abstrata, é, na
verdade, uma realidade muito concreta, pois é ele que determina como
se organiza a sociedade – por exemplo: quem ganha salário melhor ou
pior; quem tem que trabalhar mais ou menos; quem tem uma expectativa
de vida maior ou menor; quem vive melhor ou pior; quem tem acesso à
universidade e quem não tem; etc.
Entender a lógica do jogo de forças, que é uma ideia formulada por
outro importante filósofo – Friedrich Nietzsche (2008) –, é fundamental para
entender essa complexa realidade. Por isso, cabe examinarmos um pouco
melhor essa questão e explicitarmos como esse jogo de forças funciona.
Podemos começar com uma questão muito simples que é relativa à
forma como se distribuem os pronomes de tratamento: por que algumas
pessoas são chamadas de “excelentíssimos”, outros de “ilustríssimos”,
outros de “senhores” e outros de “ó tu aí”? Por que não estranhamos ao
vermos o “flanelinha” ou o porteiro chamar o dono do carro ou o morador
do condomínio de “doutor”, mesmo que estes não sejam médicos nem
tenham doutorado? Será por acaso? Certamente não, pois os mesmos
são sempre chamados da mesma forma – qualquer um se espantaria se o
morador do condomínio, de forma séria, chamasse o porteiro de “doutor”,
ou se alguém chamasse, seriamente, de doutor ao “flanelinha”.
Passemos a um exemplo mais complexo, que é relativo ao valor do
trabalho manual no Brasil. Em pesquisa sobre a dinâmica das relações de
poder na gestão do trabalho, realizada na Prefeitura Municipal de Porto
Alegre (PMPA), durante o mestrado em Psicologia Social, identificamos
um “fosso social” entre o trabalho manual e o trabalho intelectual (NEVES,
2005): os trabalhadores manuais recebiam salários bem mais baixos e
estavam submetidos a relações de trabalho mais coercitivas (tinham muito
mais punições, menos espaço para diálogo com as chefias e gestores, menor
flexibilidade no horário, controles mais rígidos da frequência, etc.), do que
os trabalhadores não manuais (técnicos científicos e administrativos).
A análise evidenciou que essa realidade, encontrada na Prefeitura
(PMPA), é a reprodução do fosso social entre o trabalho manual e o trabalho
intelectual, que atravessa a sociedade brasileira e que está relacionado aos
quatro séculos de escravagismo. Os trabalhadores manuais têm pouca força

na sociedade, estão submetidos a relações de trabalho muito inferiores às
relações que regem os trabalhadores não manuais.
Outro exemplo interessante a ser referido é a situação das mulheres,
que por estarem ganhando cada vez mais força na sociedade, estão
mudando a forma das relações sociais: há 80 anos as mulheres conquistaram
o direito ao voto; hoje já não se fala mais em “pátrio poder”, mas em
poder familiar; os homens estão cada vez assumindo maior participação
nas tarefas domésticas e na educação dos filhos; as mulheres estão cada
vez tendo maior acesso a postos de poder; etc.
Queremos demonstrar, com esses exemplos, que é o jogo de forças
entre os diferentes atores que explica as formas que tomam as relações
sociais – formas sociais que são as instituições: como a família, o Estado,
o mercado de trabalho, a escola, etc. Portanto, a segunda conclusão que
queremos destacar é que as formas sociais são o resultado do jogo de
forças entre os diferentes atores.
Foucault, em várias obras, examina como as diferentes forças sociais
interagem, num processo em que as mais fortes “colonizam” as forças
mais fracas. Como exemplo desse processo de “colonização” entre forças
distintas podemos citar a apropriação da discriminação de gênero pelos
interesses econômicos, como observam Sanches e Gebrim (2003): “Os
rendimentos da mulher no mercado de trabalho são sempre inferiores aos
dos homens, mesmo quando exercem a mesma função e têm a mesma
forma de inserção. Nem mesmo a maior escolaridade média feminina
elimina essa diferenciação, indicando clara discriminação em relação
ao seu trabalho. Os dados da PED1 indicam que, em média, a mulher
recebe cerca de 66% do rendimento dos homens.” Vemos, neste caso, que
a apropriação da discriminação de gênero pelos interesses econômicos
possibilita o barateamento do valor da força de trabalho feminina,
proporcionando ao capital um aumento da lucratividade.
A noção de “colonização” permite-nos, como terceira conclusão,
entender que, no jogo de forças social, os interesses econômicos
apropriam-se das forças sociais mais vulneráveis (atores mais fracos), como
forma de baratear o valor do trabalho, para obtenção de maiores lucros.
Estamos, a partir deste breve itinerário por alguns conceitos de Nietzsche
e de Foucault, habilitados a voltar à complicada questão da relação entre
pobreza e discriminação racial. Se forem válidas nossas três conclusões
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Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) referentes às regiões metropolitanas
de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e do Distrito Federal,
realizada pelo convênio Dieese/Seade, MTE/FAT e entidades regionais.
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precedentes: que relações de natureza diversas (relações econômicas,
raciais, de gênero, etc.) interagem entre si compondo um mesmo jogo
de poder; que é o jogo de forças entre os atores que determina a forma
das relações sociais (como se organizam as instituições como a família, o
mercado de trabalho, o Estado, etc.); que, nesse jogo de forças, os interesses
econômicos aproveitam-se das condições de vulnerabilidade dos grupos
sociais para auferirem maior lucratividade. Podemos, então, chegar a uma
quarta conclusão: na medida em que a discriminação racial, como processo
de permanente desvalorização e desqualificação social, reduz a força da
população negra no jogo de forças social2 , a discriminação é utilizada,
pelos interesses econômicos, como estratégia de barateamento do valor
do trabalho dessa parcela que é mais da metade da população brasileira3,
contribuindo para a reprodução da pobreza em nosso País.
O reduzido valor da remuneração da população negra está
demonstrado por diversas pesquisas, como a apresentada pelo DIEESE
(2006), no estudo “Os Negros nos Mercados de Trabalho Metropolitanos”:
“Além da maior dificuldade de inserção, a remuneração dos negros é, em
todas as regiões, muito inferior a dos não-negros. Os ganhos por hora dos
trabalhadores evidenciam mais a desigualdade por cor do que o rendimento
mensal, pois sobre a menor remuneração mensal recebida pelos negros,
incide uma jornada de trabalho maior.”
Vemos, assim, que a contraposição pobreza versus discriminação racial,
que aparece no argumento de que “o nosso problema não é a discriminação
racial, mas a pobreza”, não percebe o complexo jogo de forças sociais que
faz com que a discriminação racial participe do ciclo de reprodução da
pobreza e da miséria. Portanto, temos como quinta conclusão, que quem
afirma que “o nosso problema não é a discriminação racial, mas a pobreza”
comete um equívoco lógico, pois está contrapondo dois aspectos da nossa
realidade (discriminação e pobreza) que não podem ser contrapostos, na
medida em que a discriminação faz parte do jogo de forças e das estratégias
que sustentam e reproduzem a pobreza em nosso País.
No reduzido espaço deste artigo, não teremos condições de discorrer sobre os complexos
mecanismos através dos quais as práticas discriminatórias operam criando uma correlação
de forças desfavorável a população negra no jogo de forças social, mas cabe assinalar
como esse processo opera ao longo de toda a vida dos indivíduos, como bem assinala
Heringer (2002): “Essas desigualdades estão presentes em diferentes momentos do ciclo
de vida do indivíduo, desde a infância, passando pelo acesso à educação, à infraestrutura
urbana e cristalizando-se no mercado de trabalho e, por consequência, no valor dos
rendimentos obtidos e nas condições de vida como um todo.”
3
Segundo o Censo do IBGE de 2010, a população negra é de 97 milhões, enquanto a
branca é de 91 milhões.
2
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O Brasil, como “o último país do mundo a abolir o trabalho
escravo de pessoas de origem africana, em 1888” (HERINGER, 2002),
naturalizou a tal ponto a violência social presente no nosso cotidiano,
que a apropriação da dinâmica da discriminação racial pelo processo de
reprodução da pobreza e da miséria ficou invisibilizado.
Até este momento, fizemos uma breve demonstração da existência da
discriminação racial em nosso País, através da explicitação do que podemos
chamar de uma “sociodinâmica do racismo”: ou seja, da exposição do
jogo de interesses econômicos que se utiliza da discriminação racial para
obter maior lucratividade, alimentando o ciclo de reprodução da pobreza.
Agora, cabe apontar, mesmo que sucintamente, que a discriminação racial
também é sustentada por uma “psicodinâmica do racismo”.
O ponto de partida para pensarmos a “psicodinâmica do racismo” é
a dificuldade humana de tolerar o diferente, de conviver com tudo o que
escapa ao espelho, ao idêntico, ao familiar, ou seja, temos dificuldade para
aceitar o outro na sua “estrangeiridade”. Então cabe perguntar: por que
temos tanta dificuldade para aceitar a diferença do outro?
A resposta a essa questão deve ser formulada em duas partes. Primeira:
a psicanálise já nos mostrou que temos muita dificuldade de aceitar no
outro o que não queremos ver em nós ou o que só conseguimos conter
com muito esforço. Como exemplo, podemos citar algumas situações
corriqueiras, como: o sujeito que só consegue conter a sua agressividade
a muito custo e que perde o controle diante da agressividade de outro; ou
o exemplo da homofobia, conforme analisado pelo psicanalista Contardo
Calligaris, que afirma que “Ninguém se incomoda com algo a não ser que isso
seja objeto de um conflito interno. O homofóbico tem dificuldade em conter traços de
homossexualidade que estão dentro dele”4 .
A segunda parte da resposta é que, conforme a psicanálise também
demonstrou, todos somos regidos por impulsos inconscientes nos quais
não nos reconhecemos – impulsos inconscientes que aparecem em nossos
sonhos, em nossas “escolhas” (amorosas, profissionais, etc.), em nossos
sintomas e em nosso jeito de ser. Ou seja, todos somos estrangeiros para
nós mesmos – como demonstrou Freud, somos estrangeiros em nossa
própria morada –, todos somos portadores de um “estranho”, de uma
zona oculta, desconhecida para nós mesmos. Por isso, rechaçamos o
diferente, pois a diferença que o outro expõe diante de nós faz ressonância
com esse “estranho” irredutível do nosso inconsciente.
Revista Trip Nº 204, disponível em http://abaixoracismo.blogspot.com/2011/12/
contardo-calligaris-o-psicanalista.html, Acessado em 09/01/2012
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Encontramos essa tendência psíquica primitiva de aversão ao
diferente num fenômeno bastante corriqueiro, que só agora começa a
ser melhor observado e tratado, que é o bullying. No bullying um grupo
de crianças, ou mesmo de adultos, dirige seus impulsos agressivos ao
diferente da turma5, como forma de pacificar seus medos, angústias e
agressividades, coesionando o grupo contra a vítima, tomada como “bode
expiatório”6. Podemos considerar o processo de afirmação de si pela
negação ou inferiorização do outro, que caracteriza o bullying, como o
protótipo da discriminação racista, que não reconhece o outro diferente
como um legítimo outro, apenas tolerando-o em determinados lugares e
em condições subordinadas, quando não tenta combatê-lo ou bani-lo –
como nos atos de intolerância.
O processo de discriminação baseia-se no mecanismo de “projeção”7,
no sujeito ou grupo social “escolhido” como “bode expiatório”, do “malestar” ou do “estranho” que não queremos ver, ou não conseguimos
suportar em nós. Por isso, faz parte da própria lógica desse processo
considerar que o outro é o culpado pela própria discriminação. Se ele é
alvo de piadas8 ou do rechaço social não é porque somos preconceituosos,
mas pelos seus próprios atributos – por ser negro, homossexual, alto
ou baixo ou gordo ou magro demais, ou seja, diferente de nós. Por isso,
falamos, no título deste artigo, da “dupla invisibilização” do racismo, pois,
além da invisibilização social, pelo encobrimento da discriminação racial
pela problemática da pobreza, temos essa invisibilidade reforçada por essa
“psicodinâmica do racismo”.
Para os propósitos deste artigo, cabe ainda destacar três questões.
Uma, é que a análise da discriminação racial através da exposição dos
dois processos – que denominamos de “sociodinâmica do racismo” e
de “psicodinâmica do racismo” – cumpre apenas uma função didática,
5
Conforme Neto (2005), “A rejeição às diferenças é um fato descrito como de grande
importância na ocorrência de bullying.”
6
O “bode expiatório”, segundo o ritual da antiga tradição judaica, era aquele que
carregava todo os pecados da comunidade, sendo abandonado no deserto para que os
males e demônios ficassem bem longe do povo.
7
A projeção é um mecanismos defesa muito arcaico, estudado pela psicanálise, no qual
o sujeito expulsa de si e localiza no outro qualidades, sentimentos ou desejos que não
consegue reconhecer em si. É fácil darmo-nos conta da existência desse mecanismo,
quando o vemos em funcionamento: como no caso de encontrarmos uma pessoa
invejosa reclamando da inveja dos outros. Essa é uma situação tão comum, que não é
raro encontramos carros com o decalque “A INVEJA É UMA M...”
8
Cabe lembrar que Freud demonstrou que uma piada sempre tem como objeto
um alvo ao qual são dirigidas as pulsões sexuais e/ou agressivas, como observa o
psicanalista Abraão Slavutsky (1999, p. 143): “Uma piada revela um desejo”.
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como uma estratégia para proporcionar maior visibilidade aos aspectos
que consideramos relevantes para a discussão, pois, na prática, trata-se de
um único processo, de uma mesma dinâmica na qual as diferentes lógicas
interagem apoiando-se mutuamente na composição de uma multiplicidade
complexa.
Outra, é que a compreensão de que todos estamos submetidos à
tendência a rechaçar o diferente não pode ser utilizada para justificar o
racismo – esse seria o caminho da intolerância, cujas funestas consequências
conhecemos no apartheid e nas experiências fascistas ao longo do século
XX. Pelo contrário, se todos temos essa tendência, mas nem todos dão
livre curso às práticas discriminatórias e racistas, isso prova que é possível
contê-la e “civilizá-la”.
A terceira, é que a maioria das práticas discriminatórias dirigidas a
outros grupos sociais opera segundo a mesma lógica que descrevemos:
uma “sociodinâmica”, na qual o capital aproveita-se da vulnerabilidade
desses grupos para auferir maiores lucros (mulheres, crianças, estrangeiros,
etc.); e uma “psicodinâmica” que reproduz a discriminação com base no
que podemos chamar de um “fascismo das pequenas diferenças”. Por
isso, é importante termos consciência de que a luta contra a discriminação
racial é solidária à luta contra todas as outras formas de preconceito e de
discriminação.
Portanto, como cidadão e como profissionais da saúde, temos que
assumir um duplo compromisso ético: no plano social, com a construção
de uma sociedade efetivamente democrática, na qual a única intolerância
seja com a injustiça e a iniquidade; e, no plano pessoal, com a busca do
autodesenvolvimento, de maneira que cada um possa enfrentar suas
“estranhedades”, seus “pontos cegos”, sem precisar projetar e atacar nos
outros o que temos dificuldade de encarar em nós – como afirma Contargo
Calligaris: “odiamos o outro não por ser diferente, mas para ignorar que
ele é parecido conosco”9.
Por isso, devemos nos educar para o respeito à diferença e também
para favorecer que aquilo que é diferente ganhe visibilidade, fundamentados
na compreensão de que a diferença é o grande motor da inteligência social,
do desenvolvimento e do enriquecimento da nossa ainda tão limitada
humanidade.

9

Revista Trip Nº 204.
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A Doença Falciforme/DF é uma das doenças hereditárias
mais comuns no mundo. A causa da doença é uma mutação no gene
que produz a hemoglobina A (HbA) originando uma outra mutante
denominada hemoglobina S, que é uma herança recessiva. Existem outras
hemoglobinas mutantes como, por exemplo: C, D, E, etc., que em par
com a S constituem-se num grupo denominado de Doença Falciforme:
anemia falciforme (HbSS), S/Beta Talassemia (S/ Tal.), as doenças SC,
SD, SE e outras mais raras. Apesar das particularidades que distinguem as
doenças falciformes e de graus variados de gravidade, todas essas doenças
têm manifestações clínicas e hematológicas semelhantes.
Dentre as doenças falciformes (DF) a de mais divulgada é a anemia
falciforme determinada pela presença da Hb S em homozigose (HbSS), ou
seja, a criança recebe de cada um dos pais um gene para hemoglobina S.
A presença de apenas um gene para hemoglobina S, combinado
com outro gene para hemoglobina A possui um padrão genético AS
(heterozigose) que não produz manifestações da doença e é identificado
como “portador do traço falciforme”.
Essa mutação teve origem no continente africano e pode ser
encontrada em várias populações de diversas partes do mundo. Apresenta
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altas incidências na África, Arábia Saudita e Índia. No Brasil, devido ao
grande contingente da população africana desenraizada de seus países e
trazidas para o trabalho escravo, a DF faz parte de um grupo de doenças
e agravos relevantes que afetam a população negra. Por esta razão, foi
incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
População Negra, e tem como subsídio o regulamento do sistema único
de saúde/ SUS na portaria GM/MS Nº 2048 nos artigos 187 e 188 de
03 de setembro de 2009, que define as diretrizes da Política Nacional de
Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, no âmbito do SUS.
As pessoas com DF apresentam anemia crônica e episódios de dor
severa, decorrentes do processo de vaso oclusão causados pela forma
de foice que as hemácias assumem, em situações de crise, impedindo
que elas circulem adequadamente podendo haver interrupção de fluxo
sanguíneo e morte de tecidos e órgãos. A vulnerabilidade a infecções, o
seqüestro esplênico, a síndrome torácica aguda, o priapismo são algumas
das intercorrências frequentes nestas pessoas.
O diagnóstico precoce na primeira semana de vida (definido
inicialmente na portaria GM/MS Nº 822, de 06 de junho de 2001 e
incluída na portaria do regulamento do SUS anteriormente citada, cria o
programa nacional de triagem neonatal) é fundamental para a identificação
precoce, quantificação e acompanhamento dos casos, bem como para
o planejamento e organização da rede de atenção integral. Deve ser
realizado nos postos de saúde do SUS na primeira semana de vida e tem
metodologia específica. A eletroforese comum de hemoglobina, exame
realizado na atenção básica é utilizado para o diagnóstico da doença a
partir dos 04 meses de vida.
Os medicamentos que compõem a rotina do tratamento e integram
a Farmácia Básica são: ácido fólico (de uso contínuo), penicilina oral
ou injetável (obrigatoriamente até os cinco anos de idade), antibióticos,
analgésicos e antiinflamatórios (nas intercorrências).
A hidroxiuréia, os quelantes de ferro, o dopller transcraniano
e transfusões sanguíneas integram a assistência farmacêutica e de
procedimentos para atenção na média e alta complexidade.
Outro importante fator de redução da letalidade por infecções,
pois as crianças com DF possuem um risco aumentado em 400 vezes
em relação à população em geral, é um rigoroso programa de vacinação
que alie o estabelecido, no calendário nacional, ao programa especial
para Haemophilus Influenzae; Hepatite B (recombinante); Streptococcus
Pneumoniae (polissacáride e heptavalente) associado à profilaxia com
Penicilina Benzatina.

Historicamente, os hemocentros e hospitais especializados
em hematologia têm sido referência para o tratamento das doenças
hematológicas o que inclui as pessoas diagnosticadas com DF. Em todos
os estados da federação temos pelo um serviço de referência para atenção
em DF.
Dados dos programas estaduais de triagem neonatal apresentam a
magnitude da questão de saúde púbica a ser enfrentada no Brasil sobre
a proporção de nascidos vivos diagnosticados com doença e traço
falciforme.
Estima-se que no Brasil nasçam por ano em torno de três mil (3 000)
crianças vivas com DF e duzentas mil com traço (200 000) com traço.
Os Hemocentros referem em torno de trinta mil (30 000) pessoas
cadastradas. O PNTN não está ainda implantado em todos os estados e
em muitos dos que já estão implantados ainda não tem cobertura acima de
90% dos nascidos vivos.

96

97

Fonte: Estados que realizam a Triagem Neonatal

Esses dados refletem a necessidade de reorganização, estruturação e
qualificação da rede de assistência.
As pessoas com traço falciforme necessitam de orientação e
informação genética que devem ser prestadas na atenção básica por equipe
qualificada.
As pessoas com DF necessitam de assistência contínua de equipe
multiprofissional qualificada é de fundamental importância tanto
na orientação e informação genética quanto no acompanhamento e
tratamento clínico.

Ações destinadas à qualificação, ampliação e estruturação da rede:
1.

Capacitação de trabalhadores da atenção básica para inclusão
das pessoas diagnosticadas nos programas já constituídos;
2. Qualificação e ampliação da hemorrede/hospitais para atenção
de média e alta complexidade, assistindo as pessoas nos
protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde;
3. Capacitação dos profissionais de saúde dos serviços de
emergência para crises álgicas ou outras emergências;
4. Elaboração de material didático informativo para capacitação e
divulgação;
5. Celebração de convênios com estados, municípios, universidades,
centros de referência e pesquisa, etc para ampliação, divulgação
do conhecimento e estudos em DF;
6. Promoção de eventos, seminários, oficinas, e atividades visando
informar, qualificar e dar visibilidade dos cuidados preconizados
a estas pessoas;
7. Elaboração de protocolos, manuais, rotinas e inclusão de novos
procedimentos no âmbito do SUS;
8. Organização de rede de assistência informatizada para construção
de dados fidedignos de quantas pessoas com doença estão sendo
cuidadas nos estados, dados de letalidade, morbimortalidade e
indicadores;
9. Participação de profissionais comprovadamente envolvidos
com assistência a estas pessoas em eventos internacionais para
atualização do conhecimento;
10. Apoio às representações de usuários e inclusão de suas
representações nos processos de trabalho da implantação da
política

A coordenação da Política Nacional de Sangue Hemoderivados/
DAE/SAS/MS possui outras rubricas no programa segurança transfusional
e qualidade do sangue com recursos assegurados na programação
plurianual/PPA que contemplam estruturação, reforma e compra de
equipamentos e que vem sendo aplicado na qualificação da hemorrede
pública.O diagnóstico precoce no Programa de Triagem Neonatal, uma
rede territorializada e organizada tendo a atenção primária como suporte e
a garantia do sistema de referência dentro da linha cuidado para a doença,
poderão promover grande impacto no perfil de morbiletalidade causando
mudança na história natural da doença, que é de morte para 80% de
crianças com menos de 5 anos de idade que não recebem os cuidados de
saúde necessários e longevidade e qualidade de vida para aquelas tratadas
adequadamente.
Para promover a mudança da história natural da DF no mundo a
CGSH vem desenvolvido com a Assessoria Internacional de Saúde-AISA
do Ministério da Saúde e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério
das Relações Exteriores cooperações em DF e Segurança do Sangue com
os seguintes países da África: Repúblicas de Ghana, Benin, Angola e
Senegal. Temos também desenvolvido relações do conhecimento com os
países que mais avançaram no conhecimento da doença como Estados
Unidos da América e França.

Triagem Neonatal de Hemoglobinopatias de Saúde
Pública em Porto Alegre
Simone Martins de Castro

Os recursos financeiros destinados à rede já constituída estão
alocados no Programa Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue, na
Ação Atenção aos Portadores de Doenças Hematológicas. Esses recursos
são prioritariamente para capacitação de trabalhadores do SUS, eventos e
criação de centros de capacitação. Deste o ano de 2005 que a destinação
foi de R$ 6.800.000 há uma evolução desses recursos, que no ano de 2010
foi de R$9.000.000.

As Hemoglobinopatias são doenças genéticas que resultam de
mutações nos genes que codificam as cadeias globínicas alfa () e beta () da
molécula de hemoglobina (DAVIES, 2000). São caracterizadas pela redução
da síntese de uma cadeia globínica ou mais, denominadas talassemias, ou
pela síntese de uma cadeia globínica estruturalmente anormal (as variantes
de hemoglobina) (WEATHERALL, 2001).
Com padrão de herança autossômico recessivo, as Hemoglobinopatias
são as desordens hereditárias mais comuns nos seres humanos,
afetando aproximadamente 7% da população mundial (PATRINOS,
2004; SOMMER et al., 2006). Atualmente já foram descritas mais de
1.400 mutações distintas nos genes das cadeias globínicas (GLOBIN
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Recursos financeiros destinados à qualificação, ampliação e estruturação da rede já constituída:

GENE SERVER, 2012). Estudos realizados demonstram que entre as
hemoglobinas variantes, as do tipo Hb S e Hb C são as detectadas com
maior frequência. Além destas, muitas hemoglobinas variantes, menos
frequentes, têm sido descritas na literatura.
O termo Doença ou Síndrome Falciforme é caracterizado por como
um grupo de desordens hematológicas de origem genética, onde a HbS
pode apresentar-se em diferentes combinações: na presença da HbS em
homozigose (HbSS), chamada de Anemia Falciforme, em heterozigose
com outras Hb variantes (HbSC, HbSD-Punjab, etc) e, ainda, em interação
com as talassemias (HbS/β0 talassemia, HbS/β+ talassemia, Hb S/α
talassemia).
Apesar da incidência de doença falciforme ser mais comum
em pessoas da raça negra, estudos populacionais têm demonstrado a
presença de hemoglobina S em pessoas descendentes de populações do
Mediterrâneo, Caribe, América Central e do Sul, Arábia e Índia.
A população brasileira caracteriza-se por apresentar grande
heterogeneidade genética, derivada da contribuição que lhes deram os
seus grupos raciais formadores e dos diferentes graus de miscigenação
nas várias regiões do país. Até o descobrimento do Brasil, em 1500, o país
era habitado por Ameríndios, compreendendo em torno de dois milhões
de pessoas. A partir de 1500, teve início a imigração de portugueses e
entre os séculos 16 e 19 houve a chegada de africanos, trazidos pelo tráfico
de escravos. Além dos portugueses e africanos, outros fluxos ocorreram
entre os séculos 19 e 20, principalmente indivíduos oriundos da Itália,
Alemanha e Espanha (SALZANO, 2002).
No Brasil, a introdução da hemoglobina S (Hb S) responsável pela
Anemia Falciforme (AF) deu-se através do tráfico negreiro de inúmeras
tribos africanas que vieram ao nosso país para realizarem o trabalho escravo
nas indústrias de cana-de-açúcar do Nordeste e, posteriormente, para a
extração de metais preciosos em Minas Gerais. Acredita-se que a contínua
atividade miscigenatória tenha facilitado a propagação das hemoglobinas
variantes. Estudos realizados em diferentes populações brasileiras
revelaram a possibilidade de que existam hoje no Brasil aproximadamente
10 milhões de pessoas portadoras de hemoglobinas anormais e que
anualmente nasçam cerca de 3 mil pessoas com a forma homozigota
(BACKES, 2005; SILVA, 2007). Desta forma, as Hemoglobinopatias
representam um problema de saúde pública em nosso país, mas com
uma distribuição diferenciada ao longo do território nacional. A tabela 1
apresenta as diferentes prevalências das doenças e traços falciformes em
recém-nascidos de diferentes regiões do Brasil.

O início da história dos negros africanos em nosso país já contabiliza
quase 500 anos e a presença da AF no mundo científico tem 100 anos de
sua descoberta, mas foi, principalmente nas últimas décadas, que o mundo
avançou em relação ao seu prognóstico, certamente devido aos resultados
dos Programas de Triagem Neonatal (PTN), com melhorias na sobrevida
e na qualidade de vida dos portadores deste transtorno.
Os programas de triagem neonatal para a detecção de
Hemoglobinopatias têm se difundido por todo o mundo, visto os benefícios
do diagnóstico da doença ao nascimento e da intervenção precoce que podem
diminuir a morbidade e a mortalidade nos primeiros cinco anos de vida
dos recém-nascidos identificados como portadores de anemia falciforme
(SANTOS-SILVA 2006; SILVA, 2007; DICKERHOFF, 2009). Além disso,
a triagem neonatal permite a identificação de casais de risco pelo estudo
retrospectivo das famílias dos recém-nascidos afetados, às quais poderá
ser dado aconselhamento genético que possibilite uma decisão consciente
em futura gestação. Orientações sobre o reconhecimento das eventuais
complicações como o uso profilático de penicilina, a administração de vacina
antipneumococo e outros cuidados intensivos aumentam significativamente
a sobrevida e a qualidade de vida dos portadores de doenças falciformes,
diminuem as sequelas e atenuam as complicações clínicas, tais como
crises dolorosas e sequestros esplênicos. Estas são condutas que garantem
qualidade de vida digna aos doentes (SANTOS-SILVA 2006; SILVA, 2007;
DICKERHOFF, 2009). Estudos mostram a efetividade dos programas de
triagem, associados ao atendimento médico adequado e educação e suporte
aos pais em vários países, tais como Estados Unidos, Jamaica e Reino Unido
(FREMPONG, 2007).
No Brasil, em junho de 2001, o Ministério da Saúde instituiu a
Portaria 822/01, que estabelece a obrigatoriedade do diagnóstico de
anormalidades do metabolismo do recém-nascido, incluindo a triagem de
hemoglobinopatias no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN)
(BACKES, 2005). No âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) deve ser articulado entre o
Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios.
O PNTN tem a função de detectar, confirmar, diagnosticar, acompanhar
e tratar os casos suspeitos de quatro importantes doenças: fenilcetonúria,
hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias
e fibrose cística. No Rio Grande do Sul, o Serviço de Referência de Triagem
Neonatal, incluindo o Laboratório de Triagem Neonatal localizam-se no
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.
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Até o século XIX o Rio Grande do Sul tinha a quarta maior
população de negros do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais. No século XIX, em especial a partir dos anos 1850, quando
foi proibida a importação de escravos no Brasil, teve início uma grande
mudança do perfil demográfico do estado, com a chegada de novos
contingentes de imigrantes europeus. Mesmo assim, os traços da cultura
negra são presentes em várias regiões do Estado, como na metade sul e na
zona metropolitana de Porto Alegre.
No período de Janeiro de 2004 a dezembro de 2011, o Laboratório de
Referência em Triagem Neonatal da rede de Saúde Pública triou 848.129
recém-nascidos submetidos ao PNTN no estado do Rio Grande do Sul
(RS). Das amostras analisadas, 12.627 (1,49%) apresentaram algum tipo de
hemoglobina alterada.
De acordo com o IBGE o estado do RS é dividido em 7 regiões.
Entre os doentes triados de 2004 a 2011 no Estado, a Região Metropolitana
de Porto Alegre apresentou a maior prevalência com 59 bebês doentes
(54,1%), seguida da região Sudeste Rio-grandense com 15 (13,8%)
doentes.
TABELA 1- Prevalência de Doentes Triados com Hemoglobinopatias por
Região do RS, 2004-2011.

GRÁFICO 1: Distribuição dos perfis hemoglobínicos triados em RNs no
município de Porto Alegre de 2004 a 2011.

Doença Falciforme: Hb FS, Hb FSC e FSA= Hb S/talassemia ; Hb FCD;
Heterozigose: Hb FAS, Hb FAC, Hb FAD e FAV

Conforme orientação do PNTN, o "teste do pezinho" como
popularmente a triagem neonatal é conhecida no Brasil, deve ser realizado
na unidade de saúde mais próxima da residência do bebê e entre o 3° e o 7°
dia de vida. Em situações especiais o teste poderá ser coletado no hospital.
O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos casos triados pela rede
pública, com hemoglobinas variantes nos diversos distritos da cidade de
Porto Alegre.
GRÁFICO 2- Número de RNs triados com hemoglobinas variantes

Porto Alegre foi fundada em 1752 por 60 casais das ilhas dos Açores.
Alguns anos após a fundação, os escravos africanos vieram para a região.
No final do século XVIII mais de 50% da população era negra. Esta
proporção diminuiu gradualmente com a imigração de europeus, italianos,
espanhóis e alemães. Entre 2004 a 2011 foram triadas na rede pública
2.614 crianças portadoras de hemoglobinas variantes no município de
Porto Alegre, conforme Gráfico 1.
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Distritos: GCC: Glória-Cruzeiro-Cristal; LENO: Leste-Nordeste; NEB:
Norte-EixoBaltazar; NHNI: Noroeste-Humaitá-Navegantes-Ilhas; PLP:
Partenon-Lomba do Pinheiro; RES: Restinga-Extremo Sul; SCS: Sul-Centro
Sul; HOSP: Hospitais da Rede Pública de Porto Alegre
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Em relação à distribuição dos doentes falciformes (Gráfico 3),
observamos que os distritos Glória-Cruzeiro-Cristal e Norte-Eixo Baltazar
apresentaram o maior número de doentes triados pela rede pública, perfil este
diferente quando comparado com a distribuição dos pacientes heterozigotos.

variabilidade de perfis hemoglobínicos identificados nesta amostra reflete
a heterogeneidade da população do sul do país.

GRÁFICO 3- Distribuição dos RNs triados com hemoglobinopatias entre
os diversos distritos da cidade de Porto Alegre entre 2004-2011.

BACKES, C.E.; MALLMANN, F.G.; DASSI, T.; BAZZO, M.L.; SANTOSSILVA, M.C. Triagem neonatal como um problema de saúde pública. Revista
Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. v.27, p.43-7, 2005.
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As hemoglobinopatias, ao contrário da maioria dos outros erros
inatos do metabolismo, são polimorfismos genéticos humanos, ou seja, são
alterações genéticas com alta freqüência populacional. Conseqüentemente,
todo programa que se proponha a triar estas anomalias em escala nacional,
deve contar com a infra-estrutura necessária não apenas para confirmar
o diagnóstico laboratorial dos recém-nascidos, mas também para
fornecer o tratamento completo para um grande número de pacientes e o
aconselhamento genético especializado para as famílias.
A triagem neonatal permite o diagnóstico precoce das síndromes
falciformes e a inclusão dos portadores em programas de prevenção e
tratamento, impactando diretamente na qualidade de vida destes indivíduos.
O alto número de heterozigotos observados demonstra a necessidade de
aconselhamento genético e investigação de outros membros da família.
O diagnóstico correto das hemoglobinas variantes raras previne a
aplicação de procedimentos e terapias equivocadas e ainda fornece material
para o estudo de aspectos estruturais, funcionais e antropológicos. A
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Rede de Saúde para a Doença Falciforme
Christina Bittar
Elaine Oliveira Soares
Simone Martins de Castro
A Política de Doença Falciforme está ligada à Área Técnica de Saúde
da População Negra, que é responsável pela implementação desta política
em âmbito municipal. Em 26 de novembro de 2010, foi constituído o grupo
de trabalho (GT), através da Portaria 1039 publicada no Diário Oficial de
Porto Alegre (edição 3897). O objetivo do GT é instituir o protocolo de
atendimento e fluxo da Doença Falciforme no município de Porto Alegre.
Este grupo é constituído por servidores da Secretaria de Saúde das
áreas técnicas da saúde da população negra, Criança e Adolescente, Saúde
da Mulher e Saúde Mental. Inclui também uma gerente distrital, uma técnica
da Coordenação de Urgências, duas técnicas do HMIPV- Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas/Ambulatório do Serviço de Referência em
Triagem Neonatal, dois médicos hematologistas representantes do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre e do Grupo Hospitalar Conceição, representante
da Associação Gaúcha de Doença Falciforme - AGAFAL e da Comissão de
Saúde da População Negra do Conselho Municipal de Saúde.
No primeiro momento, este grupo realizou um diagnóstico geral, que
incluiu a detecção dos problemas presentes para atenção à saúde da pessoa
com Doença Falciforme no município de Porto Alegre. Ao passo que os
problemas foram identificados a partir do diagnóstico, possibilidades para
a superação daqueles mais emergenciais foram construídas, mesmo antes
da conclusão do Protocolo.
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Uma das ações realizadas foi disponibilizar a medicação Penve-oral
(Fenóxipenicilina na apresentação solução oral) nas 10 Farmácias Distritais
do município, para todos os pacientes com doença falciforme a partir do
primeiro mês até o quinto ano de vida. Este medicamento é indicado como
medida profilática das infecções pneumocócicas nesta faixa etária.
Antes disso, havia somente a penicilina benzatina injetável, disponível
nas unidades de saúde e administrada a cada 21 dias para esta profilaxia.
A aquisição de fenoxipenicilina na apresentação oral foi efetuada pela
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de um esforço da Coordenação da
Assistência Farmacêutica, uma vez que é uma medicação pouco disponível
para compra. A definição do quantitativo do medicamento a ser adquirido
pela Secretaria foi baseado no número de usuários que necessitam desta
medicação e que consultam nos Hospitais de Referência, acrescidos de
30% como margem de segurança em estoque e casos não identificados
nos Hospitais de Referência. Vale a pena salientar que todos os pacientes
com doença falciforme que consultam nestes hospitais terão acesso ao
medicamento, inclusive os do interior do Estado, sendo suficiente a
apresentação de receita médica.
A primeira consulta para os bebês que nascem com a Doença
Falciforme em todo o município de Porto Alegre e dentro do Estado
ocorre no Serviço de Triagem Neonatal (STN) do HMIPV. Após a
Triagem Neonatal, a necessidade de continuidade de tratamento é ofertada
em agenda de consultas dos Hospitais de Referência, por meio do sistema
informatizado da SMS de Porto Alegre.
O fluxo descrito acima não estava sendo realizado de forma
qualificada, pois todas as consultas de hematologia estavam sendo
disponibilizadas para diferentes Serviços de Hematologia da rede SUS de
Porto Alegre de forma não especifica. Este fato foi corrigido e as consultas
para hematologistas especialistas em doença falciforme estão disponíveis
nos Hospitais de Referência do SUS.
Outro produto do GT foi a Carteira de Identificação para as
Pessoas com Doença Falciforme. A Carteira tem o objetivo de ser um
instrumento de ajuda e orientação, tanto para a pessoa com a DF, como
para os profissionais de saúde. Ela contém informações básicas sobre
as condições de saúde da pessoa com a DF e também como lidar com
intercorrências relacionadas.
O Protocolo do Fluxo de Doença Falciforme está em fase final
de aprovação e definirá os encaminhamentos de fluxo na rede de saúde
municipal e regional.
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CAPÍTULO 6
Aqui também tem quilombo!

Quilombo dos Alpes

Saúde quilombola
Elaine Oliveira Soares
A cidade de Porto Alegre, não diferentemente do resto do país, tem
a presença de comunidades quilombolas em seu território.
Temos quatro quilombos, situados em três regiões diferentes. Na
região da Glória Cruzeiro Cristal, encontra-se o Quilombo dos Alpes, na
região Centro, encontra-se o Quilombo Areal e Família Fidelix, e na região
da Noroeste Humaitá Navegantes Ilhas, encontra-se o Quilombo da
Família Silva. Estes têm como serviços de referência de Atenção Primária
à Saúde, a US Alpes, ESF Modelo e ESF IAPI respectivamente.
Através de uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Observação
Social (LABORS), órgão vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH) da UFRGS, podemos observar uma disparidade
em relação às condições socioeconômicas e sociais junto a população
Quilombola em relação ao município de Porto Alegre.
Entre os problemas de saúde apontados pela pesquisa, o tabagismo
atinge quase metade das famílias quilombolas. Problemas respiratórios são
apontados por 36,3% das famílias e dores no corpo/reumatismo por 32%.
É peculiar e regular na população negra a alta incidência da pressão alta
(queixa em 41%) e diabetes (que atinge quase 15%) das famílias.
Há expressivo índice de famílias que sofrem problemas relacionados
à saúde mental, enquanto apenas 1,2% têm acesso ao BPC-PD (Benefício
de Prestação Continuada para Pessoas Portadoras de Deficiências). Além
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daquelas que enfrentam problemas relativos ao consumo de drogas (8,2%),
há aquelas com problemas psicológicos/depressão (22%) e inúmeros
casos de deficiência mental (atinge 10,5% das famílias).
O reconhecimento do que significa atualmente viver e conviver
em uma comunidade Quilombola para os trabalhadores de saúde é de
fundamental importância. Para tanto, é necessária esta aproximação, ainda
que iniciais estão sendo disparadas.
Em relação ao Quilombo do Fidelix e Quilombo do Areal, estes já
têm uma relação estreita com a Estratégia de Saúde da Família Modelo,
que vem desenvolvendo programas e projetos permanentes junto ao
Quilombo.

Foram realizadas duas atividades no Quilombo dos Alpes:
Tarde de Vivência no Quilombo - teve objetivo de aproximar os
trabalhadores da região Glória Cruzeiro Cristal da comunidade quilombola.
Nesta região encontra-se, além das Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde
da Família, o Centro de Saúde e o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.
Em 2011, participaram desta atividade os trabalhadores dos serviços
mencionados acima e técnicos das áreas técnicas da SMS, conselheiros
de saúde e militantes do movimento negro. Incluiu roda de conversa na
Sede do Quilombo e caminhada onde foi apresentado o plantio de ervas
medicinais cultivadas pelos moradores, que inclui mais de duzentos tipos
de ervas.
VER-SUS- tem como proposta realizar a vivência de alunos da
graduação nos serviços do SUS, instâncias do controle social, instituições
e organizações sociais e a partir do conhecimento da realidade e do estudo
de diversos autores, os acadêmicos podem pensar/analisar/refletir sobre
as práticas e as teorias. Um dos locais escolhidos pela coordenação
do programa na Secretaria foi o Quilombo dos Alpes, que além dos
acadêmicos, trabalhadores, lideranças do movimento negro participaram
de forma integrada do estágio no Quilombo.

Quilombo da Família Silva
No Quilombo da Família Silva foi realizado uma atividade de
promoção e prevenção à saúde pela Estratégia de Saúde IAPI, no sábado,
valorizando a participação de toda a Comunidade. Também estamos
fortalecendo o processo da mudança do serviço de Saúde de Referência,
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com o objetivo de que esta equipe torne-se referência para o atendimento
em Saúde. Esta foi uma demanda apresentada no Seminário Saúde dos
Quilombos realizada pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com
a Secretaria de Saúde.
Para atender de forma mais qualificada a população quilombola
de Porto Alegre, realizamos um seminário de planejamento para 2012
com os três serviços de saúde que atendem os quilombos, também com
a participação de representação quilombola, integrantes da comissão de
saúde da população negra do Conselho Municipal de Saúde.
Uma das ações que foi definida pelos grupos de trabalho, foi de realização
de um diagnóstico da situação dos Quilombos, em relação à saúde.
Ao final do seminário os serviços de saúde tiveram uma programação
construída para 2012 com várias ações a serem realizadas com a anuência
e parceria das comunidades quilombolas.
No Plano Municipal de Saúde, como meta até 2013 está previsto que
também o Quilombo da Família Silva e do Alpes sejam incluídos em áreas
de atuação de Estratégia de Saúde. O processo já está em andamento, sendo
que a comunidade do Quilombo da Família Silva ainda não está sendo
atendido pela ESF do IAPI que ampliou sua área de atuação para a inclusão
deste Quilombo, porque os quilombolas tem duvidas sobre trocar o tipo de
serviço. Em relação ao Quilombo dos Alpes, desejam ser atendidos por uma
Estratégia de Saúde da Família, entretanto os moradores da região a que
pertencem, não desejam transformar a Unidade de Saúde em ESF.
Nossa busca esta sendo coletiva, buscando o ideal para a comunidade.
Ainda muitas ações serão realizadas, muitas conversas serão investidas para
a ampliação do acesso e a redução da morbimortalidade.

Além disto, desenvolve ações como o circuito na rua, que busca
envolver toda a comunidade, onde é desenvolvido o Programa. O circuito
no ano de 2011 foi realizado junto às atividades do mês de mobilização
Pró Saúde da População Negra, que também será realizada em 2012.

Quilombo do Areal

Quilombo do Areal
O programa Primeira Infância Melhor - PIM PIA atua em 13
comunidades de Porto Alegre, é desenvolvido em conjunto pelas
Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Fundação de Assistência
Social. Tem como critério o atendimento a crianças de 0 a 6 anos que estão
fora de vínculo escolar. Tem como objetivo estimular o desenvolvimento
integral infantil desde a gestação, promovendo ações complementares
com os cuidadores e ou família, por meio de visitação semanal orientada
individual e em atividades comunitárias.
Um das treze áreas de atuação é o Quilombo do Areal, que conta
com uma equipe de estagiários de Psicologia, Educação Física, Pedagogia,
supervisionados por uma coordenação de Pedagogia.
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CAPÍTULO 7
Religião de Matriz Africana:
Valorização de saberes
e práticas para o SUS

Quilombo dos Alpes

Religião de Matriz Africana e o SUS
– Avanços e Desafios
Baba Diba de Iyemonja
José Marmo da Silva

Quilombo da Família Silva
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Secularmente, as comunidades tradicionais de terreiro - territórios
comunitários de preservação e culto das religiões de matriz africanas e
afro-brasileiras - são espaços de acolhimento e aconselhamento de grupos
historicamente excluídos, dentre os quais a população negra (Alves, 2009).
Com as práticas rituais e o uso terapêutico de plantas o terreiro constituise num espaço de promoção de saúde, sendo referência para seus adeptos,
que antes mesmo de consultar um médico, reportam-se aos mesmos.
As ações da Rede Nacional de Religião Afro-brasileira e Saúde
(RENAFROSAÚDE) consistem em uma proposta de parceria com o
SUS à medida que dialogam com as terapêuticas convencionais propostas
por este sistema (Alves, 2009), assim como capacitam suas lideranças, Pais
e Mães de Santo, para o exercício do controle social e monitoramento do
SUS e da Política Nacional de Saúde da População Negra, o que constitui
um avanço.
O reconhecimento destas práticas pela Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra é outro grande avanço, já que o racismo
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institucional e a Intolerância Religiosa Institucional muito contribuíram
para a exclusão deste segmento da sociedade no acesso à Saúde Publica,
fazendo com que seus vivenciadores permanecessem nos seus locais de
origem e se reportassem somente aos terreiros. Neste sentido, recorda-se
à fala do memorável Babalorixá e Babalossaim Dr. Jose Flavio Pessoa de
Barros quando se referia oralmente a uma pesquisa realizada no Estado
de São Paulo que afirma que 12 milhões de pessoas adeptas à Religião de
Matriz Africana deixam de utilizar o SUS para utilizarem os recursos e
atendimentos dos terreiros e que, se este quadro se revertesse, implodiria
o SUS.
Em sua obra “A floresta sagrada de Ossaim: O segredo das folhas”
(BARROS, 2011, p.11) Barros afirma que a medicina negra coexistia com a
ciência médica dos brancos, e mais, de acordo com Silva, citado por Barros,
'Em cada bairro da cidade existe um cirurgião africano, cujo consultório,
bem conhecido, é instalado à entrada de uma venda. Generoso consolador
da humanidade negra dá suas consultas de graça [...].’
Com este reconhecimento e esta parceria ganham as comunidades
tradicionais de terreiro e ganha também o SUS, já que nestas comunidades,
subjazem conteúdos de natureza filosófica e teológica de visão de mundo
que permeia toda uma concepção existencial.
A humanidade negra africana enxerga homens e mulheres sob outra
dimensão que não ocidental. Como bem assevera Luz (LUZ, 1983, p.29) “a
civilização negra se caracteriza por exprimir uma concepção espiritualista
do mundo, onde a constituição da individualidade, as relações sociais, as
relações com a natureza e o universo estão revestidas de uma dimensão
sagrada”.
Reforçando a importância e universalidade das Comunidades
de terreiro no trato da saúde gostaria de encerrar a Contribuição da
RENAFRO-SAUDE-RS, reportando-me ao mito recolhido por Verger
na Nigéria.
Ifa foi consultado por sacrifício, filho de Orumilá, e por Remédio, filho
de Ossaim. Queriam saber qual de seus pais seria o mais velho. Ifá decidiuse por Orumilá. O Rei Ajalaiê, que também fora consultado, resolveu
testar o poder dos dois contendores. Mandou que ambos trouxessem
seus filhos mais velhos, decidindo que eles seriam enterrados durante sete
dias. O que sobrevivesse daria senioridade ao Pai e demonstraria ser o
mais poderoso. O que falhasse, não mantendo o filho vivo, demonstraria
publicamente que o que alardeava não era verdadeiro. Ossaim trouxe
Remédio e Orumilá trouxe seu filho mais velho, chamado Oferenda. Um
buraco foi cavado e eles foram enterrados. Orumilá consultou Ifá, que

lhe prescreveu uma série de rituais, cumpridos com precisão. Ossaim
entregou a Remédio muitos feitiços, almejando que ele fosse vitorioso.
Um coelho que havia sido prescrito por Ifá, levava secretamente alimentos
para Oferenda, enquanto Remédio cada dia ficava mais fraco. O filho de
Ossaim, então, resolveu entrar em contato com o de Orumilá e ambos
fizeram um pacto. Oferenda daria a ele, Remédio, os alimentos e, no dia
em que ambos fossem chamados, daria primazia a Oferenda na resposta.
E assim sucedeu. No dia final, foi constatado que oferenda tinha mais
poder que Remédio, e que um pacto entre os dois os tornaria imbatíveis.
A consulta aos Orixás e o atendimento as suas prescrições é sempre
muito importante para aqueles que pretendem atingir a cura, na perspectiva
Nago. Os remédios são essenciais, porém a postura religiosa jamais deverá
ser esquecida. Os dois jamais devem ser pensados separadamente, pois,
quando conjugados, alcançam o objetivo pretendido: a saúde.
O desafio consiste em fazer com que se cumpra o SUS em sua
plenitude, como sistema de saúde universal que necessita ser executado
para garantir a equidade, institucionalizado as diversas políticas que foram
criadas para atender as “diferenças” apontadas, por vezes equivocadamente
pelos sistemas governamentais, como minorias populacionais e culturais
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considerando a dinamicidade existente no território em que
vivem essas populações (MS/SAS/DAB, 2006).

Conversa Afiada: Estratégia de Saúde da Família e Comunidade Terreira Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodô
Cassiane Kerkhoff
Nina Fola
O direito à saúde é fundamento constitucional e condição substantiva
para o exercício pleno da cidadania. É eixo estratégico para a superação
do racismo e garantia de promoção da igualdade racial, desenvolvimento e
fortalecimento da democracia.
Conversa Afiada foi uma proposta da RENAFROSAÚDE RS para
a área técnica da Saúde da População Negra nas Reuniões do Comitê
Técnico da Saúde da População Negra do Município de Porto Alegre no
ano de 2010 com o objetivo de desenvolver atividades junto com o Povo
de Terreiro e os profissionais da área da saúde. O primeiro encontro
aconteceu no dia 28 de outubro de 2010 na Comunidade Terreira Ilê
Asé Iyemonjá Omi Olodô com a presença de mais de 70 pessoas entre
agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, assistentes sociais,
psicólogos e algumas lideranças religiosas da RENAFROSAÚDE RS.
O objetivo principal da proposta é contribuir para a efetivação da
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra a qual define
os princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as
responsabilidades de gestão. Inclui ações de cuidado, atenção, promoção
à saúde e prevenção de doenças, bem como de gestão participativa,
participação popular e controle social, produção de conhecimento e
conteúdo, formação e educação permanente para trabalhadores de saúde,
voltados para a melhoria das condições de saúde e visando à promoção da
equidade em saúde da população negra.
Assim, faz-se importante caracterizar o conceito da atenção básica
segundo o Ministério da Saúde:
um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida
por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias
democráticas e participativas, sob forma de trabalho
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
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Nesta diretriz da Política e entendendo que este primeiro encontro,
em 2010 deveria desencadear um processo de construção coletiva de
conhecimentos e ações, organizou-se no Dia Nacional de Mobilização em
Prol da Saúde da População Negra uma atividade na Comunidade Terreiro
Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodo, onde estavam presentes a Gerencia Distrital, a
Coordenação da Saúde da População Negra de Porto Alegre e trabalhadores
das Unidades próximas ao Terreiro. Nesta reunião no Terreiro, a dinâmica
seguiu respeitando as tradições e visões de mundo do Povo de Terreiro,
onde se utilizou de alguns pressupostos da cosmovisão africana para todos
os outros encontros: circularidade (todos se posicionaram num círculo
para a melhor fluência do asé) e reverência à ancestralidade e orixalidade
(com a abertura religiosa com uma reverência - bênção) aos orixás,
encaminhando-se para o cumprimento e apresentação dos integrantes
do grupo. Em seguida, foi apresentada a casa- Comunidade Terreira Ilê
Asé Iyemonjá Omi Olodô, bem como as atividades de promoção à saúde
desenvolvidas.
A partir das discussões conjuntas no primeiro encontro, foram
realizadas algumas proposições de trabalho:
•

•

•

sensibilização dos profissionais da área da saúde quanto a Saúde
da População Negra, Racismo, Racismo Institucional e a Religião
de Matriz Africana vistas a partir de um espaço de saúde, bem
como a relação SUS e terreiros. Para isso disponibiliza-se o
espaço e os integrantes do Terreiro e da RENAFRO RS para
construir a capacitação;
efetivar o processo de Acolhimento como postura e prática nas
ações de atenção e gestão nas unidades de saúde favorecendo
a construção de uma relação de confiança e compromisso dos
usuários com as equipes e os serviços, contribuindo para a
promoção da cultura de solidariedade e para a legitimação do
sistema público de saúde. Favorecendo, também, a possibilidade
de avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da
saúde em defesa do SUS como uma política pública essencial da
e para a população brasileira;
fortalecer a rede de apoio, melhorando a comunicação e
co-responsabilização entre as mesmas, assim propiciando a
construção de ações conjuntas, efetivas e permanentes: encontro
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•

entre gestores das Gerencias Distritais de Saúde de POA,
profissionais das Equipes da Estratégia Saúde da Família e áreas
técnicas como o departamento de DST/AIDS da Secretaria
Municipal de Saúde de POA.
construção de uma parceria com a Psicologia e a religião de
Matriz Africana para melhor compreensão dos transtornos
mentais e manifestações religiosas.

Então se fez uma agenda de encontros para que os grupos
efetivamente se conhecessem e se reconhecessem, ainda no ano de
2011. Estes encontros sistematizados ocorreram na Gerência Distrital,
no Terreiro e também na Unidade da Estratégia de Saúde da Família do
Morro da Cruz. Ao final do ano, encaminhamos os trabalhos através de
um grupo específico do Povo de Terreiro, que são adolescentes, para uma
interação com a temática de Direitos Reprodutivos, Prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Planejamento Familiar, onde as questões
culturais, religiosas e de saúde têm mostrado um grande conflito.
Consideramos este trabalho em processo permanente de construção
entre atores que abrigam diferentes e singulares saberes e não certezas
estanques. Trata-se de uma iniciativa promissora, que pode gerar
possibilidades de cuidado que considerem os sujeitos em sua totalidade,
com vistas a processos terapêuticos mais próximos da integralidade,
respeitando as singularidades e combatendo o preconceito.
Neste processo, ainda em construção, temos como um dos maiores
objetivos o de criar oportunidades de instrumentalizar as lideranças do
terreiro, referencias para a população, no intuito de que estes possam
indicar à comunidade que busca no terreiro os fluxos corretos e informar
corretamente acerca da existência dos recursos que a política de saúde
oferece, fortalecendo ações compartilhadas, de co-responsabilidade,
para potencializar o cuidado e aumentar as possibilidades de adesão da
comunidade a determinados tipos de intervenção ou tratamento, a partir
da linguagem comum entre a saúde e o terreiro. Assim como para que
nas Unidades de Saúde trabalhadas, o reconhecimento, respeito pelas
particularidades deste Povo, sejam mais uma ferramenta de aproximação
entre usuários e trabalhadores.
A parceria entre a Estratégia Saúde da Família Morro da Cruz, a
Comunidade Terreira Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodô e a rede de apoio
estão estabelecidas a fim de melhorar a qualidade de vida dos usuários do
território adstrito, garantindo a efetivação dos princípios da equidade, da
acessibilidade e respeitando a diversidade e fortalecendo o SUS.
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CAPÍTULO 8
Controle Social: Articulação do
Movimento Social para a Gestão
Compartilhada do SUS

A visão da conselheira nacional de saúde sobre a
PNSIPN: Entrevista com Jurema Werneck
por Renata Lopes
Como vem sendo a implementação da política a nível nacional?
O que se vê em relação ao Plano Operativo da Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra é que, conforme o movimento já
anunciava na época, era um plano operativo completamente falsificado.
No plano constavam 22 metas e 25 ações associadas a essas metas com
recursos de alguns milhões de reais destinados para a implementação
dessa política. Era um plano ambicioso que sinalizava a necessidade de
indicadores visiveis para que fossem acompanhados os processos de
resultados.
O plano operativo foi assinado pelo Estado, Município e União e até
agora não tem um balanço do que foi feito em relação a essas 22 metas e 25
ações. Não tem o balanço oficial porque as metas eram fictícias. Naquela
época, já falávamos que estas metas pegavam carona com outras metas
do Ministério da Saúde que "fingiam" incluir a população negra nessas
ações. O que se esperava era uma política de saúde de enfrentamento ao
racismo em relação ao acesso da população negra, a redução da taxa de
morbidade e mortalidade. E não há provas de que houve redução na taxa
de morbilidade mortalidade por iniciativa daquelas metas.
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O que se percebe é que nada foi feito e o principal que está exposto
aí é o descompromisso daqueles que assinaram e pactuaram a polítca. O
principal elemento da política é o enfrentamento ao racismo. O que se
vê quando olhamos para 22 metas e 25 ações, e que nada foi feito, é que o
racismo institucional continua vencendo o compromisso de implementar
a política porque a União, Estados e Municípios não fizeram o que
deveriam.
Onde é que se identificam as falhas no cumprimento dessas
metas?
As metas não eram ambiciosas, eram sim, "falsas". A principal falha é
o descompromisso do gestor do sistema único mesmo sendo uma política
que faz parte da Lei 12.288 do Estatudo da Igualdade Racial. Nada foi
feito e não foi apresentado nenhum balanço.
O monitoramento da implementação da Política Nacional Integral da
Saúde da População Negra é tarefa da Comissão Intersetorial da Saúde da
População Negra do Conselho Nacional de Saúde.Em todas as reuniões,
desde que a comissão foi formada em 2010, vem sendo pautado o
balanço da implementação da política e em nenhuma dessas reuniões, até
hoje, nem o Ministério de Saúde, nem representações dos estados ou dos
municípios apresentaram um balanço consistente. Não fizeram o seu tema
de casa. O racismo institucional ainda está definindo o que deve e o que
não deve ser feito.
Mas é preciso informar que se nada foi feito em relação à política
como deveria ser no sentido de articulada, pactuada a nível federal,
estadual e municipal observamos experiências pontuais e efetivas. Alguns
estados, principalmente alguns municípios, desenvolveram experiências
que servem de inspiração, ou deveriam servir. São estados e municípios
que desenvolvem ações em nome do seu próprio compromisso e não
porque o SUS esteja induzindo a implementação da política.
Quais municípios ou estado que são exemplo na implementação da
política?
O estado de São Paulo durante alguns anos instalou a política, mas
o dado é que com a mudança da gestão as iniciativas foram abandonadas,
não tiveram continuidade e nada vem sendo feito para que o estado de
São Paulo retome essas ações. Nesse caso não observamos efetivamente a
redução na mortalidade o que se observa é a indução de alguns organismos
de incentivo a implementação da política. Ainda não tenho o conhecimento
de que essas ações tenham influenciado na vida da população.
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O município de Porto alegre é um exemplo de onde a política esta
sendo implementada . O município do Rio de Janeiro fez só um pedaço
do dever de casa porque instalou o Comitê Técnico da Saúde da População
Negra a alguns anos. Mas ainda assim não estão acontecendo ações efetiva
que afetem a vida das pessoas.
Então é isso: existem experiências que estão se desenvolvendo,
experiências que foram abandonadas, experiências que vão bem como é o
caso de Porto Alegre e experiências que não vão bem como o município
do Rio de Janeiro. Isso significa que o SUS como sistema não está
trabalhando como deve.
Quais as ações que a senhora acredita serem necessárias para a
efetiva implementação da Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra?
O que tem que fazer é o que se faz todos os dias. O movimento
negro é o principal interessado e precisa continuar lutando e pressionando
os gestores. O Ministério Público que é o guardião do cumprimento da
lei tem que agir para que os gestores cumpram com seus compromissos
pactuados e previstos em lei. Por outro lado, o SUS está devendo e ele tem
mecanismos para fazer e tem o movimento negro para apoiar. Não estou
falando que a tarefa seja simples, mas é isso o que tem que ser feito.

A contribuição do Controle Social
para implementar a Política de Saúde da População
Negra em Porto Alegre

A coordenação ficou com o Grupo Hospitalar Conceição, Mocambo e
Associação Cultural de Mulheres Negras (ACMUN).
Em 15 de dezembro de 2004, a Secretaria Municipal de Saúde –
SMS, através da Assessoria de Planejamento, a Coordenação de Saúde
à População Negra, encaminhou, ao CMS/POA o Projeto “Saúde à
População Negra efetivando a equidade em Porto Alegre”, que trazia
descritos os objetivos a seguir:
•

•
•
•
•
•
•

Sistematizar um banco de dados, bem como análise de raça-etnia
no município de Porto Alegre para que os resultados possam
subsidiar a execução da política de saúde com ações afirmativas
para a população negra;
Capacitar e sensibilizar trabalhadores da área da saúde para análise do
quesito raça-cor, contribuindo para ações que visem à equidade;
Contribuir para a valorização da identidade e da auto-estima
da população negra, através de ações afirmativas (seminários,
debates, oficinas, espaços sociais);
Promover uma cultura de acesso e equidade articulada com a
perspectiva da diversidade;
Divulgar, publicamente, ações afirmativas de saúde à população
negra com objetivo de problematizar a questão racial, na
perspectiva de uma cidadania multirracial e da valorização;
Propor ações que contribuam para a erradicação do racismo;
Produzir e erradicar materiais didáticos voltados para a
valorização das comunidades afro-descendentes.

O Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre – CMS/POA – vem,
aqui, resgatar aspectos da história da sua Comissão de Saúde da População
Negra - CSPN, a partir do registro formal de sua atuação, registrada através
de relatos de reuniões, participações em eventos, propostas de seminários,
avaliações, ações e projetos relevantes que contribuíram para impulsionar
a implementação de uma política para a saúde da população negra em
nosso município.
A CSPN, no seu primeiro encontro, datado de 09 de dezembro
do ano de 2004, procedeu à escolha de sua coordenação, constituiu um
cronograma de reuniões e de articulação com o Plenário do CMS/POA.

No primeiro trimestre de 2005, os relatos das reuniões da Comissão
registram os trâmites do projeto nas instâncias do CMS/POA, Secretaria
Técnica e Plenário. Cabe ressaltar que, com a mudança na direção na
gestão da SMS, em virtude do processo eleitoral de 2004, o projeto não
foi mantido pelo novo coordenador da Assessoria de Planejamento da
Secretaria de Saúde., a alternativa da CSPN foi apresentar pela primeira
vez, os dados epidemiológicos relativos à saúde da população negra
Plenário do CMS/POA, em 28 de abril de 2005.
Neste ato, pode-se observar, através das manifestações do
representante da gestão, a carência de informações e dados a respeito da
saúde da população negra, desconhecendo os processos de discriminação
nas instituições e serviços do SUS.
Ainda em abril de 2005, os registros das reuniões da CSPN descrevem
a articulação de seus membros para participar do processo de organização

122

123

Maria Letícia de Oliveira Garcia

da primeira Conferência Estadual de Política de Promoção de Igualdade
Racial, em maio, e, ainda, para participar da Conferência Nacional em
Brasília, em julho do mesmo ano.
No mês de junho de 2005, a CSPN concentra esforços em busca de
projetos:
Capacitar tanto os agentes de saúde como a comunidade sobre o
tema “saúde da população negra”, voltados às gestantes negras; com
abordagem sobre a anemia falciforme; para levantamento epidemiológico
da população negra do município.
Diante da importância desta pauta, a CSPN programa o
comparecimento de representante do gestor municipal para a reunião do
dia 7 de julho de 2005. Contudo, os relatos das reuniões que se sucedem,
até setembro, descrevem a busca do agendamento de reunião com o
Secretário Municipal de Saúde, Sr. Pedro Gus, com o firme propósito
de discutir as políticas de saúde da população negra aliadas aos planos
nacional e municipal de saúde e, no entanto, não alcança êxito.
No ano de 2006, a CSPN, retoma suas atividades, constituindo um
novo coordenador, representante do Sindicato dos Assistentes Sociais
do RS, que oficia o Sr. Secretário Pedro Gus, solicitando que a gestão
municipal indicasse representante para compor a Comissão, bem como,
solicita audiência a fim de apresentar os seus integrantes e, principalmente,
discutir as ações afirmativas a respeito da saúde da população negra
para o município de Porto Alegre, combatendo o racismo institucional
na promoção de políticas de igualdade racial na saúde, promovendo a
equidade na atenção da saúde com enfoque étnico. Ao final de maio, o
Sr. Secretário recebe a CSPN, a qual lhe entrega documento contendo a
seguinte pauta:
Formação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra da
Secretaria Municipal de Saúde; Realização de um curso para profissionais da
rede, de doenças prevalentes na população negra; Apresentação de dados
epidemiológicos e morbimortalidade com recorte raça e etnia, no relatório
trimestral de gestão; Estudo de satisfação e necessidades das populações
remanescentes de quilombos urbanos dos Alpes, Luiz Guaranha e Família
Silva; Implantação e qualificação do quesito Raça-Cor; Indicadores sociais
na saúde.
Nos meses que seguem há registros de encontros sobre a introdução
do exame de eletroforese e de hemoglobinas no pré-natal, solicitação de
reunião com a área técnica de saúde da mulher da SMS, a fim de discutir
sobre as informações produzidas pelo Comitê de Redução de Mortalidade
Materna e Neo-Natal.

Nestes relatos há, também, informações sobre o “Seminário SulSudeste de Saúde da População Negra”, realizado em outubro de 2006
na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de disseminar a política de
saúde da população negra e discutir as estratégias de sua implementação
no âmbito das esferas de gestão do SUS, reunindo movimentos sociais,
pesquisadores, conselhos de saúde e gestores. Esse evento contou com
representação da CSPN.
No ano de 2007, há registro de reunião no mês de abril, cuja pauta
além de definir calendário de reuniões consta o relatório da participação
de conselheiro do CMS, no “VI Seminário Nacional de Religiões AfroBrasileiras e Saúde.
Em 2008, destaca-se a preparação para a reunião do Plenário do
CMS/POA, que ocorreu no dia 20 de novembro data que se comemora
o dia da Consciência Negra, onde foi apresentada a Política Integral de
Saúde da População Negra aprovada pelo CNS em 2006. Foi também
elaborada a seguinte proposta de planejamento para 2009:
Formação contínua sobre SUS e Política de atenção integral a Saúde
da população Negra; Sensibilização dos conselheiros municipais; Anemia
Falciforme e Ferropriva, Teste do pezinho e procedimento Eletroforese;
Quesito cor; Pesquisa em saúde da população Negra - Levantamento dos
agravos; Vigilância em saúde - dados epidemiológicos AIDS, DST, Sífilis,
TB, Hepatite e outras doenças; a quantas andamos? Pesquisa sobre violência
com levantamento junto a Delegacia da Mulher; Observatório em saúde da
população negra no Carnaval 2009; Formação com profissionais de saúde;
Eventos de mobilização: 21/03 dia nacional de luta pela discriminação,
16/08 (dia municipal de controle da anemia falciforme), 27/10, 10/10
– dia da saúde mental, 08/03 – a dia da mulher, 24/10 – dia nacional
de luta pelos direitos das pessoas com doença falciforme e outras datas;
Interlocução com os Conselhos distritais e locais.
As reuniões ocorridas no ano de 2009 tiveram como pauta prioritária
a discussão do plano operativo da Política Nacional e sua inclusão ao Plano
Municipal de Saúde de Porto Alegre e a participação da coordenadora da
Assessoria de Planejamento da SMS – ASSEPLA.
Em junho 2009, a ASSEPLA apresenta informalmente à CSPN a
nova coordenadora da área técnica de saúde da população negra, que passa
a atuar oficialmente em junho de 2010, que inclui a Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra como meta do planejamento da SMS,
com o objetivo de reduzir as iniquidades em saúde e promover a melhoria
das condições de saúde da população negra, com as diretrizes a seguir: a)
Implantação e implementação de ações institucionais e transversais, que
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garantam o respeito às especificidades deste segmento da população na
formulação e desenvolvimento de todas as políticas e programas de saúde;
b) melhorar a qualidade da informação (coleta, processamento e análise) do
quesito raça-cor para conhecimento da realidade, definição de prioridades
e tomada de decisão; c) ampliação e fortalecimento do controle social;
d) desenvolvimento de ações e estratégias de identificação, abordagem,
combate ao racismo institucional no ambiente de trabalho, nos processos
de formação e educação permanente de profissionais; e) implantar ações
para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial.
A partir desse período são desencadeadas uma série de ações como a
“Oficina das Iniquidades em Saúde”,; “Seminário de Avaliação das Ações
de Saúde em Porto Alegre”, tendo como tema a Doença Falciforme,
Oficina de Desconstrução do Racismo Institucional para gestores da
Secretaria. Na data de 27 de outubro foi realizado o “Seminário Municipal
alusivo ao dia da Mobilização Nacional Pró Saúde da População Negra”.
Oficialização em Diário Oficial do Comitê Técnico de Saúde da População
Negra da SMS, em dezembro. Todas essas iniciativas da gestão municipal
contaram com a participação ativa da CSPN tanto na proposição como
nas ações diretas das atividades.
Neste mesmo ano, no dia 19 de novembro, a CSPN presta contas
ao Plenário do CMS/POA e também distribuí material informativo
produzido pelo Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes
dos Quilombos, além de exibir documentário sobre o Quesito Cor e a
Promoção da Equidade em Saúde.
Há, também, registros de participação de membros da CSPN em
seminário Estadual sob o tema “Saúde da População Negra no RS: uma
dívida histórica, uma questão de direitos humanos”, que teve como
objetivo lançar no âmbito estadual a Política Nacional Integral de Saúde
da População Negra, que, através da Promotoria de Justiça - Promotoria
dos Direitos Humanos instaurou inquérito para investigar a inclusão do
Quesito Cor nos instrumentos de registros de informações da SMS, SES
e MS, bem como investigar a real situação das famílias Quilombolas.
Tal inquérito teve a participação e acompanhamento da CSPN e da
coordenação do CMS/POA.
O ano de 2010 é marcado pela visita ao território dos Quilombos, que
foram realizadas em janeiro, abril e maio em conjunto com o Ministério
Público, com o objetivo de verificar o acesso e a qualidade da atenção
à saúde proporcionada pelo poder público às famílias remanescentes
de Quilombos reconhecidos em Porto Alegre que são: Quilombo Silva,
Quilombo Fidélix, Quilombo do Areal da Baroneza, Quilombo dos Alpes
e Quilombo Vila dos Sargentos.

Em abril foi escolhida a nova coordenação da CSPN, constituída
Instituto Zumbi Vive, Maria Mulher e a ACMUN.
Nos meses de junho e julho de 2010 a tônica foi a preparação do
“Seminário com ênfase à Saúde da População Quilombola”, realizado
no dia 10 de julho cujo relatório final foi encaminhado ao Sr. Secretário
da Saúde e ao Ministério Público Estadual. Ainda em alusão ao Dia da
Consciência Negra, a coordenação da CSPN fez uso do espaço da Tribuna
Popular na Câmara Municipal de Porto Alegre, falando das conquistas e
desafios da implementação da Política em nosso município.
Em 2010, a CSPN também participou do “V Seminário de Mulheres
Negras e Saúde”, realizado em Curitiba PR onde pode relatar sua experiência
sob o tema: “Atuação da Comissão Municipal na implementação da Saúde
da População Negra em Porto Alegre”.
“Roda de Conversa sobre a Saúde das Mulheres Negras”, alusiva ao
25 de Julho, foi uma importante atividade a ser destacada em 2011, a qual
reuniu membros do Plenário e integrantes das demais Comissões Temáticas
do CMS/POA, como a Comissão de Saúde da Mulher, Comissão de DSTAIDS, Comissão de Saúde Mental, bem como integrantes dos Conselhos
Distritais de Saúde.
Contudo, as atividades desenvolvidas pela CSPN durante a 6ª
Conferência Municipal de Saúde de Porto Alegre (entre maio e julho de
2011), foram inovadoras, na medida em que propôs, de forma pioneira e
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o “Seminário Temático
de Saúde da População Negra”, que contou com a presença de Jurema
Werneck, coordenadora Geral da Conferência Nacional de Saúde. Esse
evento foi preparatório e produziu seis diretrizes, uma para cada eixo
temático que seria discutido na Conferência, e dezoito propostas para
serem levadas ao debate e aprovação nas Pré-Conferências Distritais.
Diante disto, a CSPN planejou para que sua delegação tivesse presença
ativa nos espaços regionais das Pré-Conferências Distritais, levando as
propostas construídas no Seminário Preparatório. Tal estratégia teve como
resultado tanto a articulação dos membros da CSPN com outros grupos
do movimento social organizados no campo da saúde, como a organização
de mulheres, do movimento pela reforma psiquiátrica e do movimento
sindical, cujo esforço e organização foram coroados com a conquista
da proposta que recebeu maior número de votos na 6ª Conferência
Municipal de Saúde de Porto Alegre: “IMPLEMENTAR A POLITICA
NACIONAL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA”, decisão que
reflete as necessidades em saúde da população de Porto Alegre, balizada
pelo princípio da equidade e com protagonismo da população.
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E, depois de tudo isso, a CSPN também foi pró-ativa em todas as
novas atividades relativas ao mês de mobilização pró-saúde da população
negra (entre outubro e novembro de 2011), as quais foram avaliadas como
altamente positivas para a visibilidade da população negra e indutores de
políticas públicas.
Ao encerrar este relato, o Conselho Municipal de Saúde agradece a
construção em saúde e o acúmulo histórico de negras e negros, de todas
e todos que têm participado da luta pela promoção e defesa do direito
da população negra à saúde, reconhecendo e enfrentando o racismo, as
desigualdades étnico-raciais como determinantes sociais das condições
de saúde e percebendo que o exercício do controle social é tarefa árdua,
exige compromisso, dedicação, coragem e persistência para fazer a defesa
intransigente do SUS e tendo como grande desafio implementá-lo como
política de Estado.

A 6ª Conferência Municipal de Saúde como
espaço de participação e expressão
das demandas da população negra
Porto Alegre e a participação popular
Heloisa Helena R. De Alencar

era prioridade, e destas organizações brotaram os embriões do Conselho
Municipal de Saúde, originalmente denominadas Comissões Locais
Interinstitucionais de Saúde (CLIS), que se articulavam e representavam
na chamada Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde (CIMS), e
que em 1992 foi transformada no Conselho Municipal de Saúde.
A CLIS 4, que funcionava na região da Grande Cruzeiro e adjacências,
protagonizou o primeiro processo de municipalização na cidade, antes
mesmo da regulamentação do SUS, quando, através de uma mobilização
organizada e bem articulada da população com os trabalhadores da região,
garantiram a abertura de um serviço de emergência junto ao PAM 3, que
era de gestão federal, e que passou a ser administrada pelo município
(ALENCAR, 2009).
O Orçamento Participativo, criado em Porto Alegre no ano de 1989,
também é um emblema da participação popular, e que tem sido alvo
igualmente de diversos estudos e análises (CHAVES, 2000; FEDOZZI,
2007; SILVA, 2001). Outro processo participativo que referencia Porto
Alegre como uma cidade mobilizada pela participação política de sua
população é a realização inaugural do Fórum Social Mundial em 2002, da
qual se seguiram outras 4 edições, evento que reuniu milhares de pessoas
do mundo inteiro na capital gaúcha, e que tinha como propósito debater
as alternativas econômicas e sociais para o desenvolvimento humano
sustentável e solidário em contraposição ao modelo neoliberal e ao
domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo
(FORUM SOCIAL MUNDIAL, 2002).

Participação da comunidade como diretriz do SUS

A década de 80, no Brasil, foi um momento de efervescência política,
onde os movimentos sociais se organizavam em torno de reivindicações
por melhores condições de vida e trabalho. A saúde, neste contexto, se
destacava através do Movimento da Reforma Sanitária, que clamava por
uma nova ordem (FALEIROS et alii., 2006). Em Porto Alegre, datam
deste período as primeiras grandes lutas populares pela garantia de
serviços públicos de saúde, que atendessem as necessidades existentes,
especialmente para as comunidades de baixa renda.
Cabe relembrar que, nesta época, Porto Alegre vivia um processo
gradual de fortalecimento das entidades representativas de bairros, no qual
se reuniam associações da mesma zona urbana ou de bairros diversos,
denominado “União de Vilas”, das quais se destacou a União de Vilas da
Grande Cruzeiro, oriunda de uma área densamente povoada do centro da
cidade (CHAVES, 2000). Na pauta destes conselhos populares, a saúde

A participação da população no ordenamento e controle da política
pública de saúde foi garantida na Constituição Federal e regulamentada
através da Lei 8142, sendo prevista através dos Conselhos e das
Conferências de Saúde.
Diversas pesquisas já têm sido efetivadas buscando conhecer, analisar
e avaliar o controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), tanto no seu
aspecto de estrutura e organização, como também de seu efetivo alcance
enquanto diretriz política e ética da gestão pública. (AVRITZER, 2010;
GAVRONSKI, 2003; MOREIRA, 2009; SOUZA; KRÜGER, 2010).
O Sistema Único de Saúde, inscrito no Art. 198 da Constituição Federal,
talvez seja um dos capítulos mais significativos da legislação brasileira, no
sentido da inclusão social e democracia participativa, como bem ressalta
CARVALHO: “Nada há, na história do Estado Brasileiro que se assemelhe
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aos Conselhos de Saúde da atualidade, seja pela representatividade social
que expressam, seja pela gama de atribuições e poderes legais de que são
investidos, seja pela extensão em que estão implantados por todo o país, nas
três esferas governamentais” (1995, p.23)
A inclusão, no texto constitucional, da participação da comunidade
entre as diretrizes do SUS resultou da grande mobilização política e social
articulada pelo Movimento da Reforma Sanitária nas décadas de 70 e 80, que
contribuiu de forma significativa para a participação maciça da população
à 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. O Projeto da
Reforma Sanitária se construiu através da participação dos movimentos
populares em saúde, de intelectuais da área da saúde, de Departamentos de
Medicina Preventiva de algumas universidades, de profissionais de saúde,
de agentes de saúde das dioceses, de entidades representativas do setor
médico, de sindicatos e de partidos políticos, entre outros. Como salienta
GAVRONSKI, “A importância e a legitimidade social da Conferência
restaram evidenciadas nos trabalhos constituintes, que adotaram suas
diretrizes como ponto de partida e acabaram consagrando muitas delas
(como a participação da comunidade e o consequente controle social) no
texto final promulgado em 1988.” (2003, p. 7).
No entanto, há ainda uma grande distância entre o que previu o
projeto constituinte e a realidade atual dos espaços de controle social,
tanto dos Conselhos como das Conferências de Saúde.
De acordo com os estudos realizados por MOREIRA (2009), a
partir de 1990, ano em que foi aprovada a Lei 8142, que regulamentou a
participação da sociedade no SUS, “o Conselho Nacional de Saúde, que
existia desde 1937, foi reorganizado para atender aos novos pressupostos
legais; as 27 Unidades da Federação criaram seus conselhos; e o mesmo
aconteceu nos 5.564 municípios brasileiros, num movimento inclusivo
sem precedentes que, atualmente, congrega mais de 72.000 conselheiros
de saúde, número que supera em cerca de 40% o de vereadores com
mandato no País.”. Entretanto, no mesmo estudo se verifica que, apesar de
diversos aspectos que indicam o amplo potencial democratizante do SUS, a
ampliação da participação não é suficiente para garantir que o CMS seja um
dos protagonistas do processo decisório das políticas municipais de saúde.
Da mesma forma, em recente trabalho de pesquisa apresentado por
NARVAI em reunião do Conselho Nacional de Saúde (2011) também foi
avaliado o processo de participação e democratização oportunizado pelas
Conferências de Saúde, em especial das etapas nacionais.
Conforme analisam BRAVO e SOUZA (2002), as mudanças
ocorridas na esfera do trabalho, a partir do processo de redemocratização

do país, que determinaram uma nova configuração do mercado de
trabalho, também produziram, em consequência, um novo modelo de
articulação dos movimentos populares, que modelados por uma nova
ordem de organização sindical, fragmentada em setores e categorias, tem
dificuldade de se organizar e tecer alianças. As autoras exemplificam que
no campo da saúde, a defesa do projeto da Reforma Sanitária, que tem
vindo de alguns Conselhos de Saúde e de Conferências, bem como de
entidades como o CEBES e ABRASCO, não tem conseguido articular
propostas nacionais em defesa da Reforma Sanitária, mas somente se
restringindo à implementação do SUS, o que, por sua vez, não imprime o
destaque necessário para a intersetorialidade e a necessidade de reformas
mais amplas.
Segundo BAHIA et alii. “o final dos anos 80 caracterizou-se pelas
intensas expectativas sobre as possibilidades da redemocratização reduzir
as desigualdades. Atualmente, a persistência de problemas sociais, a
insipiência da efetivação dos direitos previstos na Constituição de 1988 e a
preservação de um catálogo completo de discriminações no país evidencia
certa dissociação entre a conquista da democracia política e a efetivação
do acesso a direitos sociais”.
Na análise de BRAVO e SOUZA (2002), as dificuldades enfrentadas
pelos conselhos de políticas públicas, decorrem essencialmente da cultura
política brasileira, marcada pelo populismo e clientelismo, que não permitiu
a participação popular na gestão das políticas sociais públicas. Nos espaços
criados para este fim, ainda predomina a burocracia, bem como a prática
política da cooptação.
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As Conferências de Saúde como espaços ampliados
de participação
De acordo com o que estabeleceu a Lei 8142, as Conferências de
Saúde tem o propósito de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde em cada nível da gestão do SUS.
No âmbito dos municípios, as Conferências são espaços abertos
de participação, congregando os diversos segmentos sociais, e em muitas
cidades são realizadas de forma descentralizada, nas regiões, distritos,
zonais etc., buscando aproximar e incluir os cidadãos no debate sobre a
política de saúde.
Entretanto, como salienta NARVAI (2011), as etapas municipal
e estadual seguem desconectadas da etapa nacional, considerando
crucial rever a finalidade e o processo de organização das Conferências

Nacionais.. Entretanto, o autor considera que “As Conferências de Saúde,
não obstante seus problemas e dificuldades são uma monumental
conquista da cidadania, que não apenas a fortalece, mas também serve de
exemplo para outros setores da vida nacional, notadamente os envolvidos
diretamente com as políticas públicas.”
Em Porto Alegre, contextualizar o sistema de saúde no país, estado e
município, tarefa necessária no processo de debate da política de saúde, foi
o exercício realizado de forma participativa e democrática na 6ª Conferência
Municipal de Saúde, realizada no ano de 2011. Entre os objetivos propostos,
buscou-se inserir o Plano Municipal de Saúde de Porto Alegre (2010-2013),
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em outubro de 2010, nas
reflexões dos diversos grupos de discussão, oportunizando que seu conteúdo
fosse apropriado pela sociedade, ampliando a sua análise na busca de
reafirmar, atualizar e reapresentar diretrizes e ações para a gestão do SUS em
Porto Alegre. Além disso, foi um momento de indicar e propor as diretrizes
e prioridades em âmbito Estadual e Nacional, incidindo na formulação do
planejamento em saúde para o próximo quadriênio (6ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE, 2011)
A Conferência Municipal foi realizada em duas etapas, sendo a
primeira delas denominada de “pré-conferências regionais”, desenvolvida
em oito encontros, que contemplaram as oito Gerências Distritais de
Saúde, formato em que está organizada a saúde na cidade. Este processo
teve ampla participação de usuários, trabalhadores e gestores, e foi
desenvolvida através do debate de eixos temáticos, em conformidade com
a proposição da 14ª Conferência Nacional de Saúde.
Nesta etapa, as proposições aprovadas nas pré-conferências,
foram consolidadas e inseridas no Relatório Final da Conferência. Este
documento foi a base do trabalho na etapa final da Conferência, definindo
as prioridades entre as propostas mais votadas. Estas propostas foram
encaminhadas para as etapas estadual e nacional da Conferência.

A articulação intersetorial como estratégia de participação da
população negra

Municipal de Saúde e que garantiu a eleição, como proposição mais votada
“implementar a política nacional da saúde integral da população negra,
destinando recursos financeiros específicos para a sua implementação”.
A estratégia adotada, que partiu da própria organização das pessoas e
entidades que militam em diferentes segmentos dos movimentos populares
(movimentos de mulheres, de igualdade racial e gênero, movimento
comunitário, orçamento participativo etc), foi a realização de um Seminário
Preparatório, antes da etapa de pré-conferências, para a formulação de um
conjunto de propostas consideradas fundamentais para a definição de uma
política consistente para a população negra, e que seriam defendidas nos
diversos grupos temáticos das oito pré-conferências.
Desta forma, a presença constante e articulada das demandas e
propostas relativas à saúde da população negra, foram capazes de incidir
positivamente nos debates dos grupos dos diferentes eixos temáticos,
problematizando a equidade no acesso humanizado aos serviços de saúde,
no financiamento das ações e programas, na formação profissional, e dando
visibilidade ao tema da discriminação étnica como fator determinante das
condições de saúde da população.
Este processo articulado, de caráter intersetorial, na medida em
que agrega demandas originadas em distintos espaços de participação,
não restritos à área da saúde, tem tido um papel estratégico na conquista
de avanços importantes na gestão da saúde pública em Porto Alegre. A
consolidação de uma área técnica voltada para a saúde da população negra
tem produzido ações emblemáticas, como a publicação especial do Boletim
Epidemiológico nº 44 pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde
(CGVS/SMS), dedicado a expressar e divulgar os dados epidemiológicos
relativos ao quesito raça-cor, que demonstram a determinação social e
étnica na etiologia de agravos como a sífilis, tuberculose, AIDS, bem como
na maior proporção dos óbitos maternos e infantis, e por violência.
Da mesma forma, durante o processo da 6ª Conferência Municipal de
Saúde, foi instituído o Prêmio Promoção da Equidade em Saúde – Saúde
da População Negra, a ser concedido a autores de projetos bem sucedidos
e de artigos acadêmicos em benefício da comunidade afrodescendente.

O debate sobre a saúde da população negra e seus condicionantes
sociais, tem ganhado impulso no âmbito dos diferentes espaços de
discussão, que transcendem o campo específico da saúde, como bem
descreve outro capítulo deste livro.
O que aqui se quer destacar é o processo de articulação que marcou
a presença deste tema no processo de discussão da 6ª Conferência

O presente relato buscou dar visibilidade à estratégia adotada pelo
conjunto de entidades que se articulam em defesa da igualdade racial, que
no campo da saúde se inserem em diferentes espaços de participação,
como nas instâncias descentralizadas do Conselho Municipal de Saúde
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Conclusão

(Conselhos Locais e Distritais, Conselhos Gestores de Hospitais),
no próprio Plenário, enquanto representantes de movimentos sociais
organizados ou de entidades sindicais e comunitárias, bem como nas
Comissões Temáticas do CMS (Saúde da Mulher, Saúde Mental, DST/
AIDS e da População Negra).
Identifica-se na experiência vivenciada na 6ª Conferência Municipal
de Saúde o potencial que tem o Controle Social no âmbito do SUS de
promover a inclusão social, democratizando a presença da sociedade no
debate e na formulação da política de saúde. O Conselho Municipal de
Saúde, enquanto um espaço permeável às demandas oriundas dos
movimentos sociais, ganha legitimidade e promove o efetivo exercício
da cidadania, na medida em que é um espaço formal de gestão da
política pública, que potencializa a energia propositiva e reivindicatória
das comunidades, ao mesmo tempo em que lhes garante uma maior
visibilidade.

FALEIROS, V. P. (org), SILVA, J. F. S. (org), VASCONCELLOS, L. C. F.(org);
SILVEIRA, R. M. G. (org). A construção do SUS: histórias da reforma sanitária
e do processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 297 p.
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Política Nacional de Saúde Integral da População Negra - PNSIPN e o
esforço à sua Implementação nas Secretarias Municipais de Saúde do
território Brasileiro.
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Mobilização Nacional Pró Saúde da População
Negra 2011: Impactos e desdobramentos na agenda
política brasileira
Juliano Gonçalves Pereira
Michely Ribeiro da Silva
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação” (Artigo 196, Seção II - Da Saúde,
CONSTITUIÇÃO DE 1988)
À epígrafe supracitada, cabe a reflexão, sobre a efetividade da
garantia do acesso a saúde, como bem e direito social. Importa ainda
refletir como este acesso é possível quando expressões de raça1, crença
religiosa, orientação sexual dentre outras, se confrontam na arena social. A
Constituição assegura no Capítulo 5, “que todos e todas são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, porém
na prática isso nem sempre se efetiva.
A busca pelo ponto de confluência entre o direito e o que é acessado
no Brasil permanece como uma constante, e levam a performances sociais
como a Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra/MNPSPN2.
Esta ação se justifica pela dificuldade de acesso aos diretos constitucionais,
servindo também como combustível para catálises em torno da urgência
em garantir saúde à População Negra.
Do ponto de vista biológico não existem raças humanas; há apenas uma raça, a
humana. No entanto, do ponto de vista social e político é possível (e necessário)
reconhecer a existência do racismo enquanto atitude, só havendo sentido o uso do
termo raça em uma sociedade racializada. O conceito de raça, empregado atualmente,
nada tem de biológico. A raça, apresentada como categoria biológica, naturalizada é
de fato uma categoria etno-semântica (MUNANGA, 2006, p. 27).
2
Ação desenvolvida pelas Redes Negras em Saúde da População Negra (Rede
Nacional de Controle Social e Saúde da População Negra, Rede Nacional de Religiões
Afro-Brasileiras e Saúde, Rede Lai Lai Apejo: População Negra e Aids, Rede Nacional
de Promoção e Controle Social da Saúde das Lésbicas Negras (Rede Sapatá),
Rede Nacional Afro-Atitudes, e Articulação de Organizações de Mulheres Negras
Brasileiras). Ver <http://redesaudedapopulacaonegra.org/>
1
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O artigo 198, inciso III, assegura a participação da comunidade nos
processos de construção e desenvolvimento de ações e serviços públicos
de saúde, fazendo com que a participação que é um direito, também seja
dever da população.
Neste sentido, perscrutar a MNPSPN é exercitar o direito e o dever
como cidadãos e cidadãs, somado ao ideal democrático, em busca da
garantia de acesso aos direitos constitucionais. Buscaremos neste texto,
refletir o papel da População Negra3, e suas ações para a democratização
do acesso a saúde, e implementação da Política Nacional de Saúde Integral
da População Negra/PNSIPN4. Esta se apresenta como uma estratégia
que, somada ao Sistema Único de Saúde/SUS, visa assegurar o acesso
ao direito. O Estatuto de Promoção da Igualdade Racial5, sancionado em
julho de 2010 por meio da Lei 12.288, reafirma a PNSIPN que reconhece
o Racismo Institucional6 na área da saúde, e propõe ações para acesso ao
direito a saúde.

Perspectivas em movimento o ano de 2011 para a Mobilização
Nacional Pró-Saúde da População Negra
Com intuito de efetivar direitos negligenciados, nos últimos séculos
ocorreram significativas transformações que problematizaram o acesso
aos direitos constitucionais no Brasil, e estruturaram novos arranjos
sociais, baseados na participação efetiva. Tais transformações aglutinam
forças de grupos organizados em torno de temáticas específicas, tendo
no ideal democrático a somatória de diversos grupos. A MNPSPN revela
ser de extrema importância, dentre os propósitos sociais e políticos de
O IBGE considera negro como somatória dos/as auto-declarados pretos e pardos.
Este conceito, no entanto, não comporta a complexidade da temática. Soares (2008, p.
108 -111) apresenta que a identificação racial, não a define como mera consequência
da cor herdada das características genéticas dos pais, esta é também uma construção
social para a qual contribui o lugar que as pessoas ocupam na sociedade, sua condição
socioeconômica e como as próprias pessoas se vêem.
4
Ver portaria n° 992, de 13 de maio de 2009, disponível em: Http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/ politica_saude_integral_populacao_negra.pdf.>
5
Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/359794.pdf
6
Compreendido como o fracasso coletivo de uma organização em prover um serviço
profissional e adequado às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Pode
ser detectado em processos, atitudes ou comportamentos que denotam discriminação
resultante de preconceito, ignorância, falta de atenção ou de estereótipos racistas
que coloquem minorias étnicas em desvantagem (PROJETO DE COMBATE AO
RACISMO INSTIUCIONAL – PCRI, 2005, pag.03).
3
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construção conjunta das políticas públicas neste século, em especial para
práticas mais eficazes de accountability7 vertical.
Para analisar este processo que se estrutura no âmbito dos
movimentos sociais em busca da garantia do direito a saúde, tomaremos
como moldura histórica à MNPSPN ocorrida em 2011, que projetou em
seu processo de articulação nacional a saúde da população negra como um
direito assegurado por lei. A proposta da MNPSPN se faz em torno da
comunicação social e se valeu de mídias virtuais, e ferramentas alternativas,
como facebook, blogs, SMS.
A MNPSPN possui o objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira,
em especial das autoridades ligadas à saúde, buscando assegurar a
implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População
Negra/PNSIPN em todos os estados e municípios. Sua origem marca 2006
e tem como foco, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com
Doença Falciforme, na participação do Movimento Negro no Conselho
Nacional de Saúde/CNS, e reconhecimento, por parte do Ministro da
Saúde/MS, da existência de Racismo Institucional no SUS. Nesse ano foi
aprovado pelo CNS a PNSIPN, sendo o primeiro ano em que o dia 27 de
outubro apareceu na agenda da saúde como Dia Nacional de Mobilização
Pró-Saúde da População Negra/DNMPSPN.
A cada ano seguinte a MNPSPN estruturou focos de atuação
para a implementação da PNSIPN. Em 2007 concentrou ações na 13ª
Conferência Nacional de Saúde, sendo neste ano a PNSIPN apresentada
como um dos principais instrumentos de consolidação da equidade8 no
SUS. Em 2008 concentrou atuação na Comissão Intersetorial de Saúde
da População Negra do CNS e na pactuação da PNSIPN na Comissão
Intergestores Tripartite/CIT. Em sua quarta edição no ano de 2009
a MNPSPN centrou atenção ao Plano Nacional de Saúde Integral da
População Negra, publicado em Diário Oficial GM, PT nº 992, tornando
a PNSIPN obrigatória em todo território brasileiro. O ano de 2010 traz à
Accountability – Expressa o controle do poder político. Para Guilhermo O’Donnell
(1998, p. 27-54) accountabitily vertical se resume ao mecanismo institucional de
prestações de contas como voto e da burocracia. Peruzzotti (2011, p.5) denominou de
accountability social, onde os principais atores são as associações civis e movimentos
sociais que através de denúncias na imprensa ou de ações legais, acabam por ativar os
mecanismos de accountabillity horizontal e vertical.
8
Significa agir de modo específico para a necessidade de cada indivíduo ou grupo.
Ou seja, recorrer a ações que permitam compreender as diferentes necessidades e
que disponibilizem soluções específicas ou dirigidas. Para agir com equidade é preciso
conhecer as diferenças e as desigualdades existentes, e corrigir injustiças (CRIOLA,
2010, p. 10).
7
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MNPSPN a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/2010,
tendo como tema “Saúde da População Negra é Direito, é Lei: Racismo
e Discriminação fazem mal à saúde”, e as atividades passaram a ser
desenvolvidas da data em outubro até o dia 20 de novembro, Dia Nacional
da Consciência Negra.
Vencida a primeira década do século XXI, o ano de 2011 trouxe
agendas importantes para a população negra. O Ano Internacional dos
Povos Afrodescendente e o Ano Internacional da Juventude, ambos
proclamados pela Organização das Nações Unidas/ONU, renderam
a MNPSPN agendas conjuntas aos eventos realizados a partir dos
atos da ONU. Foi ano da 14ª Conferência Nacional de Saúde, tendo
na Coordenação Geral a representante do Movimento Negro no CNS,
Dra. Jurema Werneck, e Arnaldo Marcolino da Silva Filho, como Relator
Adjunto. As 4.374 conferências (municipais e estaduais) reiteraram a
participação social crescente na sociedade brasileira à proposta do direito
à saúde. A 14ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco na história
das lutas pela saúde pública no país, em especial para a população negra.
Em 2011 também ocorreu a II Conferência Nacional de Juventude,
tendo como tema central “Conquistar Direitos, Desenvolver o Brasil”,
foco estratégico para atuação da MNPSPN. Houve sensibilização da
juventude negra enquanto promotora de debate sobre a saúde pública,
tendo mais jovens liderando ações pelo Brasil em prol da saúde, ampliando
a participação através de novas atrizes e atores. A MNPSPN 2011 somou
88 ações pontuais distribuídas nas 05 regiões do Brasil, no período entre o
início do mês de outubro até o dia 20 de novembro.
Em sua VI a MNPSPN ampliou a quantidade de municípios e
atingiu ações no interior dos estados, saindo da concentração nas capitais.
Houve ainda ampliação do registro de secretarias municipais de saúde que
realizaram atividades, vislumbrando a implantação e implementação de
comitês e comissões de saúde da população negra.
A diversidade de atrizes e atores na condução das atividades somadas
à MNPSPN 2011 possibilita expectativas para o ano de 2012, bem como
a possibilidade de ampliação do número de ações ligadas à temática. Nas
ações ocorridas no ano de 2011 divididas por região, a sudeste apresenta
destaque, somando 43 atividades divididas entre seminários, atividades
interativas, oficinas e workshops, atividades culturais, caminhadas, cine
debate e intervenção em comunicação áudio-visual e eletrônica. A região
nordeste teve o segundo maior número de ações identificadas com 20
atividades, seguida pela região sul com 14, a região norte com 07 e na
sequência a região centro-oeste que desenvolveu 04 ações.
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Estima-se que outras atividades aleatórias ocorreram de forma isolada
pelo país, de modo que a MNPSPN ainda não conseguiu diagnosticar e
potencializar esforços para sua promoção. Dessa maneira, são estruturados
os desafios a serem superados na medida em que se amplia a participação
e a busca por direito de acesso à saúde.
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No Percurso
Pensar a Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra
como ação de controle social e ampliação das possibilidades de acesso
ao direito à saúde, é perceber em seu decurso, características singulares
de ressignificação, reelaboração e superação de estratégias na busca pela
equidade na sociedade, mantendo como foco a PNSIPN. A MNPSPN
desempenha papel importante ao problematizar o acesso à saúde para a
população negra e faz-se exemplo de comprometimento estratégico, em
busca de uma sociedade mais justa e equânime. Tal experiência deve ser
repetida nos anos subsequentes, para o fortalecendo desta pauta na agenda
da saúde.
A prática da MNPSPN explicita a participação enquanto exercício
do controle social para alcance dos direitos constitucionais, de forma
protagonista e propositiva, evidenciando ser importante iniciativa social
neste século. Estratégias como essa, potencializam o alcance aos direitos
negligenciados, possibilitando diagnóstico da importância das lutas sociais
e incorporação das novas gerações e saberes no cenário político.
De modo especial a MNPSPN cumpre um papel importante na
disputa pelo Estado brasileiro, à medida que consegue incorporar novos/as
cidadãs/aos, em especial o público jovem que esteve alheio aos processos
anteriores, bem como insere ativistas sociais negros no debate da saúde,
e gestores/as e profissionais de saúde para a pauta da população negra.
É perceptível a capacidade de experimentação e apropriação das novas
tecnologias para desenvolvimento de suas práticas na área de comunicação
social, sendo este um avanço significativo para o controle social. Nesse
sentido, espera-se que as próximas mobilizações superem a troca de
experiências, bem como dinamizem e ressignifiquem as ferramentas de
controle social, realizadas na parceria entre gerações para a apropriação
da população negra brasileira do direito a saúde, e combate ao Racismo
Institucional.
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Coordenação Municipal de Urgências. Especialista em Saúde do Trabalho e
Administração Hospitalar
Nina Fola – Produtora cultural, cantora, percussionista e atriz, Egbomi da
Comunidade Terreira Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodô
Rui Roberto Felten – jornalista da assessoria de Comunicação da SMS/
PMPA.
Simone Martins de Castro – Bioquímica, servidora do Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas/ SMS/PMPA. Doutora em Ciências Biológicas,
professora adjunta da UFRGS.
Simone Vieira da Cruz – Psicóloga, mestre em Saúde coletiva, coordenadora
da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras e da ACMUN/
Associação Cultural de Mulheres Negras.
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
PMPA – Prefeitura Municipal de Porto Alegre
CGRAPS – Coordenação da Atenção Primária, Serviços Especializados e
Substitutivos
CGVS – Coordenação Geral de Vigilância em Saúde
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