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Introdução 

 

O presente artigo traz resultados de uma pesquisa realizada para o trabalho de 

conclusão do Curso de Especialização em Gestão de Políticas Publicas em Gênero e Raça. 

Tendo como objetivo o estudo da Política de Saúde da População Negra e a identificação dos 

avanços e desafios da implementação desta Política no Município de João Pessoa, 

contribuindo desta forma para que a sociedade compreenda a magnitude desta Política 

Publica e sua importância para a População Negra. 

A relevância deste estudo concerne em visibilizar a pauta especifica deste segmento 

populacional, trazendo para a cena o andamento do processo de implementação da Política de 

Saúde da População em âmbito local, como também, apresentar à sociedade a permanência do 

racismo que tem deixado a população negra em situação de vulnerabilidade social por séculos 

e a colocado no ranking dos piores indicadores de saúde. 

 

 Delineando a história 

  

A Constituição Cidadã de 1988 foi à sétima do Brasil desde a Independência, sendo 

considerada a mais completa, principalmente, no sentido de estabelecer garantias para efetivar 

a cidadania para o povo brasileiro. Neste sentido, a Saúde passa a ser reconhecida como 

“direito de todos e dever do Estado”, garantida, mediante políticas sociais e econômicas que 

visam à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário a 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, CF, 1988, Art. 196).  

                                                           
1 Pós – Graduada em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal da Paraíba; 
Graduada em Psicologia pela UNIPÊ, Feminista Negra, Ativista do Movimento de Mulheres Negras, Integrante 
da Abayomí – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba e da Rede de Mulheres do Nordeste.  
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No entanto, o percurso histórico da Saúde no Brasil, com a criação do Sistema Único 

de Saúde – SUS, que mesmo tendo princípios norteadores da Universalidade, Integralidade e 

Equidade em sua implementação, sinaliza controvérsias, principalmente, no que diz respeito 

ao acesso de segmentos com trajetórias marcadas pela violação de direitos e se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade social, dentre estes a População Negra2. 

Poderíamos pensar: O que leva a essa negação de acesso, já que estamos falando de 

Políticas Públicas? 

O fato da população negra o acesso negado ou dificultado às Políticas Públicas ou 

receber tratamento desigual no atendimento nos serviços de saúde, não é algo aleatório, já que 

esta população tem um histórico de invisibilidade e de exclusão, desde que chegaram em 

terras brasileiras, uma vez que essa “vinda” foi permeada de violência, assim como por todo o 

período de escravização a que fora submetida por mais de três séculos, e ter sido lançada a 

própria sorte após a Abolição oficial desse nefasto Regime, em 1888.  Não havendo por parte 

do Estado brasileiro nenhuma política de inclusão, ao contrário, a esta população fora 

oferecido, apenas um “lugar” – o lugar da marginalidade. Conforme afirma Carneiro (2002, 

p.173) a “[...] Abolição da escravatura não garantiu a integração da população negra à 

sociedade, ela permaneceu discriminada e à margem das mudanças estruturais que ocorreram 

na economia”.  

Ainda refletindo sobre a dificuldade de acesso da população negra à Saúde, Jurema 

Werneck aponta a presença do Racismo como elemento central nesse processo, nessa 

perspectiva: 

O racismo secularmente praticado contra a população negra, afeta a garantia 
de acesso aos serviços públicos de saúde, é fator estruturante na 
desumanização da atenção prestada a este contingente populacional na saúde 
(BATISTA, WERNECK, LOPES, P. 09, 2012). 
 

Na história da humanidade, a existência do Racismo é algo desumano. Ele é nefasto, 

perverso, multifacetado e com expressões diversas. De acordo com Munanga (2003)3 “o 

racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação 

intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural”, ou seja, uma 

                                                           
2 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE contabiliza a população brasileira a partir da auto 
declaração, apontando cinco categorias: Preta, Parda, Branca, Amarela e Indígena e considera População Negra a 
soma de pessoas pretas e pardas. 
3 Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação PENESB-RJ. 05/11/2003. 
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/Geraaufms/uma-abordagem-conceitual-das-noes-de-raca-racismo>. 
Acesso: 21. Jun. 2016. 
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supremacia racial, no caso em questão da população branca sobre a negra com implicações, 

sérias na vida dessa última, que vão desde a segregação à violação de direitos. 

 

 Construindo a política como um caminho para efetivação de direitos 

 

A luta pela a implantação de Políticas Públicas específicas para a População Negra 

no Brasil tem uma trajetória de múltiplas ramificações sustentadas em diversos pilares, 

principalmente, a partir da década de 1930 com o surgimento várias organizações, que tinham 

como pauta a defesa da População Negra com destaque para a Frente Negra Brasileira4, e, 

posteriormente, a partir da década de 1970 com as intervenções do Movimento Negro, que 

além de lutar para a desconstrução do Mito da Democracia Racial, apresentava para a 

sociedade brasileira um rol de demandas especificas para esta população, a exemplo da 

criação de uma legislação especifica que criminalizasse o racismo; da inclusão do 

conhecimento da história e cultura africana afro-brasileira no currículo escolar e a inserção no 

mercado do trabalho. 

 Sobre o Mito da Democracia Racial, de acordo com Guimarães (2001, p. 02), refere-

se à ideia de que “o Brasil era uma sociedade sem “linha de cor”, ou seja, uma sociedade sem 

barreiras legais que impedissem a ascensão social de pessoas de cor a cargos oficiais ou a 

posições de riqueza ou prestígio”, quer dizer, uma ideia irreal que no Brasil não havia 

discriminação racial e que todos os povos conviviam em harmonia, em relações igualitárias, 

sem a presença de preconceitos e discriminações, essa ideia de relações harmoniosa entre as 

“raças” foi largamente propagada pelo sociólogo Gilberto Freyre a partir da década de 1930, 

com o apoio do governo brasileiro.  

No campo da Saúde, a partir da década de 1980 ocorreram às primeiras discussões e 

propostas para inclusão do tema da Saúde da População Negra nas ações governamentais, 

estas formuladas por ativistas do Movimento Negro e pesquisadores/as (BRASIL, PNSIPN, 

2013).  

De modo mais específico, essa trajetória apresenta dois marcos significativos: a) A 8ª 

Conferência Nacional de Saúde5 - um dos principais momentos pela luta da Universalização 

                                                           
4 A Frente Negra Brasileira foi fundada em 16 de setembro de 1931 em São Paulo e durou até 1937, 
transformada em um partido político no ano de 1936. Essa é considerada a mais importante entidade de 
afrodescendentes da primeira metade do século XX, no campo sócio-político. Ver: Frente Negra Brasileira. 
Disponível em: <http://www.quilombhoje.com.br/frentenegra/franciscolucrecio.htm> . Acesso: 04. Jul. 2016. 
5 8ª Conferencia Nacional de Saúde - foi realizada no ano de 1986 e contou com a participação de quatro mil 
pessoas, sendo 1000 delegados de diferentes segmentos da sociedade. A Reforma Sanitária ganha impulso e 
obteve sua maior legitimação com a promulgação da Constituição Federal de 1988, dois anos após a realização 
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da Saúde no Brasil. Nessa Conferência, o Movimento Negro participou ativamente junto com 

o Movimento de Reforma Sanitária e b) A Marcha Zumbi dos Palmares6, ocorrida no ano de 

1995, com intuito de denunciar o preconceito, o racismo e a ausência de Políticas Públicas 

para a População Negra.  

As reivindicações da referida Marcha gerou as primeiras respostas governamentais. 

No ano seguinte foi instituído em âmbito federal o Grupo de Trabalho Interministerial – GTI 

para a valorização deste segmento e o Subgrupo Saúde. A primeira ação do GTI foi organizar 

uma mesa redonda sobre a Saúde da População Negra7, cujo, o principal resultado foi à 

introdução do “Quesito Cor” 8 no Sistema de Informação de Mortalidade e Nascidos Vivos. 

 Nesse processo, vale destacar também que a participação do Movimento Negro na 

11ª e na 12ª Conferências Nacional de Saúde9 fortaleceu este segmento na instância do SUS 

no que diz respeito às propostas para o estabelecimento de padrões de equidade etnicorracial e 

de gênero na Política de Saúde do País. 

Com intuito de promover a Igualdade Racial com o enfrentamento ao Racismo, em 

2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, 

pela Lei nº 10.678, de 23 de março de 200310 - uma Secretaria com status de Ministério, cuja 

missão é o acompanhamento e a coordenação de Políticas de diferentes Ministérios e de 

outros Órgãos do Governo Federal, dentre elas a Saúde.  

No encerramento do I Seminário Nacional de Saúde da População Negra, em 2004, 

foi assinado o Termo de Compromisso entre a SEPPIR e o Ministério da Saúde - MS para a 

formulação da Política Nacional de Saúde da População Negra, tendo em vista as 

desigualdades e as iniquidades em saúde deste segmento populacional, mas, principalmente, 

pelo reconhecimento de diversos estudiosos das doenças e agravos prevalecentes na 

população negra. “Essas doenças e agravos necessitam de uma abordagem específica, sob 

pena de se inviabilizar a promoção da equidade em saúde no País” (BRASIL, PNSPN, p. 15, 

                                                                                                                                                                                     

da mesma. Ver mais: Relatório Final. Disponível em:     
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pdf>. Acesso: 29. 
Jun. 2016. 
6 Ver: Marcha de Zumbi reúne mais de 30 mil em Brasília. Disponível em: 
<http://memorialdademocracia.com.br/card/marcha-zumbi-reune-30-mil-em-brasilia>. Acesso: 28. Jun. 2016. 
7Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf>. Acesso: 28. Jun. 
2016. 
8 Trata-se da inclusão do pertencimento racial nos documentos oficiais. No campo da saúde, corrobora para o 
levantamento epidemiológico da Saúde da População Negra. 
9 Ocorridas em 2000 e 2003. Ver:  Política Nacional de Saúde Integral da População Negra  
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf> 
10 Lei 10678/03. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10678-23-maio-2003-
496733-normaatualizada-pl.pdf>  Acesso em 26.Junho.2016 
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2013). As doenças referidas, além dos fatores genéticos, estão associadas, diretamente, com o 

percurso histórico de uma população que foi eminentemente negligenciada em nosso país. São 

elas: 

A) geneticamente determinadas – doença falciforme, deficiência de glicose 
6-fosfato desidrogenase, foliculite; B) adquiridos em condições 
desfavoráveis – desnutrição, anemia ferropriva, doenças do trabalho, 
DST/HIV/aids, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, abortos 
sépticos, sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos 
mentais (derivados do uso abusivo de álcool e outras drogas); e c) de 
evolução agravada ou tratamento dificultado – hipertensão arterial, diabetes 
melito, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses 
(WORKSHOP..., 2001).  
 

Foi através da portaria n°. 1.678, de 16 de agosto de 2004, que foi instituído o 

Comitê Técnico de Saúde da População Negra - CTSPN11, com vistas a cumprir o acordo 

feito por ocasião da assinatura do já referido termo de compromisso, no que diz respeito à 

promoção da igualdade racial no âmbito do SUS e MS. Entre as realizações do CTSPN, 

destacam-se as contribuições para a construção da Política para a população supracitada 

(BRASIL, 2004c). É bem verdade, que com a instituição do CTSPN algumas iniciativas 

foram desenvolvidas para esta população, a exemplo do Programa de Atenção as Pessoas com 

Doença Falciforme12 e o Programa Brasil Quilombola13 que tinha dentre seus eixos, a 

importância do tratamento da água, que dialogava diretamente com a Vigilância Sanitária do 

MS.   

Foi no II Seminário Nacional de Saúde da População Negra, em 2005, marcado pelo      

reconhecimento oficial do Racismo Institucional na instância do SUS, que após várias 

discussões chega-se ao ponto máximo para a criação de uma política específica de saúde da 

população negra, sendo esta aprovada em 2006, pelo Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

PNSIPN, Pág. 11, 2013). 

 

A política nacional de saúde integral da população negra como resposta às iniquidades 

em saúde 

  

                                                           
11 Ver: Portaria Nº 2.632, de 15 de dezembro de 2004. Disponível em: 
 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2632_15_12_2004.html >. Acesso em 26. Jun. 2016. 
12 Portaria N°1.018, de 1º DE Julho de 2005. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1018_01_07_2005.html>. Acesso em 26. Jun. 2016. 
13Programa Brasil Quilombola. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasilquilombola_2004.pdf> . Acesso em 26. Jun. 2016. 
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Em resposta as demandas pautadas historicamente pelo Movimento Negro, por meio 

da portaria 992 de 13 de maio de 2009, foi instituída a Politica Nacional de Saúde Integral da 

População Negra - PNISPN, tendo como escopo a garantia do maior grau de equidade no que 

tange à efetivação do direito humano à saúde, em seus aspectos de promoção, prevenção, 

atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, 

incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional (BRASIL, p. 07, 2009). 

A PNSIPN tem como objetivo promover a saúde deste segmento, priorizando a 

redução das desigualdades raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e 

nos serviços do SUS. Vale destacar a magnitude desta política, inclusive, por apresentar uma 

visão ampliada pautada no direito universal a saúde como uma condição para a democracia 

participativa, tendo como principio organizativo: 

 

A transversalidade, caracterizada pela complementaridade, confluência e 
reforço recíproco de diferentes políticas de saúde. Assim, contempla um 
conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito, 
considerando a sua participação no processo de construção das respostas 
para as suas necessidades, bem como apresenta fundamentos nos quais estão 
incluídas as várias fases do ciclo de vida, as demandas de gênero e as 
questões relativas à orientação sexual, à vida com patologia e ao porte de 
deficiência temporária ou permanente (BRASIL, PNSPN, pg18, 2013). 
 

Esta política tem como marca “o reconhecimento do racismo, das desigualdades 

etnicorraciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, 

com vistas à promoção da equidade em saúde” (BRASIL, PNSPN, p. 18, 2013).  

Este reconhecimento é significativo, já que estamos nos referindo a um segmento 

populacional, que de acordo com o Censo Demográfico de 2010 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE) é majoritário no território brasileiro, somando 50,7% da 

população total, e que, mesmo assim, não tinha olhares voltados para a erradicação das 

iniquidades que o atingia/atinge no campo da saúde, como mostram os dados do MS/201214: a 

taxa de Mortalidade Materna em 2011 era de 68,8 para mulheres negras e de 50,6 para 

mulheres brancas para cada 100.000 habitantes; o percentual da Mortalidade Infantil (na 

primeira semana de vida) foi 47% de mortes de crianças negras e 38% de brancas; sobre a 

Tuberculose - em 2012, 60,8% dos novos casos se deram na população negra (Brasil, 

Secretaria de Vigilância em saúde, 2012). 

                                                           
14 Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15580&Itemid=803>. 
Acesso: 11. Jul. 16. 
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Trata-se de uma Política que aponta sua gestão e operacionalização com 

responsabilidades nas três esferas de governo. Traz consigo dois Planos Operativos 

sinalizando indicadores, estratégias e metas para a atuação e execução do SUS visando à 

diminuição das iniquidades, das desigualdades e a integralidade do Cuidado em Saúde. 

Considerando que a Política prevê a sua implementação nas três esferas de governo, 

constitui o objetivo deste trabalho, apenas, a análise do processo de implementação da 

referida política no município de João Pessoa, como veremos a seguir. 

 

O desenho da política de saúde da população negra no município de João Pessoa  

 

O Município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, possui 720.954 habitantes. 

Deste total 54,1% da população é composta por negras/os (Censo 2010 - IBGE). É importante 

ressaltar que em seu território há um Quilombo Urbano15, reconhecido pela Fundação 

Palmares em 2006, chamado de Paratibe16 onde residem cerca de 600 famílias. 

No levantamento realizado, no site da Prefeitura Municipal17, foi identificada a 

existência de uma Secretaria Municipal de Saúde – SMS com responsabilidade da gestão 

plena do Sistema Único de Saúde. Na referida secretaria há uma Área Técnica de Saúde da 

População Negra - ATSPN ligada à atenção básica de saúde, instituída no ano de 2011 para 

efetivar o Programa de Notificação Compulsória da Doença Falciforme no município, através 

da Portaria SMS/JP Nº 02/200918. Bem como, responder às orientações do Ministério da 

Saúde para a implementação da Política de saúde da População Negra.  

 

Resultados 

 

Considerando que o objetivo da pesquisa foi analisar a implementação da Política de 

Saúde da População Negra - PSPN no município de João Pessoa, foi feita uma entrevista, com 

a finalidade de coletar informações sob duas óticas, uma de quem  gerenciava a Área Técnica 
                                                           
15 Os quilombos urbanos são formados, principalmente, por grupos que viviam ao redor de grandes cidades e 
foram englobados pelo crescimento urbano dos municípios, além de populações que habitavam áreas valorizadas 
nas cidades e que, a partir do século XX, foram obrigados a se deslocar para áreas de periferia para dar lugar a 
projetos de revitalização e embelezamento. Ver: Quilombos Urbanos. Disponível em: 
<https://www.ciranda.net/Quilombos-urbanos-no-Brasil?lang=pt_br>. Acesso: 26. Jun. 2016. 
16 Ver: Comunidade Quilombola Paratibe. Disponível em 
<http://www.paraibacriativa.com.br/artista/comunidade-quilombola-paratibe/>. Acesso: 26. Jun. 2016 
17 Ver: Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Disponível em: <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/>. 
Acesso em 29. Jun. 2016. 
18 Ver: Convênio 3963 do Portal de Convênios do Governo Federal. Disponível em:     
<http://api.convenios.gov.br/siconv/dados/convenio/3963.html>.  Acesso: 29. Jun. 2016.  
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de Saúde da População Negra - ATSPN, e outra de uma pessoa integrante da Associação 

Paraibana dos Portadores de Anemias Hereditárias - ASPPAH19 e do Movimento Negro local.   

Quanto aos resultados da pesquisa, foi identificada à existência de uma Área Técnica 

de Saúde da População Negra na Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, 

algo a ser considerado, por ser a única estrutura em âmbito municipal que trata desta politica 

específica, em um Estado com 223 Municípios. 

No entanto, apesar da PSPN ter sido desenhada com o mote da erradicação das 

iniquidades em Saúde da População Negra, no Município de João Pessoa, isto não vem sendo 

efetuado a contento, pelo contrário, a implementação desta Política apresentou-se tímida, 

incipiente, rudimentar e com retrocessos significativos, a exemplo da escassa infraestrutura 

física e humana, sendo evidenciada com a saída da coordenadora da  Área Técnica de Saúde 

da População Negra, não havendo mais substituição para a mesma, ficando, apenas, uma 

pessoa na composição do quadro técnico, esta com a responsabilidade de responder, não só 

pela PSPN, mas também pelo Programa de Anemia Falciforme. 

 No desenvolvimento da pesquisa foram identificadas outras fragilidades que 

corroboram para a condição da desnutrição desta Politica no âmbito municipal: a) a ausência 

da implantação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, sendo este uma das 

ferramentas necessárias para a implantação desta Politica; b) a não implantação do Plano 

Operativo Municipal,  com base no Plano Operativo do MS que é o Instrumento Norteador  

com Diretrizes para a aplicabilidade da Política de Saúde da População Negra conforme as 

especificidades territoriais do Munícipio; c) a falta de recurso específico destinado ao 

fortalecimento dessa política no âmbito municipal. 

De acordo com a pessoa integrante da ASPHAH, “o que mais trava é o despreparo 

do Gestor” e o “desconhecimento da historia da População Negra e da Política de Saúde da 

População Negra”. “Se tem um Gestor que não tenha essa visão, dificilmente, ele vai 

investir”. Esta narrativa aponta os inúmeros desafios a serem travados para a implementação 

desta política no município analisado 

 

Considerações finais      

 Com base na pesquisa realizada, pode-se observar o quanto a População Negra foi 

negligenciada desde a sua “vinda” na condição de escravizada para o Brasil. Apesar disso, 

                                                           
19 A Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias é uma organização não governamental, sem 
fins lucrativos, criada por pessoas com a doença falciforme, talassemia e outras hemoglobinopatias, com atuação 
no Estado da Paraíba, Brasil. Disponível em: <https://asppah.wordpress.com/about/>. Acesso: 26. Jun. 2016. 
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resistiu! Protagonizou  episódios na luta pelos  seus direitos através de Movimentos 

Organizados e que a Política de Saúde da População Negra, vem na perspectiva do Estado dar 

uma resposta às reivindicações concernentes a dívida histórica do país com essa População, 

na perspectiva de erradicar as iniquidades raciais no campo Saúde. 

Contudo, a PSPN, ainda não ganhou corpo no território brasileiro, sendo isto bem 

mais difícil de reverter na atual conjuntura politica do país, que traz consigo muitos 

retrocessos, dentre eles, o desmonte da Secretaria da Promoção da Politica da Igualdade 

Racial - SEPPIR, uma Secretaria que possuía status de Ministério, que desenvolvia ações 

visando à promoção da igualdade racial, mas, atualmente encontra-se funcionando de forma 

conjugada a outras Secretarias e Ministério, a exemplo das Mulheres e Juventude. 

Concernente a Gestão municipal, esta pesquisa aponta o insuficiente compromisso 

com a efetivação desta Politica, o racismo institucionalizado, bem como a frágil possibilidade 

do enfrentamento desse indicador estruturante da desigualdade social - o racismo que assola 

não só a Paraíba, como todo o país colocando essa população no piores indicadores sociais e 

de saúde. 

É preciso mais empenho dos/as gestores/as públicos/as e compromisso para a 

efetivação da politica de saúde da população negra, principalmente na compreensão da 

política e da história desta população no Brasil, uma vez que esta a maior usuária do SUS. É 

necessário comprometimento com esta pauta garantindo a sustentabilidade financeira para a 

implementação e fortalecimento desta politica pública, focando em suas diretrizes, sobretudo 

no reconhecimento do Racismo como condicionante das iniquidades em Saúde.  
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