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27 de outubro é o Dia de Mobilização Nacional 
Pró-Saúde da População Negra. A agenda 

de mobilização começa no início de outubro e vai até 
o dia 20 de novembro, data em que se comemora a 
imortalidade do herói negro, Zumbi dos Palmares. 
Neste período, acontecem várias atividades em 
todo o país. Homens e mulheres, jovens e adultos, 
profissionais de saúde, gestoras e gestores, ativistas, 
pesquisadoras e pesquisadores, cidadãos e cidadãs 
realizam atividades para promover e defender o direito 
da população negra à saúde. 
  
A Constituição brasileira determina que a saúde é 
um direito de todas e todos e um dever do Estado. 
Um dos princípios da Carta dos Direitos de Usuárias 
e Usuários da Saúde diz que todas as pessoas têm 
direito a um tratamento de qualidade, humanizado 
e sem nenhuma discriminação. 
  
O racismo e a discriminação fazem mal à saúde.  
Saúde da População Negra é direito. O Estatuto 
da Igualdade Racial imprime força de lei à Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra.

Saúde da População Negra é direito, é lei. Racismo e 
discriminação fazem mal à saúde. 

Mobilize-se. Levante essa bandeira.

•	 De acordo com a Pesquisa Nacional de 
Domicílios do IBGE (2006), a realização de 
exames clínicos de mamas durante uma 
consulta ginecológica é menos frequente 
para mulheres negras que para as brancas.

•	 No período de 2007 a 2009 o risco de uma 
mulher negra de 10 a 29 anos de idade 
morrer por câncer de colo de útero foi 20% 
maior que aquele apresentado para uma 
mulher branca na mesma faixa etária.  

•	 Durante a gravidez, as mulheres 
negras têm menos chance de passar 
por consultas de pré-natal, seja 
por	dificuldades	de	acesso,	por	
falta de informação ou mesmo por 
discriminação nos serviços. 

•	 A morte materna ocorre com mais 
frequência entre mulheres negras. As 
principais causas destas mortes são 
eclâmpsia, pré-eclâmpsia e aborto. 

•	 A população negra apresenta maior 
risco de morte por causas externas, mais 
acentuadamente por homicídios.  

•	 A morte por homicídio é mais comum 
entre os homens especialmente, entre 
os homens jovens. Na faixa etária de 10 
a 29 anos, a taxa de homicídios para os 
homens negros foi de 55,1  enquanto 
para os homens brancos foi de 19,1.

•	 As mulheres negras jovens (de 10 a 29 
anos) também são vítimas preferenciais dos 
homicídios. Em 2008, a taxa de morte por 
esta causa foi de 3,4 para as brancas e 6,8 
para as negras.

•	 Todos os anos, mais de 3500 crianças 
brasileiras nascem com doença falciforme, 
o que implica em ser esta a doença  genética 
de maior  incidência no Brasil.

•	 No período de 2007 a 2009 o risco de 
morrer por aids foi 40% maior para 
negros e negras de 10 a 29 anos de 
idade, quando comparados aos brancos 
e brancas nesta mesma faixa etária. 

Você sabia que:
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Desafios para gestor@s, conselheir@s de 
saúde e a população em geral: 
•	 Implantar e monitorar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) nos 

estados e municípios;
•	 Criar instâncias permanentes nas secretarias estaduais e municipais de saúde, com 

responsabilidade de formular, monitorar o processo de implantação e avaliar os resultados da 
Política de Saúde Integral da População Negra na sua esfera de gestão;

•	 Contribuir para a melhoria da gestão do SUS, promovendo a transparência e prestação de 
contas e adequando-a aos interesses e necessidades da população;  

•	 Garantir	a	realização	de	atividades	de	qualificação	de	profissionais	para	o	preenchimento	e	
registro do Quesito Cor nos formulários utilizados no setor saúde;

•	 Utilizar os dados desagregados por raça/cor na tomada de decisões e para o exercício do 
controle social das políticas de saúde;

•	 Promover a ampliação da participação negra em conselhos de saúde, no monitoramento da Política 
de Saúde Integral da População Negra e de seu plano operativo nas três esferas de gestão;

•	 Garantir	o	aumento	de	recursos	e	o	financiamento	mais	equitativo	de	ações	e	serviços	em	saúde;
•	 Garantir	a	inclusão	dos	temas	racismo	e	saúde	e	saúde	da	população	negra	na	formação	de	profissionais	

técnicos e de nível superior na área de saúde, bem como nos processos de educação permanente.
•	 Ampliar a realização de pesquisas sobre o impacto do racismo na saúde da população negra, 

incluindo a saúde mental; 
•	 Ampliar o debate público sobre o racismo, discriminação e as desigualdades raciais em saúde;
•	 Desenvolver habilidades em comunicação para o enfrentamento do racismo na saúde. Fo
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Realização 
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, Articulação de ONGs de Mulheres 
Negras Brasileiras.

Parceria 

Apoio

Elaboração dos conteúdos
José Marmo da Silva
Angélica Basthi
Fernanda Lopes 

Equipe da Mobilização 2011
Articuladora Nacional : Crisfanny Souza 
Apoiador: Juliano Gonçalves
Apoiadora: Michely Ribeiro 

Contatos
www.redesaudedapopulacaonegra.org 
E-mail: redesaudenegra@gmail.com
Twitter: @redesaudenegra
Facebook: Mobilização Nacional Pró Saúde da População Negra 
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