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RESUMO 
 
 

 
O racismo tem participação ativa na definição das condições de saúde, uma vez que 
reproduz no âmbito da subjetividade e do consentimento, padrões de integração à ordem 
que restringem a população negra do amplo acesso aos bens e serviços socialmente 
produzidos. Por essa razão, as pessoas negras estão expostas a situações diferenciadas 
de adoecimento, inclusive com maiores chances de exposição a certas doenças e 
agravos com uma maior prevalência, como é o caso da Doença Falciforme. Nesse 
sentido, o presente trabalho apresenta uma análise das expressões do racismo na saúde 
da população negra com Doença Falciforme, tendo como norte analítico o estudo das 
condições de saúde e da qualidade da atenção à saúde ofertada pela direção municipal 
do SUS, representada pela Secretária Municipal de Saúde de João Pessoa/PB – (SMS-
JPA). Trata-se de uma pesquisa social aplicada, fundada numa abordagem quanti-
qualitativa que envolveu a coleta de dados secundários, os quais foram sistematizados e 
analisados em dois momentos: 1) análise dos indicadores sociais referente à população 
negra no município a partir da base de dados do Censo Demográfico do IBGE; 2) estudo 
documental realizado no banco de dados do Programa Municipal da Doença Falciforme e 
Análise dos relatórios de gestão da SMS-JPA referente a 2011, 2012 e 2013. Optou-se 
por uma visão crítica e dialética de leitura da realidade, com apoio nas categorias do 
racismo, racismo institucional e saúde da população negra compreendidas como uma 
unidade dialética. Os resultados revelam que a população negra com Doença Falciforme 
está inserida num contexto de vulnerabilidade social que repercute na sua situação de 
morbimortalidade. Aponta-se ainda que os problemas de saúde das pessoas com Doença 
falciforme são preferencialmente resolvidos com base na atenção básica a saúde e por 
ações focadas na prevenção de eventos agudos. Por essas características estão focadas 
em ações de baixa densidade tecnologia e de baixo custo que embora com maior alcance 
assistencial, provocam mudanças de longo prazo, incapazes de alterar sua realidade de 
saúde; No plano político institucional, essas respostas apresentam limites na atenção à 
saúde, sobretudo no que se refere ao enfrentamento das desigualdades e promoção da 
qualidade de vida, uma vez que as ações exigem baixo poder de decisão e 
consequentemente poucas alterações nas estruturas dos sistemas de saúde.  Nesse 
esforço, espera-se contribuir com a produção de conhecimento que seja útil para ação 
político e científico de grupos e movimentos interessados em ultrapassar as 
determinações do racismo e construir uma nova ordem social fundamentada na 
emancipação de todas as formas de exploração étnico/racial, sexual e de classes que 
signifique em melhorias na realidade de saúde das pessoas com Doença Falciforme. 
 
Palavras-chave: racismo, racismo institucional, saúde da população negra, Doença 
Falciforme. 
 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 
 

Racism has active participation in the definition of health conditions, since it 
reproduces within the subjectivity and consent, integration patterns to order 
that restrict the black population of broad access to goods and services 
produced socially. For this reason, black people are exposed to different risks 
of disease, including increased chances of exposure to certain diseases and 
disorders with a higher prevalence, such as the Sickle Cell Disease. In this 
sense, this paper presents an analysis of expressions of racism on the health 
of the black population with sickle cell disease, its analytical north the study of 
health conditions and quality of health care offered by the municipal 
administration of the SUS, represented by the Municipal Secretary of João 
Pessoa / PB (SMS-JPA) Health. It is a social applied research, based on a 
quantitative and qualitative approach that involved collecting secondary, 
which were organized and analyzed data in two stages: 1) analysis of social 
indicators regarding the black population in the municipality from the base 
Census data from IBGE; 2) documental study in database Municipal Program 
of Sickle Cell Disease and analysis of management reports related to SMS-
JPA 2011, 2012 and 2013 decided by a critical and dialectical reading of 
reality, with support in the categories of racism, institutional racism and health 
of the black population understood as a dialectical unity. The results reveal 
that the black population with sickle cell disease is embedded in a context of 
social vulnerability that affects his situation of mortality. It is pointed out also 
that the health problems of people with sickle cell disease are preferably 
solved based on primary care and health by focusing on prevention of acute 
events shares. For these characteristics are focused on technology stocks 
low density and low cost but with greater care range, causing long-term 
changes unable to change your health reality; The institutional political 
sphere, these responses have limits on attention to health, particularly with 
regard to addressing inequalities and promoting quality of life, since actions 
require low power of decision and consequently little change in the structures 
of health systems . In this effort, we hope to contribute to the production of 
knowledge that is useful for political and scientific action groups and 
movements interested in overcoming the determinations of racism and build a 
new social order based on emancipation from all forms of ethnic / racial 
exploitation, sexual and classes that actually means improvements in health 
of people with sickle cell disease. 

 
 

KEYWORDS: racism, institutional racism, the black population health, Sickle 
Cell Disease. 
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A “Redenção de Can”, de 1985, do pintor de Modesto Brocos retrata uma 

característica marcante do racismo no Brasil: a busca pelo branqueamento. Esse 

ideal compôs o projeto de nação pensado e defendido no País, durante a I 

República, e que ainda, marca os discursos ideológicos em torno das diferenças 

raciais no País.   

A referência à obra contribuirá nas reflexões que foram realizadas ao longo do 

trabalho, na qual o racismo institucional é discutido na lógica de um pensamento 

hegemônico, que reproduz no pensamento social, o que chamamos de “Fetiche da 

Miscigenação”. Este é responsável em atuar no plano da intersubjetividade das 

relações raciais e ocultar contradições, expressas em termos de uma hierarquia 

racial estruturada sobre o viés social, econômico, político e cultural. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Esta produção de caráter investigativo constitui-se no trabalho de 

dissertação de mestrado do Curso de Pós-graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Conforma-se como uma pesquisa 

social, cujo processo de indagação da realidade se desenvolveu durante a 

assessoria prestada na Coordenação da Área Técnica de Saúde da População 

Negra de João Pessoa/PB durante o período de 2011 a 2014. 

As experiências vivenciadas produziram o problema dessa pesquisa que se 

circunscreveu na seguinte questão: em que aspectos o racismo, em sua expressão 

institucional, interfere na saúde da população negra?  

Para estruturar o caminho discursivo e temático necessário para indagar a 

realidade, partiu-se inicialmente do reconhecimento de que o processo saúde-

doença de uma população vincula-se necessariamente aos processos sociais nos 

quais está inserida.   

Com esse entendimento, buscou-se apreender as questões relacionadas à 

inserção da população negra na ordem social capitalista, a qual foi identificada como 

resultado de uma questão racial fruto de processos ideoculturais e econômicos de 

produção de consensos. Desse modo, a população negra situa-se numa condição 

de subalternidade em relação à população branca, a qual possui o tripé do domínio 

público, ao ter em seu favor: o privilégio político, domínio dos valores culturais e a 

riqueza material produzida.  Por essa razão, está em desvantagem social em relação 

à outra raça, nos aspectos sociais e econômicos, e também naqueles referentes ao 

acesso as políticas de saúde, uma vez que como classe dominante, a elite branca 

do País institucionalizou práticas sociais discriminatórias, necessária para mediar o 

atendimento de seus interesses privados em relação aos interesses coletivos.  

Nesse sentido, esta pesquisa propôs como objetivo analisar no âmbito da 

gestão da política de saúde as expressões do racismo, a fim de identificar os limites 

das respostas sociais do Estado à questão racial, sobretudo nas questões relativas à 

saúde da população negra.   
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Para tanto, o objeto de estudo encontra-se no contexto de saúde das pessoas 

negras com Doença Falciforme1, enquanto doença de maior agravo a população 

negra. Buscou-se verificar como o racismo torna-se um determinante do processo de 

adoecimento, tanto nos aspectos que concerne as condições socioeconômicas e 

culturais dessas pessoas, quanto daqueles que se referem a própria qualidade da 

atenção à saúde destinada ao atendimento desses usuários. 

Nessa perspectiva, buscamos apreender as relações entre racismo e saúde 

a partir de uma visão crítica e dialética de leitura da realidade, com apoio nas 

categorias do racismo, racismo institucional e saúde da população negra 

compreendidas como uma unidade dialética. 

A perspectiva teórico-metodológica a qual se fundou esta pesquisa encontra 

na concepção de hegemonia cultural de Gramsci o fundamento para análise do 

racismo e suas expressões na sociedade capitalista. E na dialética o método de 

análise das práticas sociais no âmbito do Estado, enquanto produto de construções 

históricas. 

A hegemonia é expressão do domínio ideológico da classe dominante a qual 

se mantém e perpetua-se sobre predomínio de valores e normas socialmente 

aceitas, necessárias para manter a sua dominação. No caso do racismo, esses 

valores foram gerados em termos de desagregar a formação de uma identidade 

negra com vista a camuflar os conflitos sociais.   

No tocante aos procedimentos metodológicos, tipifica-se como pesquisa 

social aplicada fundada numa abordagem quanti-qualitativa que envolveu a coleta 

de dados secundários, os quais foram sistematizados e analisados em dois 

momentos. No primeiro, através dos indicadores sociais da população negra 

provenientes do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 2010. E no segundo, por intermédio de um estudo documental 

realizado no banco de dados do Programa Municipal da Doença Falciforme e dos 

relatórios de gestão da SMS (RAG)2 dos anos de 2011, 2012 e 2013. 

                                                           
1
 Doença genética de grande incidência na população negra. A Doença Falciforme é provocada pelas 

alterações das hemácias através da Hemoglobina mutante S, que as levam a adquirirem o formato de 
foice, por isso o nome Falciforme. Encontram, assim, dificuldades de passar pelos vasos sanguíneos 
de pequeno calibre, comprometendo a oxigenação dos tecidos, o que pode ocasionar sérios 
transtornos como o comprometimento de diferentes órgãos do corpo. 
2
 Foram analisados os RAG de 2011, 2012 e 2013. Destaca-se que o de 2013 ainda será aprovado 

em plenária do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa/PB. 
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Para análise das relações raciais optou-se pela utilização dos critérios de 

cor/raça adotado pelo IBGE, definidos em preto, branco, pardo, amarelo e indígena. 

Destaca-se que no decorrer do texto será utilizado o termo “negro” ou “população 

negra” para se referir as pessoas que se autodeclaram pretos e pardos. Chama-se 

atenção ainda, que em face da variável amarelos e indígenas expressarem valores 

insignificantes em termos estatísticos, serão referenciados pela indicação da 

expressão “outras raças”, dando-se ênfase apenas na comparação entre negros e 

brancos.   

Este trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. O primeiro trata do 

caráter hegemônico do racismo na saúde. Foi analisado o seu processo de 

institucionalização, por meio das primeiras ações de saúde púbica do País e em 

seguida, a discussão do racismo enquanto produção de consensos e subalternidade 

a partir do debate em Grasmci. 

No segundo capítulo procedeu-se a análise das condições de saúde da 

população negra a partir da particularidade da Doença falciforme. Considerou-se a 

análise dos indicadores sociais do município e do banco de dados da SMS-JPA.  

No terceiro e último, foram analisados as determinações do racismo na saúde 

das pessoas com Doença Falciforme. Para tanto, foi realizado no primeiro momento, 

o resgate do marco legal da população negra e da Doença Falciforme. E em 

seguida, a discussão acerca das expressões do racismo institucional no modelo de 

atenção a saúde gerida no município, com a análise da sua dimensão gerencial e 

organizativa e dimensão técnico-operativa.   

Os resultados da pesquisa apontados ao longo do segundo e terceiro capítulo 

revelam que a população negra apresenta condições desfavoráveis de saúde, uma 

vez que estão mais prejudicadas em termos de renda, escolaridade e trabalho. E 

que esse contexto de vulnerabilidade produz situações de morbimortalidade na 

Doença Falciforme. 

Aponta-se ainda os limites da intervenção do Estado nas condições de 

adoecimento, uma vez que não estão direcionadas ao enfrentamento das 

desigualdades e promoção da qualidade de vida.  

Esses limites são vistos em termos de modelo de atenção à saúde, voltadas a 

intervenção de longo e baixo impacto. Nessa perspectiva, reforça-se no âmbito do 

Estado o favorecimento dos interesses dominantes de forma a invisibilizar a questão 

racial sobre o manto de ordem democrática de direitos e de igualdade abstrata entre 
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negros e brancos. O trabalho apresenta ainda as considerações finais, referências, 

apêndices e anexos. 

 Enfim, busca-se contribuir com a ação político e científica de grupos e movimentos 

interessados em ultrapassar as determinações do racismo e construir uma nova ordem 

social fundamentada na emancipação de todas as formas de exploração étnico/racial, 

sexual e de classes.  
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1 AS INTERFACES ENTRE RACISMO E SAÚDE: a hegemonia do racismo na 

determinação das condições de saúde da população negra 

 

No Brasil, a escravidão racial constituiu um marco na legitimação do racismo. 

Contudo, apenas no período após a sua abolição foi que se verificou na história do 

País, a fundamentação de teorias raciais a serviço de matrizes do desenvolvimento 

nacional, de caráter desigual e injusto.  

Nesse sentido, o estudo aqui desenvolvido analisou o racismo sobre o ponto 

de vista ideocultual e socioeconômico com o objetivo de apresentar sua interferência 

nas condições de vida da população negra, sobretudo nos aspectos referente às 

condições de acesso a uma política de saúde pública. 

Privilegiaram-se os desdobramentos históricos ocorridos no século XIX - XX, 

com destaque no primeiro momento, ao período de transição referente ao fim da 

escravidão e a instauração do capitalismo no País, marco das primeiras ações de 

saúde púbica, de caráter eugênico. E em seguida, pelas transformações ocorridas 

na década de 1930, que criam as condições para ideologias mistificadoras das 

contradições raciais, as quais elevam o racismo a uma dimensão hegemônica, 

responsável em produzir consensos e subalternidades.   

  

 

1.1 A institucionalização do racismo: uma análise histórica a partir das 

primeiras ações de saúde pública 

 

A abordagem histórica do racismo proporciona uma análise total e concreta da 

problemática da população negra, uma vez que permite identificar a existência de 

uma questão racial diretamente relacionada com os processos de produção e 

reprodução capitalista.  

Nessa perspectiva, reconhece-se do ponto de vista histórico e social que a 

inserção da população negra no País ocorrido a partir do século XVI, esteve 

relacionada ao complexo movimento de expansão do capitalismo pelo mundo, o qual 

foi responsável por desenvolver, sobre profundas contradições, uma “nova era 

escravista”.  
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o capitalismo foi produto de assalto cometido (...) pela Europa ocidental, ávida 
por mão-de-obra escravizada de além-mar, num momento em que a 
escravidão de europeus pelos europeus, há muito tempo, havia desaparecido 
na Europa. Portanto, a busca de mão-de-obra escravizada exclusivamente 
negra constituiu uma decisão deliberada, de natureza especificadamente 
raciológica. Tratou-se, consequentemente, de uma escravidão racial 
(MOORE, 2007, p.136).  

 

No período, o cerne da organização social do Brasil estava na família 

patriarcal que expressava o núcleo econômico e o núcleo de poder da sociedade, ao 

materializar em torno do poder absoluto do homem branco toda a estrutura 

econômica da colônia: a grande propriedade de terra, a exploração extensiva, a 

monocultura e o trabalho escravo.  

O patriarca determinava as relações sociais, segundo Munanga (2003, p. 05) 

a partir da heteroclassificação dos negros de “homens de cor” de forma a 

deslegitimar, no conjunto das leis, dos padrões e valores da sociedade colonial, as 

manifestações culturais proveniente dos negros, sobretudo relativo a língua e a 

religião.  

À condição de mulher negra, era ainda reservava outras condições de 

subalternidade, pois além de serviços domésticos a que eram submetidas, havia a 

imposição da violência de ordem sexual, praticadas pelo Senhor e moralmente 

aceitas por toda a sociedade.   

 

O Brasil herdou de Portugal a estrutura patriarcal de família e o preço dessa 
herança foi pago pela mulher negra. “O senhor” dirigia a família numa relação 
de poder em que mulheres e, sobretudo mulheres negras, expressavam a 
subserviência necessária para sua legitimação. (NASCIMENTO,1978, p.45) 
 

As relações sociais construídas a partir do núcleo da família patriarcal  

reproduziam o  racismo sobre valores simbólicos e materiais, socialmente 

reconhecidos, os quais foram responsáveis em fundar hierarquias definidas em 

termos de “raça” e também de gênero.  

Com o fim da escravidão essas estruturas mantiveram-se, contudo novos 

significados foram atribuídos às relações raciais. O Poder oligárquico patriarcal se 

recompôs, pela ausência de processos revolucionários, em poder burguês e passou 

a compartilhar preocupações com a reconstrução da imagem do País na perspectiva 

de superar o passado escravista e integrá-lo ao cenário mundial.  

É nessa passagem que o racismo encontra novas estruturas para manter-se 

em termos de pensamento social e violência institucional.  
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Para tanto, foram articulados no âmbito político e econômico um projeto de 

modernização que tinha como foco central a construção de uma nacionalidade que 

estava diretamente relacionado com a “melhoria racial da população”, uma vez que 

os negros expressavam ameaça a ordem, por serem considerados uma raça inferior 

e degenerativa.  

O contexto social da época marcado pela crescente urbanização desenfreada 

e péssimas condições de saneamento, favorecia esse pensamento. A população 

negra ocupava lugares de péssima salubridade, tais como os cortiços, o que gerava 

inúmeras condições de proliferação de doenças. Essa realidade social também havia 

sido favorável  

 
(...) a incidência do alcoolismo, da prostituição, de comportamentos violentos 
ligados à criminalidade (...).Situações adversas, como essas, pareciam 
reproduzir-se juntamente com a reprodução das classes denominadas 
“inferiores” e estimularam a emergência de certo pessimismo relativo à vida 
moderna e o sentimento de que se poderia testemunhar em breve a 
deterioração física ou a degeneração das “raças modernas” (GUALTIERI, 
2008 p. 93)     

 

Os comportamentos e qualidades humanas foram reconhecidos como uma 

condição determinada ao nascer, juntamente com os atributos físicos e raciais, os 

quais eram utilizados para “descrever os “tipos” – criminosos, delinquentes, idiotas, 

ou bem dotados física e intelectualmente”.  (Ibidem, p. 92)   

 

(...) a hereditariedade determinaria o destino do indivíduo, ou seja, as 
condições de sua vida já estariam dada de antemão, e o seu futuro 
desenhado ao nascer segundo a classificação de determinados 
critérios que o colocavam numa categoria “inferior” e “superior”. 
(MACIAL, 1999, p.121)  

 

Essa ênfase dada aos aspectos biológicos dos indivíduos colocava em 

evidência o corpo negro, que se constituía o alvo central das práticas de saúde, as 

quais estavam direcionadas a intervir no seu crescente desaparecimento físico como 

forma de limpar as cidades e  manter a ordem social. 

  Desse modo, a utilização do critério racial para explicação da doença e de 

comportamentos humanos “subversivos”, constitua um mecanismo eficaz no 

fortalecimento da hierarquização social já existente e servia de base na implantação 

de medidas excludentes e segregacionistas.   
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A frente desse ideário encontrava-se o pensamento médico, o qual ganhava 

crescente reconhecimento através das práticas dos médicos-sanitaristas, que 

colocavam o conhecimento científico a serviço dos interesses de opressão racial. Na 

busca de “melhorar a nação”, buscavam inspiração nos modelos Europeu e Norte 

Americano de progresso, para fundar no país um pensamento eugenista próprio, 

que sobre o rótulo científico  conquistava crescente legitimidade política e social.     

Da Europa, destacam-se as influentes ideias do antropólogo inglês Francis 

Galton (1822-1911), considerado o pai da Eugenia. Ele foi autor da “teoria da 

hereditariedade”, que significou a incorporação da teoria de seleção natural de seu 

primo Darwin3 na explicação das relações dos seres humanos e de suas 

potencialidades (CONT, 2008, p. 202). Desse modo, a partir de análises estatísticas, 

formulou um pensamento que fomentava o estímulo aos casamentos entre linhagem 

considerada “apta” e a restrição dos casamentos entre os “inaptos” com o fim de 

manter uma média de hereditariedade favorável ao tipo superior.  

A partir do século XX, as ideias de Galton ganharam repercussão fora da 

Inglaterra, ao ganhar força na Alemanha e nos EUA, onde passaram a ser colocados 

em prática. Da Alemanha destacou-se o holocausto baseado na ideia de pureza 

racial, a qual implicou no assassínio em massa de milhões de judeus. Contudo, foi 

nos EUA que a eugenia ganha organização com mais de 174 escolas.   

 O EUA tendo tornado-se a grande potência após a I Guerra Mundial, tinha a 

preocupação de proteger o País da entrada de “raças” degeneradas. Assim, atuou 

junto ao controle imigratório e formulou as chamadas “leis de esterilização” que 

recaia sobre os pobres e minorias.  Alfred Ploentz ganha destaque, uma vez que 

após estudos realizados nos EUA, é reconhecido na Alemanha onde exerceu forte 

influência sobre o nazismo. 

As ideias eugênicas por mais que aspirassem ao ideal da raça superior, 

adquiriu inúmeros significados, de acordo com os aspectos socioeconômicos e 

culturais desses países e da influência de seus principais teóricos. No caso, dos 

EUA e da Europa, destacadamente Inglaterra e Alemanha, sobretudo ao longo dos 

anos de 1910 e 1920 ganham relevância no cenário mundial pela defesa de uma 

                                                           
3
 A teoria da seleção natural desenvolvida por Charles Darwin explicava a evolução das espécies na 

perspectiva de que nem todos os indivíduos de uma população têm a mesma expectativa de 
sobreviver e de se reproduzir.  



    25 

 

“eugenia negativa”, que justificava a melhoria racial a partir da eliminação dos 

indivíduos inferiores ou impendido sua reprodução.   

O Brasil recebe essas ideias, mas não de forma passiva. Segundo Stepan 

apud Souza (2008, p. 152), pode-se falar de uma vertente latino-americana, onde o 

País ganha relevância, sendo o primeiro, no continente a criar associações 

eugênicas. Para a autora o desenvolvimento da eugenia na América Latina 

coincidiu, no período que se seguiu a I Guerra Mundial, „”com uma reavaliação do 

possível papel da região na economia mundial, e com uma busca por identidades 

nacionais que se baseassem nas realidades da região”.  (STEPAN apud SOUZA, 

2008, p. 152) 

 No Brasil, as ideias eugenistas atuavam na perspectiva de desconstruir as 

ideias negativas que a Europa e os EUA alimentavam sobre o Brasil. Assim, buscou-

se refazer a imagem do país de uma nação incivilizada e de uma raça degenerada, 

onde clima e raça constituíam fortes impeditivos para alcance da modernidade.   

Nessa perspectiva, a miscigenação era encarada como um fator que 

prejudicava o destino do individuo e consequentemente a população brasileira. Por 

essa razão, demandava-se uma intervenção do Estado no setor sanitário a fim de 

prevenir a perpetuação dos atributos raciais inferiores, tidos como uma “ameaça” à 

saúde e ao progresso do País.  

O movimento de saúde pública ganha força, sobretudo na direção do controle 

das doenças infectocontagiosas de caráter epidêmico, a partir de “estratégias para 

melhorar as condições sanitárias das áreas vitais para a economia nacional” (FILHO, 

2002, p.16). Daí resultou, a criação de laboratórios e institutos de pesquisa4, bem 

como a nomeação de Oswaldo Cruz para diretor Geral de Saúde Público, em 1902, 

com a missão de dar resultado aos problemas vigentes.  

O Estado, que passou a ser o lócus privilegiado da burguesia, realizava o 

controle populacional como requisito para implantação de um capitalismo que exigia 

a organização do espaço urbano. As ações sanitárias e de higiene  voltaram-se 

prioritariamente para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Recife, onde 

concentravam-se os portos e portanto lugares de interlocução direta com o exterior. 

Nessas cidades foram desenvolvidas estratégia de saúde pública de caráter 

                                                           
4
 O Instituto soroterápico de Manguinhos em funcionamento desde 1899 no Rio de Janeiro foi o 

principal centro de pesquisa, tornando-se em 1908 o instituto Oswaldo Cruz. (FILHO, 2002, p.18).  
. 
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repressivo, voltadas a vigilância e polícia sanitárias, as quais recaiam sobremaneira 

sobre a população negra e pobre. 

  A limpeza das cidades foi realizada pela crescente periferização e 

marginalização social, com a expulsão da população dos cortiços, instalados nos 

prédios públicos, locais considerados vetores da transmissão de febre amarela e de 

peste bubônica. Com sua expulsão foi desenvolvidas a modernização arquitetônica 

de prédios e das avenidas.  

Em seguida, assiste-se, a fiscalização das casas, e das ruas, inclusive com a 

proibição da mendicância. A figura do inspetor sanitário e sua legal entrada 

obrigatória nas casas à procura de foco de doenças era a representação do caráter 

de controle das ações de saúde, expressão de uma verdadeira invasão do Estado 

na privacidade.   

A eficiência dessas ações sanitárias na modernização das cidades e seu 

impacto na redução das epidemias nos grandes centros, fez com que o discurso e a 

prática médica eugenista ganhasse cada vez mais adeptos em outras áreas de 

saber e de poder. Assim intelectuais atuantes no âmbito jurídico, político e 

educacional passaram a compor esse movimento. Desse modo, a eugenia adquiriu 

forte peso intelectual, ao envolver pessoas seletas de alto prestígio social, como 

Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Belinário Penna, Roquete Pinto, Oliveira 

Vianna, Gilberto Freire entre outros. (MUNANGA, 1999, p.52)  

Aos estudos sobre raça e doenças, foi sendo agrupada uma dimensão política 

e ideológica condizente a manutenção do status quo e da classe burguesa em seu 

plano de expansão. Essas nova dimensão política, ganha maior legitimidade pela 

força das associações e eventos realizados a fim de discutir o destino da nação 

brasileira.  

Renato Kehl foi o maior expoente desse movimento eugênico no País. A partir 

de 1910, passou a realizar congresso5, publicar periódicos, fundar associações 

como forma de propagar seu pensamento sobre regeneração racial e social, junto a 

intelectualidade brasileira. Seu primeiro trabalho nessa perspectiva foi apresentado 

numa conferência em São Paulo em 1917, tendo sido convidado por dois norte-

                                                           
5
 Dentre os eventos realizados, destacam-se: o Concurso de Eugenia (1926), voltado a premiar as crianças que 

mais se aproximassem do tipo ideal e o I Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1929, no Rio de Janeiro. 
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americanos que estavam a frente da Associação Cristã dos Moços6. Com o título 

“Eugenia”, sua palestra logo foi publicada no Jornal do Comércio tendo grande 

repercussão e adesão de muitos intelectuais. 

 
Comentando sobre a importância da eugenia para o “aperfeiçoamento da 
raça humana”, o jovem eugenista argumentava em favor da “seleção natural 
efetuada com critério, regra e inteligência”, lembrando a necessidade de 
“educar o povo e criar leis restritivas, que impeçam os casamentos entre 
inaptos, para a boa geração”. Kehl encerraria sua conferência fazendo um 
apelo à impressa, às autoridades políticas, aos intelectuais e cientistas para 
que trabalhassem em prol da eugenia e da “melhoria progressiva da 
nacionalidade brasileira”. (SOUZA, 2008, p. 150)   

  

Anos depois da propagação dessas ideias, em 1918 Kehl fundou a 

Associação Eugênica de São Paulo, a primeira da América Latina, e contou com 

mais de 140 membros, na sua maioria médicos. Sua identidade era de uma 

instituição científica de estudos e aplicação da eugenia e tinha como finalidade 

estudar o aperfeiçoamento da espécie humana, através das questões de 

hereditariedade, descendência e evolução.   

Dado a quantidade e o caráter dessas medidas, a eugenia no Brasil ganhava 

força enquanto prática imersa no discurso sanitarista e higienista, e passou a 

compor o discurso oficial do País., interferindo inclusive na promulgação das “leis de 

imigração”7 voltadas ao controle dos imigrantes indesejáveis, particularmente, 

asiático e africano e no incentivo da imigração europeia. 

Nesse sentido, o lema positivista “ordem e progresso”, símbolo da 

nacionalidade, mantinha relação direta com a eugenia, e estava imerso nos 

discursos que visavam projetar o futuro do País na perspectiva de superar o 

passado e integrá-lo ao cenário mundial.  

A associação entre eugenia e ideias nacionalistas tornava-se evidentes pela 

direção tomada nas ações sanitárias, as quais estavam direcionadas a  realizar  uma 

reforma social e moral da sociedade, com intervenção nos fatores relativos ao meio 

ambiente, uma vez que as cidades representavam importantes espaços de 

interlocução com mercado externo. Buscava-se também a definição de uma raça 

brasileira, símbolo da identidade nacional.  

                                                           
6
 Criada na Inglaterra durante a Revolução Industrial com o objetivo de proporcionar atividades 

saudáveis aos jovens que buscavam trabalho nas cidades. Foi nos EUA que ganha maior expansão, 
unindo prática esportiva e o cultivo das virtudes do espírito. Instalou-se no Brasil em 1893.  
7
 Decreto nº 7967/1945: a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da 

população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Lei de 28 de julho de 
1921- artigo 1º Fica proibida no Brasil a imigração de indivíduos humanos da raça de cor preta.  
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A eugenia e o projeto de nação nela contido, o qual se operava sob o crivo da 

seleção das raças resultou, portanto, numa expressão institucionalizada do racismo, 

enquanto prática coercitiva amparada pelo Estado e pelo saber científico. A eugenia 

tornou-se força propagadora de discursos e práticas que visavam a partir do mestiço 

definir uma linha de socialização entre os indivíduos. Desse modo, as características 

físicas tornara-se a linha de clivagem, na qual quem mais se aproximasse do tipo 

ideal branco beneficiaria de todos os prestígios de sociedade capitalista em 

ascensão. 

(...) a aparência física, embora imediatamente revestida de significados 
sociais, se constitui a partir de uma constelação de traços biológicos. E, na 
medida em que se serve desses traços para encarnar as diferenças sociais, 
torna-se absolutamente necessário salvaguardá-los, porque são portadores 
de discriminação” (MUNANGA, 1999, p. 39) 
 

Nesse contexto, abre-se possibilidades para a composição das teorias raciais 

no Brasil, as quais buscaram no argumento científico o aparato ideológico para dar 

força ao projeto de construção de uma sociedade capitalista excludente e racista 

que se articulou, em múltiplas dimensões, em torno do crescente desaparecimento 

do negro e de suas raças provenientes – o mestiço. 

A miscigenação era a questão de grande ameaça a ordem social competitiva, 

tanto pelo mestiço representar a continuidade dos atributos negros considerados 

inferiores, quanto pela possibilidade dos brancos ter que compartilhar o usufruto da 

nova ordem com os negros. Por essa razão, é possível identificar formas diferentes 

de abordagem da mestiçagem. Conhecer  as ideias que a eugenia projetou em torno 

da mestiçagem torna necessário para compreender como o racismo no Brasil se 

cientificou e acentuou as desigualdades sociais na ordem capitalista.  

Nessa perspectiva é possível identificar na história da eugenia e da saúde 

duas tendências do racismo nas correntes do pensamento eugenista as quais serão 

descritas entre aquelas que defendiam o cruzamento da raça como meio de se 

atingir uma nacionalidade única, com a prevalência da raça superior, e entre aquela 

que via o cruzamento como algo negativo, fator de degeneração.  

Na primeira tendência se afirma a miscigenação como algo positivo, uma vez 

que através dos cruzamentos entra a raça branca, superior, e a raça negra, inferior, 

o resultado seria a prevalência da raça mais forte.  

 
(...) na mestiçagem a seleção natural faz prevalecer, após algumas gerações, 
o tipo racial mais numeroso, que no caso do Brasil é a raça branca, graças à 
intensificação da imigração europeia, ao fim do tráfico negreiro, ao 
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decréscimo da população negra após a abolição e ao extermínio do índio. 
(Ibidem, p. 52-53) 

  

Nessa vertente, sob enfoques diferentes, destaca-se Silvio Romero e Oliveira 

Vianna. Na perspectiva de Silvo Romero acreditava que a miscigenação geraria um 

tipo racial tipicamente brasileiro. Assim, a miscigenação seria considerada uma fase 

transitória para o alcance do verdadeiro branqueamento da população. Nesse 

pensamento, eram realizadas projeções temporais para o fim da população negra 

que seria ocasionada tanto pela eliminação via pobreza, mortalidade infantil, 

desnutrição, quanto pelos casamentos inter-raciais, incentivada pela imigração, na 

qual a raça branca prevaleceria.   

Embora, Silvio Romero se alinhasse ao darwinismo social, na qual a raça era 

critério de hereditariedade, ele se colocava favorável a miscigenação, mas com a 

prevalência da raça branca. Para ele, “pela seleção natural (...) o tipo branco irá 

tomar a preponderância até mostrar-se puro e belo como no velho mundo” 

(ROMERO, 1880, apud SKIDMORE, 1976, p. 53) 

Oliveira Vianna, por sua vez, reconhece esse papel da miscigenação, mas 

para alguns casos. A particularidade de suas ideias está na relação que faz entre a 

miscigenação ao meio geográfico, uma vez que no meio rural alguns mestiços se 

beneficiaram da propriedade de terras e por essa razão possuíam valor eugênico. 

Assim ele produzia a classificação do mestiço superior e do mestiço inferior. 

 
O primeiro, resultado do cruzamento do branco com o negro do tipo inferior, é 
um mulato incapaz de ascensão, degradado nas camadas mais baixas da 
sociedade. O segundo, produto do cruzamento entre branco e negro do tipo 
superior, é ariano pelo caráter e pela inteligência ou, pelo menos, é suscetível 
de arianização, outro modo capaz de colaborar com os brancos na 
organização e civilização do país. (MUNANGA, 1999, p.67) 

 

Para Vianna o resultado da miscigenação positiva, produzia um mestiço mais 

próximo do branco pela moralidade e pela cor e que por essa razão identificavam-se 

com os grandes proprietários de terra dado essas características pessoais e 

comportamentais.  

A inferioridade da raça negra seria amenizada pela miscigenação à medida 

que os traços fenotípicos deixassem de ser tão marcados. Essa ideia reforçou a cor 

da pele na hierarquização das pessoas, o que foi decisivo para constituir no País, a 

ideias de preconceito de marca propagadas por Oracy Nogueira a partir de 1950. 

Para ele, este preconceito reflete uma situação tipicamente brasileira, pois “não inte-
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ressa a ascendência do indivíduo, mas sim os seus traços, a sua marca. Se o 

indivíduo não apresenta traços negróides, mesmo que tenha ascendência negra, é 

branco, e como tal é tratado” (SCHWARCZ, 2005, p. 176). 

Já na segunda vertente, ao contrário das ideias anteriores, tem-se a 

descrença na miscigenação. Nessa podemos encontrar o médico Raimundo Nina 

Rodrigues8, o qual não acreditava que ela poderia produzir um tipo desenvolvido, 

pois para ele índios e negros eram considerados raças inaptas e que por isso o 

cruzamento com brancos poderia provocar desequilíbrio e perturbações psíquicas.   

Para tanto, defende uma classificação racial, ao propor diferenciações de 

penas para criminosos negros e brancos, pois “As características raciais afetam o 

comportamento social e deveriam, por isso, ser levadas em conta pelos legisladores 

e autoridades policiais” (MUNANGA, 1999, p. 56). No caso do mestiço, o atavismo 

produziria uma raça, na qual suas características inferiores prevaleceriam. Assim, 

para ele o mestiço era um degenerado, um doente.  

Essa descrença na miscigenação era atribuída, entre outros fatores, ao fato 

da distribuição da população branca, possibilitada pela imigração europeia, ter 

ocorrido de forma desigual entre as regiões brasileiras. Nesse sentido, o risco que se 

correria era do enegrecimento da população, provocada por negros e mestiços.  

A questão em torno da mestiçagem traduzida nas práticas eugênicas 

tornaram-se mecanismos ideológicos de fragmentação de classe entre negros e 

mestiços e entre os próprios mestiços, contribuindo para desagregar as lutas e 

quebra da solidariedade.  

Com a análise histórica dos processos vinculados a problemática do negro no 

Brasil verifica-se que as disparidades entre negros e brancos podem ser definidas 

pela existência de uma questão racial criada em termos de valores, práticas e 

pensamentos sociais que buscaram reproduzir a subordinação da população negra 

via negação de sua identidade, com o fim de atender interesses dominantes.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Maranhense, foi professor de medicina legal e fundador da escola científica (conhecida por Escola 

Baiana). Destacou-se pelos estudos de medicina legal. Além de médico desenvolveu estudos 
etnográficos, com destaque nos estudos sobre as religiões afro-brasileiras, em Salvador/BA. 
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1.2 A Hegemonia do Racismo na Saúde 

 

O racismo interfere nas relações sociais sobre múltiplas dimensões de ordem 

política, econômica, social e ideocultural. Por essa razão, é um fenômeno complexo 

com força de hegemonia, por manter e reproduzir valores da classe dominante na 

manutenção de estruturas de poder e de privilégios raciais.  

 

(...) Quando Gramsci fala de hegemonia como “direção intelectual e moral”, 
afirma que essa direção deve exercer-se no campo das ideias e da cultura, 
manifestando a capacidade de conquistar o consenso e de formar uma base 
social. Isso porque não há direção política sem consenso. A hegemonia pode 
criar, também a subalternidade de outros grupos sociais que não se refere 
apenas à submissão à força, mas também as ideais. (SIMIONATO, 2011, p. 
49)  

 

Nesse sentido, entender como o racismo age sobre a dinâmica institucional 

requer reconhecer antes de tudo, que as instituições, particularmente públicas, estão 

inseridas numa ordem social e econômica capitalista que conserva todas as 

vantagens históricas acumuladas pela elite branca na formação do país. Desse 

modo, refletem em sua cultura organizacional interesses dominantes, sobretudo na 

construção de consensos. 

Nessa perspectiva, no âmbito da saúde, o racismo se constituiu de um 

sistema organizado de valores e práticas que visava levar a população negra a 

subordinar-se e renunciar sua própria identidade em torno dos interesses 

dominantes. 

As práticas eugênicas do século XX, baseadas no discurso hegemônico pelo 

progresso do País, significaram a primeira tentativa de alienação da população 

negra, uma vez que via controle dos casamentos interraciais, e das ações sanitárias 

repressoras, pretendiam concretizar o plano de branqueamento da população.  

Com as mudanças advindas com a década de 1930, foram agregadas às 

práticas de saúde novas estratégias de opressão racial, as quais estavam vinculadas 

a um plano de expansão do capital, marcado pelo redirecionamento da economia a 

partir da “industrialização, da regulamentação do mercado de trabalho e do 

estabelecimento de novas relações salariais” (SALVADOR, 2010, p. 144).   

Verificou-se com esse processo a redefinição do papel do Estado que além 

de intervir nas ações de controle de doenças epidêmicas, passou a contribuir para 
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um setor privado, através da medicina previdenciária, voltada a manutenção da força 

de trabalho. Assim, a questão de saúde passou a transforma-se 

 
(...) em questão de política, com a intervenção estatal e a criação de novos 
aparelhos que contemplassem, de algum modo, os assalariados urbanos, que 
se caracterizavam como atores importantes no cenário político nacional, em 
decorrência da nova dinâmica da acumulação. (BRAVO, 2007, p. 127) 
 

As ideias de seguro social emergem e levam a saúde a um status de direito 

adquirido apenas para aqueles trabalhadores das empresas que contribuíam através 

das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), as quais eram reguladas pela Lei 

Eloi Chaves de 1923, e mantidas pelas contribuições dos empregadores e 

empregados. Em seguida, para as categorias profissionais beneficiadas com a 

unificação das CAPS nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS), os quais 

eram geridos pelo Estado.  

A partir dos anos 1960, ao passar de seguro social para o status de 

previdência social, os IAPS deixam de existir para ser substituídos pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), hoje Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), que ampliam os direitos para os trabalhadores, significando a organização 

previdenciária no poder do Estado.  

A intervenção do estado mediante leis trabalhistas, contudo, era realizada 

como uma forma de controle da classe trabalhadora, uma vez que esta exercia 

pressão ao patronato  na busca por melhores condições de trabalho.  

 
(...) o Estado revelou logo o seu caráter de classe, levando em consideração 
os novos atores políticos, mas tentando manobrá-los, proibindo e reprimindo 
as organizações políticas e sindicais que fugissem ao seu controle. (BRAVO, 
2013, p. 128) 

 

Com o Estado aliado aos setores econômicos, a oferta de saúde, 

condicionada a uma contribuição, era moldada pelos grandes interesses, tendo 

destaque relevante o das indústrias farmacêuticas e das empresas hospitalares, as 

quais exerciam forte influência sobre o Estado ao exigir que este não competisse 

com o mercado. Desse modo, estas empresas impuseram 

 

uma forte medicalização da saúde, com ênfase no atendimento curativo, 
individual e especializado, em detrimento da saúde pública, em estreita 
relação com o incentivo à indústria de medicamentos e equipamentos 
médico-hospitalares, orientados pela lucratividade. (BEHRING, 2007, p. 137) 
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Desse modo, a atenção à saúde passou a ser caracterizada por um modelo 

privatista que sujeitava os seus usuários a uma abordagem médico-centrada, 

hospitalocêntrica e medicamentosa.  

À margem dessas ações de saúde estava a população excluída do trabalho 

formal e inserida nas áreas periféricas das cidades, ou seja, encontrava-se em 

grande medida a população negra, que enfrentavam todas as limitações de uma 

política de saúde excludente e de condições de vida desaforáveis. 

 

Não se deve esquecer, todavia, que o Brasil foi o último país a abolir o 
trabalho escravo, impondo uma transição extremamente conservadora para 
ao assalariamento, através da imigração de mão de obra europeia e asiática, 
deixando a população negra excluída da possibilidade de imediata integração 
pelo emprego salarial. Da mesma forma, a implantação do regime republicano 
não foi nenhum caso esplênico de participação popular e avanço seguido de 
maior democratização política do país. (POCHMANN, 2004, p.7 apud 
SALVADOR, 2010, p. 141)  

 

 

A centralização era a estrutura administrativa que caracterizava as ações de 

saúde pública, a qual representava o poder de regulação do Estado sobre a 

sociedade, além de um mecanismo de acumulação do capital, reforçado, sobretudo 

por uma “orientação contencionista” com a crescente diminuição dos gastos públicos 

em favor da política econômica.  

Apoiado no discurso do desenvolvimento, o Estado espraiou fortes 

investimentos, sobretudo nos setores de energia, transporte e indústria de base, os 

quais o  

(...) projeto nacional-desenvolvimentista começado em Vargas contou 
sensivelmente com recursos dos fundos previdenciários, com uma 
previdência social que já estava em funcionamento há mais de 20 anos. 
Assim os institutos de previdência foram utilizados como instrumentos de 
captação de poupança para realização de investimentos eleitos como 
estratégicos pelo governo no processo de industrialização. (SALVADOR, 
2010, p. 148) 

 

Para respaldar os parcos investimentos nas políticas sociais, em especial na 

saúde que dependia da arrecadação previdenciária, e conter os efeitos sociais 

dessas medidas buscou-se um apelo ao discurso da modernidade na perspectiva do 

interesse comum. 

 Desse modo, o investimento estatal era baseado numa ideologia 

desenvolvimentista, a qual propagava a ideia de que o “desenvolvimento econômico 

mudaria a pobreza”. Esse pensamento vigorou até os anos de 1970 demarcando um 
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projeto de sociedade desigual, o qual foi custeado por ideologias mistificadoras da 

realidade racial.   

O golpe de 1964 imprimiu essas características ao buscar a integração do 

Brasil à ordem internacional a partir da ideia de harmonia social. Dessa forma, 

operou-se um esforço ideológico de ocultar as contradições em prol do avanço 

econômico do País. É nesse contexto, que as teorias raciais encontram terreno fértil 

e tomam nova direção. 

 
A partir dos anos 1930, o Brasil assistiu ao progressivo desaparecimento do 
discurso racista, quer no campo político quer nos esforços de interpretação 
do processo de desenvolvimento nacional. Em seu lugar, emerge um 
pensamento racial que destaca a dimensão positiva da mestiçagem no Brasil 
e afirma a unidade do povo brasileiro como produto das diferentes raças e 
cuja convivência harmônica permitiu ao país escapar dos problemas raciais 
observados em outros países. (JACCOUDE, 2008 p.50) 

 

As antigas teorias haviam tornado aboletas para a nova ordem. Nesse 

sentido, as ideias de Gilberto Freire, propagadas internacionalmente nos anos de 

1950, atenderam os interesses da intelectualidade dirigente do País. Nos seus 

pensamentos, as relações raciais são tidas como harmoniosas devido à convivência, 

no passado escravista, entre as três raças (negros, brancos e indígenas), a qual 

possibilitou a mestiçagem. Com base nesse ideal,  

 
A ideia de raça foi gradativamente dando lugar, nas ciências sociais, à ideia 
de cultura, e o ideal do branqueamento foi ultrapassado, em termos de 
projeto nacional, pela afirmação e valorização do “povo brasileiro”. O 
fenômeno da miscigenação teria possibilitado a formação da nação, 
ultrapassando e fundindo os grupos raciais presentes em sua formação, e 
dando espaço ao nascimento de uma nação integrada, mesmo que 
heterogênea. (JACCOUDE, 2008, p.52) 

 

Dessa forma, produziu a mais intensa ideologia racial brasileira conhecida 

como o mito democracia racial, o qual segundo Munanga (1999, p.80): 

 
O mito de democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e 
cultural entre as três raças originárias, tem um penetração muito profunda na 
sociedade brasileira: exalta a ideia de convivência harmoniosa entre os 
indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às elites 
dominantes dissimular as desigualdades e impedindo os membros das 
comunidades não-brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de 
exclusão da qual são vítimas da sociedade.  (MUNANGA, 1999, p 80) 

  

 O ideal de democracia racial tornou-se hegemônico até o final dos anos 1980 

e tornou-se expressão da experiência brasileira. 



    35 

 

Nessa perspectiva, a valorização dos aspectos culturais expressas pelas 

relações amigáveis e democráticas propagava-se na sociabilidade capitalista pela 

suposta ideia de universalização das oportunidades para negros e brancos. 

Essa estratégia visava alcançar o consentimento da população negra, 

motivando-a a incorporar-se a competitividade capitalista pela assimilação de um 

individualismo reforçado pelo apelo ao mérito pessoal, enquanto único “critério” para 

integrar-se e beneficiar-se dos progressos advindos.  

Esse apelo em grande medida encontrou na ampliação dos postos de 

trabalho e na expansão dos direitos trabalhistas, ocorridos na época, o caminho para 

produzir seus efeitos: levou os negros e seus descendentes a perseguirem esse 

ideal para escapar dos efeitos da discriminação racial, alcançando de uma forma 

sutil a inibição da manifestação da identidade negra em benefício da chamada 

cultura nacional.  

Desse modo, a população negra obtém de forma gradativa uma integração na 

sociedade de classes que apesar de limitada, ou seja, dentro dos limites marginais 

do sistema, caracterizou sua mobilidade social. Essa mobilidade, no entanto, possui 

um caráter aparente uma vez que se realizou sem afetar em nenhum momento as 

bases de existência e da reprodução da classe branca, a qual mantinha seus 

valores, seu fenótipo, enquanto ideal e símbolo nacionais.  

Dessa forma, produzia-se uma diferenciação dentro do próprio segmento 

negro, na qual o mestiço possuía uma inserção diferenciada devido à proximidade 

racial com o branco, o que gerou quebra da solidariedade étnico-racial.  

 

No Brasil, onde a ênfase está na marca ou na cor, combinando a 
miscigenação e a situação sociocultural dos indivíduos, as possibilidades de 
forma uma identidade coletiva que aglutina “negros” e “mestiços, ambos 
discriminados e excluídos, ficam prejudicadas. (MUNANGA, 1999, p.104) 

 

Lançava-se a população negra a responsabilidade pelas suas próprias 

condições de vida e como consequência produzia-se “a falta de unidade, de 

solidariedade e de tomada de consciência coletiva, enquanto segmento 

politicamente excluído da participação política e da distribuição equitativa do produto 

social”. (Ibidem, p.101) 

Obscurecia-se, dessa forma, o preconceito e discriminação racial como 

questão a ser resolvida pela ação do Estado, o qual se utilizava desse ideário 

enquanto estratégia de conter qualquer expressão política da população negra. 
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Nessa perspectiva, o racismo se apresenta não mais como uma continuidade 

do passado escravista, mas passava a tomar novas feições e significados dentro da 

ordem competitiva. Assim, é associado a um plano de expansão monopolista que   

 
aprofunda as disparidades econômicas, sociais e regionais, na medida em 
que favorece a concentração social, regional e racial de renda, prestígio e 
poder. Engendra uma forma típica de dominação política, de cunho contra-
revolucionário, em que o Estado assume um papel decisivo não só na 
unificação de interesses das frações e classes burguesas, como na 
imposição e irradiação de seus interesses, valores e ideologias para conjunto 
da sociedade. (IAMAMOTO, 2009, p.32) 

 

O racismo uma vez operado via instituições públicas adquire uma forma 

organizada e sistêmica de ser e operar, sendo, portanto uma forma estratégica de 

dominação.  

Desse modo, emerge o conceito de racismo institucional, o qual encontra no 

aparato ideológico construído ao longo das ações de saúde pública, o fundamento 

de seu caráter oficial, uma vez que via aparelho de Estado cumpriu um papel de 

acentuar as desigualdades raciais e o domínio de classes no País, com a 

negligência das problemáticas relativas às discriminações raciais e as condições de 

vida da população negra.  

Essa classificação de racismo reconhece o Estado enquanto aparelho 

ideológico que por intermédio da coação física ou ideológica exerce papel de 

controle social da população. Desse modo,  

 

O racismo institucional ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e 
condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas 
públicas – atuando também nas instituições privadas, produzindo e 
reproduzindo a hierarquia racial (WERNECK, 2013, p. 17) 
 
 

O Estado e suas instituições são produtos do embate entre interesses na 

medida em que, no estabelecimento da ordem civil, atua na mediação dos conflitos 

entre as classes resultantes do embate entre capital e trabalho. Desse modo, exerce 

influencia sobre a contradição essencial da sociedade capitalista, na qual a 

produção 

  
(...) supõe relações sociais no interior das quais existem sujeitos que podem 
comprar a mercadoria força de trabalho para empregá-la na produção de 
mercadoria e sujeitos que são obrigados a vender sua força de trabalho, já 
que esta é o único bem que a possuem. (NETTO, 2007, p. 136)  
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O processo capitalista supõe, portanto, uma produção articulada a formas 

complexas de reprodução das relações sociais necessárias a convivência das 

classes antagônicas e a garantia das condições de trabalho que garantam o 

gerenciamento de suas contradições.   

Essas condições dependem de um Estado responsável pelo controle e 

manutenção da força de trabalho e que sustente as ideologias que servem para 

justificar a exploração de uma forma socialmente aceita. O Estado assume, assim o 

papel de elemento extra-econômico que visa manter a exploração da mais-valia, de 

forma a atenuar os efeitos dos conflitos inerentes e reforçar os mecanismos de 

subordinação.  

Para Gramsci, o Estado é determinado pela sociedade civil à sua imagem e 

semelhança para proteger e desenvolver o modo de produção e otimizá-lo. 

(SIMOES, 2013, p.300). Dessa forma, o Estado é tomado por meio dos aparelhos 

coercitivos do direito e da força militar, para garantir as condições necessárias para 

continuidade das relações de produção e das esferas de poder na sociedade civil, 

sendo o mediador entre o interesse público e os diversos interesses privados. 

Nessa perspectiva, a posição ocupada pelo grupo na estratificação social 

determinará o direcionamento operado pelas instituições na dinâmica da vida social. 

Á frente do Estado estão parcelas da sociedade representativa de classe que detém 

os meios de produção, as quais definem no espaço das instituições e no espaço da 

sociedade civil o domínio público necessário para reprodução de ideologias.  

Nas instituições, as classes que detém o poder econômico ampliam sua 

hegemonia pela apropriação de um poder político, uma vez que só a situação de 

classe não é suficiente para manter a hegemonia. Desse modo, o que se tem como 

capitalismo é um rearranjo de combinações de condições econômicas, arranjos 

sociais e estruturas políticas que visam determinar a expansão de suas ideias e 

garantir a reprodução social. As instituições, portanto, passam a compor circuito da 

reprodução do capital. 

Assim, passa a evidenciar o nexo entre Estado e sociedade, uma vez que a 

sociedade civil determina o Estado, embora dele mantenha autonomia.  Numa 

perspectiva Grasmciana, a sociedade civil contém as condições necessárias, para 

sobrepujar o estado, tanto a partir da sociedade burguesa, por intermédio dos seus 

aparelhos privados, bem como a partir da classe subalterna através da organização 
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coletiva que possibilite questionar a prevalência  dos interesses privados sobre o 

coletivo.  

A sociedade civil compreende o conjunto de relações sociais que engloba o 
devir concreto da vida cotidiana, da vida em sociedade, o emaranhado das 
instituições e ideologias nas quais as relações se cultivam e se organizam, 
não de maneira homogênea, mas como expressão de projetos e práticas 
sociais diferenciados, cenário de luta das classes sociais e espaço de disputa 
na construção da hegemonia através de suas diferentes instituições. 
(SIMIONATO, 1997, p. 01)  

 

Apesar de a sociedade civil ser composta pela classe burguesa como pelas 

classes subalternas, é a primeira que define a dinâmica social, uma vez que possui o 

tripé do domínio público, ao ter em seu favor: o privilégio político, domínio dos 

valores culturais e a riqueza material produzida.   

Desse modo, identifica-se que a esfera da sociedade civil é abordada pelas 

diferenciações de classes e de interesses e que no Brasil foi cada vez mais 

expressiva frações da sociedade articulada em torno de uma auto-imagem, a fim de 

buscar expandir e se firmar no topo da classificação social, com todas as vantagens 

econômicos, culturais e políticas.  

Nesse contexto, encontra-se o projeto racial construído e alimentado ao longo 

da formação social do País, o qual foi definido segundo a idealização de um fenótipo 

ideal, alimentado por concepções morais e científicas, do que é bom e ruim, do que 

é, o superior e o inferior, enfim, por pensamentos que definiram as diferenciações 

entre negros e brancos na escala social.  

Apesar, da força do mito democracia racial sobre a camuflagem dos conflitos 

interraciais, esta se realizou sem nenhuma pretensão de desconstruir as ideias de 

inferioridade da população negra. A elite que deu contorno a ideologia não deixou de 

reproduzir a subalternidade negra, ao contrário, “tentou assimilar as diversas 

identidades existentes na identidade nacional em construção, hegemonicamente 

pensada numa visão eurocêntrica” (MUNANGA, 1999, p.101). 

Desse modo, o fenótipo continuou influenciando a inserção de negros e 

mestiços, definindo em grande medida o racismo a uma função básica de,  

 
(...) blindar os privilégios do segmento hegemônico da sociedade, cuja 
dominância se expressa por meio de um continuum de características 
fenotípicas, ao tempo que fragiliza, fraciona e torna impotente o segmento 
subalternizado. (MOORE,  2007, p. 284) 
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Verifica-se que o racismo foi utilizado como mecanismo de domínio cultural da 

classe branca, uma vez que é na esfera da cultura que se dá “o desenvolvimento da 

consciência crítica de ser social” (SIMIONATO, 1997, p.01). Retirar da população 

negra o reconhecimento de suas identidades para incorporar os valores dominantes 

foi à forma violenta de legitimação do racismo.  

Uma violência operada de forma simbólica, por intermédio das diferenciações 

raciais, definidas sutilmente, por intermédio do “fetiche da miscigenação biológica e 

cultural” utilizada para ocultar contradições e tornar mais enrijecida a superação da 

hierarquia racial e as estruturas de poder.  

Nesse contexto, o monopólio da instituição saúde pela classe hegemônica 

exerceu influência significativa nesse processo, sobretudo pelo seu peso de 

interferência nas condições objetivas e concretas dos homens e consequentemente 

nas condições que operam o domínio e consenso.   

 
A hegemonia pode criar, também, a subalternidade de outros grupos 
sociais que não se refere apenas à submissão à força, mas também 
às ideias. Não se pode perder de vista que a classe dominante 
repassa a sua ideologia e realiza o controle do consenso através de 
uma rede articulada de instituições culturais, que Gramsci, denomina 
“aparelhos privados de hegemonia” (SIMIONATO, 2011, p. 49)  

 
 

Para Grasmci, no entanto, as forças dominantes também sofrem oposição 

das forças dominadas. Assim, falar em hegemonia é falar também de crise de 

hegemonia.  

 Nesse sentido, a partir da década de 1970, as ações de saúde pública, 

passaram serem duramente criticadas pelos intelectuais à favor de uma reforma 

sanitária. No foco das críticas estavam “a prática médica” e os “movimentos 

ideológicos” (TEIXEIRA, 2006, p. 19) que perpassavam a saúde enquanto 

intervenção do Estado.  

Dessa forma, identifica no final dos anos de 1970 e ao longo dos anos de 

1980, a tentativa das classes dominadas em reverter às relações hegemônicas na 

saúde. 

O movimento pela Reforma Sanitária tornou-se um movimento de grande 

expressão por conseguir reunir diferentes setores da sociedade envolta do tema 

saúde, o que foi significativo para a inclusão da mesma na constituição de 1988, 

enquanto um direito social e dever do Estado.  
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Desse modo, emergiu o entendimento de que a saúde para ser plenamente 

alcançada, dependeria das condições objetivas e subjetivas dos cidadãos. A 

intervenção estatal, portanto, deslocou-se do foco do “indivíduo” e de sua “doença”9 

para uma intervenção “coletiva” mais ampla que considera os determinantes sociais 

enquanto mecanismo físico-material e psicossocial de adoecimento.  

Nesse contexto de enfrentamento a ideologia dominante, o movimento negro 

espraia na esfera pública o acumulo de discussões que em 1970 se voltavam à 

denúncia das propagandas oficiais de uma democracia racial.  A ideia de raça é 

resignificada para afirmação de uma identidade negra positiva, como um elemento 

de mobilização social da população negra em termos de um projeto político comum.  

 

A luta dos movimentos negros brasileiros contemporâneos que enfatiza muito 
o resgate de sua identidade étnica e a construção de uma sociedade 
plurirracial e pluricultural na qual o mulato possa se solidarizar-se com o 
negro, em vez de ver suas conquistas drenadas no grupo branco, demente a 
ideia de uma identidade mestiça conscientemente consolidada. (MUNANGA, 
1999, p. 108) 

 

O movimento negro organizado trouxe para a esfera pública a denúncia da 

situação de miséria e colocava “ênfase na necessidade de reconhecimento da 

discriminação racial como um fenômeno recorrente no país e de sua condenação, e 

a defesa da preservação e valorização do patrimônio cultural dos negros” 

(JACCOUD, 2008, p. 57)  

Em grande medida, as reivindicações foram sendo incorporadas na carta 

magna de 1988, a qual reconheceu o racismo enquanto crime, desdobrando 

inclusive na criação em vários estados e municípios de conselhos e órgãos com a 

responsabilidade de promover a igualdade racial.  

Contudo, as conquistas de direitos celebrados durante a década de 1980 

passam nos anos subsequentes, na década de 1990, a serem descaracterizados 

pela desresponsabilização do poder público por intermédio da ofensiva neoliberal 

que significou uma verdadeira reação da classe dominante a partir da  

 
(...) diminuição das funções estatais coesivas, precisamente aquelas que 
respondem à satisfação de direitos sociais. Na verdade, ao proclamar a 
necessidade de um “estado mínimo”, o que pretendem os monopólios e seus 

                                                           
9
 O indivíduo e a doença faziam parte do foco das ações do antigo modelo de saúde chamado 

Campanhista, o qual caracterizou as intervenções, do início do século XX, por uma visão militarista 
que se voltou unicamente para o combate as doenças de massa exercendo um estilo de intervenção 
sobre os corpos do indivíduo. 
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representantes nada mais é que um Estado mínimo para o trabalho e máximo 
para o capital (NETTO, 2007, p. 227) 

 

Nessa lógica se fortalece novamente as relações entre Estado-sociedade-

mercado e os valores da democracia e da liberdade voltam à ordem do dia a 

caracterizar a sociabilidade sobre um manto de igualdade abstrata dos direitos entre 

negros e brancos.   

O pacto constitucional passou a possibilitar ainda mais favorecimentos para 

os segmentos de classes que já acumulavam vantagens sociais, permanecendo o 

racismo um fator de discriminação e de desigualdade.   

 
se observou uma trajetória de redução das desigualdades raciais. Apesar de 
seu progressivo reconhecimento,as desigualdades raciais ainda eram 
largamente interpretadas pela via da pobreza e como resultado de um 
acúmulo de carências da população negra, e seu despreparo para participar 
do mercado de trabalho moderno, que se consolidava gradativamente no país 
(JACCOUD,2008, p. 53)   

 
Nesse contexto, exerce papel expressivo os institutos de pesquisa, a exemplo 

do Instituto de Pesquisa Socioeconômica Aplicada (IPEA) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que passam a publicizar ao longo da década de 1990 

informações acerca das desigualdades raciais, os quais foram utilizados pelos 

movimentos negros para fundamentar as reivindicações e suas denúncias.  

Como estratégia de contenção dos efeitos dessas desigualdades foi 

articulada, no âmbito do Estado, iniciativas de políticas que expressavam o 

reconhecimento dos efeitos do racismo na realidade de vida da população negra. 

Verifica-se, em 1995, nos marcos do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

período de plena expansão do projeto neoliberal, a criação por meio de decreto 

presidencial do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População 

Negra (GTI) composto por sociedade civil e governo com o objetivo de pensar 

políticas públicas para este segmento.  

Outro marco relevante foi identificado na III Conferência Mundial Contra o 

Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizadas em Durban, na África do 

Sul, em 2001, na qual o Brasil assumiu o compromisso com a promoção da 

igualdade racial, como resultado das reivindicações do movimento negro e de 

mulheres negras.   
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A partir dessa iniciativa assiste-se uma sequência de políticas públicas10 de 

ação afirmativa, as quais se ampliam e adquire um peso significativo no governo 

Luís Inácio da Silva (2003-2010). Essas políticas caracterizaram a crescente 

participação política da população negra nas decisões de governo, inclusive com o 

recrutamento de muitas lideranças na ocupação de cargos e coordenações 

estratégicas. 

Identifica-se, contudo, que a reforma política possibilitada pela constituição 

não foi acompanhada de uma reforma econômica e cultural. Pelo contrário, a classe 

dominante se favoreceu no poder do Estado na reprodução de sua ideologia racial a 

partir de concessões feitas por intermédio das ações, as quais produziram a 

crescente desmobilização política do segmento negro e a contenção dos 

movimentos políticos que colocavam em check a ordem. 

A democratização que não significou acesso e partilha de poder, fez do 

racismo institucional um verdadeiro mecanismo de subalternidade política e cultural.  

Desse modo, no contexto de uma democracia institucionalizada, o racismo 

institucional obtém um caráter cada vez mais sutil de expressão, ao escamotear 

ainda mais seus agentes.  

No âmbito da sociabilidade inaugurada pela constituição de 1988 tornar-se 

moralmente inaceitável, reproduzir atos de preconceito e discriminação racial, 

embora contraditoriamente o imaginário cultural ainda mantenha-se permeado por 

imagens negativas da população negra, e esta continue imersa numa realidade 

concreta de pobreza e marginalidade. 

Nesse sentido, recriam-se padrões no âmbito da subjetividade e do 

consentimento, ou seja, reforça-se sob o modo de vida burguês, o pensamento racial 

definido pela valorização e prestigio social do branco, o qual é reforçado pela falsa 

ideia de universalidade, igualdade e democracia.   

Reafirmar-se, assim, a hegemonia da burguesia na medida em que uma 

determinada visão de mundo converte-se em senso comum.  

A “hegemonia “é algo que opera não apenas sobre a estrutura econômica e 
sobre a organização política da sociedade, mas também sobre o modo de 
pensar, sobre as orientações ideológicas e sobre os modos de conhecer.” 
(GRUPPI, 1978, p. 5 apud SIMIONATO, 1997, p.4)”.  

 

                                                           
10

 Durante os anos de 1990 – 2002 destaca-se dentre outras: a inclusão do quesito cor/raça em formulário 
oficiais do SUS; Criação do Programa da Doença Falciforme; Titulação de terras quilombolas; e o 
Estabelecimento de linha de pesquisa no IPEA.  
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O racismo, portanto, universaliza-se, transformando-se em senso comum e 

garantindo a reprodução de uma visão de mundo hegemonicamente articulada para 

estigmatizar o segmento negro em relação a classe branca e burguesa, e dessa 

forma torná-lo cada vez mais frágil politicamente.  

Dessa forma, o racismo passa a definir “oportunidades  e valores para 

pessoas e populações a partir de sua aparência atuando em diferentes níveis: 

pessoal, interpessoal e institucional. No âmbito institucional,  

 

o racismo institucional atua no nível das instituições sociais, dissimulado por 
meio de procedimentos corriqueiros, e “aparentemente protegidos pelo 
Direito” (GOMES, 2000, apud, JACCOUD, 2008, p. 135) influenciando o 
cotidiano das instituições e organizações e promovendo a operação 
diferenciada de serviços, benefícios e oportunidades aos distintos grupos 
raciais (JACCOUD, 2008, p. 135) 

  

Na saúde, o racismo institucional é reforçado pelos modelos de atenção 

hegemônicos, os quais segundo Teixeira “são formas de organização das relações 

entre sujeitos (profissionais de saúde e usuários) mediadas por tecnologia (materiais 

e não materiais) utilizadas no processo de trabalho em saúde, cujo propósito é 

intervir sobre problemas (danos e riscos) e necessidades sociais de saúde 

historicamente definidas” (TEIXEIRA, 2006, p. 25) 

Considerando a influência que os interesses econômicos exercem sobre a 

saúde em tempos neoliberais, verifica-se que ainda é evidente, o modelo 

assistencial direcionado ao atendimento dos interesses do capital. 

Dessa forma, pela hegemonia das forças econômicas na saúde, o racismo 

institucional será escamoteado por um modelo ainda permeado pela ação 

individualizada, focada no saber e no poder medico e dessa forma não produzirá 

respostas eficazes nas mudanças dos determinantes do processo de adoecimento.  

Por essa razão, o conceito criado pela Comissão Britânica para a Promoção 

da Igualdade Racial (Commission for Racial Equality – CRE/UK) ganha contorno no 

Brasil ao define o racismo institucional como 

 
[...] a incapacidade coletiva de uma organização em prover um serviço 
apropriado ou profissional às pessoas devido a sua cor, cultura ou origem 
racial/étnica. [...] Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e 
comportamentos que contribuem para a discriminação por meio de 
preconceito não intencional, ignorância, desatenção e estereótipos racistas 
que prejudicam determinados grupos raciais/étnicos, sejam eles minorias ou 
não (THEODORO, 2008, p.174). 
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Nesse contexto, a atenção á saúde é caracterizada pela influência de grandes 

interesses, sendo aqueles referente a classe branca os preferencialmente atendidos, 

considerando sua hegemonia no âmbito do Estado. Com esta preferência se 

negligência e deslegitima as necessidades dos negros.  

Dessa forma, se reproduzem na formação e nas práticas de saúde, condutas 

e culturas incapazes de apreender e dar respostas aos processos de determinação 

de adoecimento, uma vez que a questão dos negros serão crescentemente 

invisibilizada como estratégia eficaz na manutenção de hierarquia social. 

 
Como vemos, o racismo como fenômeno produtivo guarda profundas 
relações com a constituição da modernidade capitalista ocidental, bem como 
seus processos econômicos e sociais. E ele se confunde de variadas formas, 
com a democracia institucionalizada em nossa região. Não será coincidência, 
portanto, sua invisibilização diante de quadros tão exuberantes de hegemonia 
branca. (WERNECK, 2013, p; 33) 

 

O desafio do enfrentamento ao racismo institucional, portanto, está vinculado 

ao desafio de recomposição das identidades, uma vez que a identidade é um 

processo sempre negociado e renegociado, de acordo com os critérios ideológicos-

políticos e as relações de poder. (MUNANGA, 1999, p. 52) 
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2  A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA EM JOÃO PESSOA: a particularidade da 

Doença Falciforme 

 

O conhecimento das estruturas epidemiológicas dos coletivos humanos, as 

quais resultam da interação dos fatores ambientais, culturais, sociais e históricos, 

são necessários para identificar as necessidades de saúde de uma população.  

Nesse sentido, o presente capítulo analisou as condições sociais da 

população negra sobre a ótica das desigualdades étnico-raciais afim de expor o 

contexto de vulnerabilidade as quais as pessoas com Doença Falciforme estão 

inseridas. Esta realidade produz situações que interferem nas condições de 

morbimortalidade da doença.  

 

2.1  Desigualdades raciais em saúde no município de João pessoa/PB 

 

A distribuição sócio-demográfica da população negra no Brasil reflete os 

padrões históricos de ocupação e movimento relacionados à dinâmica econômica do 

País. As maiores proporções de pretos e pardos concentram-se nas regiões norte e 

nordeste, as quais receberam com menor intensidade a imigração europeia, a qual 

esteve associada a uma política de urbanização e industrialização voltadas a 

produção de desigualdades étnico-raciais.  

 

Impregnada como estava de matizes racistas, essa política resultou não 
apenas na marginalização de negros e mulatos no Sudeste, mas também 
reforçou o padrão de distribuição regional de brancos e não-brancos que se 
desenvolvera durante o regime escravista.Como conseqüência, uma maioria 
de população não-branca permaneceu fora do Sudeste, na região 
economicamente mais atrasada do país, onde as oportunidades educacionais 
e ocupacionais eram muito limitadas (HASENBALG, 1979, p. 167) 

 
Por essa razão identifica em João Pessoa/PB uma presença significativa da 

população negra que, segundo dados do Censo 2010 do IBGE, representa a maior 

parte da população do município, aproximadamente 53%, do total de 723.515 

habitantes, sendo a maior a proporção de mulheres negras, cerca de 52,18% em 

relação a 47,82% de homens negros.  
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A distribuição dessa população na cidade reflete desigualdades também do 

ponto de vista local, o que se verifica na análise da divisão territorial dos cinco (05) 

distritos sanitários (DS), responsáveis pela administração local de saúde dos 64 

bairros do município.  
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Fonte: IBGE, 2010.  

Gráfico 01: Distribuição da população residente no município, conforme Distrito Sanitário e 
Perfil de Cor/raça. João Pessoa, 2010.  
Nota: As variáveis negros, brancos e outras raças foram apresentadas em relação ao total de 100% da 
população do respectivo DS de referência. 

 

A análise permite identificar que em relação a sua população total, o DS I 

considerado o terceiro distrito mais populoso de João Pessoa/PB concentra o maior 

percentual de população negra, cerca de 61,58%, seguido do DS II (58,72), IV 

(56,80) e III (54,24).  O DS V, o segundo mais numeroso da cidade, ao contrário, 

concentra um número maior de população branca cerca de 57,48% em relação a 

41,07% de população negra.  

Essas informações revelam desigualdades territoriais, uma vez que o DSV 

que concentra a maior população branca apresenta os bairros com os mais altos 

IDH do município, ao contrário do DS I que, com a maior população negra concentra 

os menores IDH. Esses dados foram identificados com base na topografia da cidade 

divulgada em 2009, que revela que no DS V 58% dos bairros que tiveram seus IDH 

divulgados, estes estão acima de 0,23. No entanto, 66% dos bairros do DS I com 

IDH divulgados estão abaixo de -0,71. 

Há uma relação entre desenvolvimento humano e “raça”, que revela como a 

população negra está mais vulnerável em relação à branca, sobretudo nos aspectos 

de renda, educação e qualidade de vida.  

Essa vulnerabilidade define situações diferenciadas de adoecimento ao limitar 

a capacidade de indivíduos e grupos de responderem e controlarem os diversos 



    47 

 

fatores de ordem econômica, social e política que atuam em conjunto na produção 

das desigualdades.  Nessa perspectiva, segundo Lorenzo (2006, p.300), a 

vulnerabilidade é definida como  

 
 [...] “o estado de sujeitos e comunidades nos quais a estrutura 
de vida cotidiana, determinada por fatores históricos ou 
circunstanciais momentâneos tem influência negativa sobre os 
fatores determinantes e condicionantes de saúde”. 

 

Nesse sentido, as condições de saúde são postas ao nascer, pois os fatores 

como raça, gênero e classe limitam, no contexto da ordem capitalista, as 

oportunidades e a expectativas de vida, uma vez que  

  

(...) a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso 
e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é 
principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as 
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (Brasil, 1988, 
p. 4). 

 
Na realidade da população negra de João Pessoa/PB, essas condições 

podem ser definidas pela influencia que os processos macrossociais determinados 

pelo racismo exercem sobre os padrões e estilos de vida de forma a produzirem 

desvantagens e condições desfavoráveis de saúde. 

Nessa perspectiva, a população negra vivencia numa condição diferenciada 

os efeitos desse desenvolvimento econômico desigual, uma vez que a questão racial 

no País influenciou a formação do mercado de trabalho estabelecendo padrões e 

obstáculos de acesso. Dessa forma, a população apresenta níveis de escolaridade, 

rendimento e ocupação mais prejudicados do que a população branca e encontra 

com a discriminação racial dificuldades para a mobilidade ascendente.  

Desse modo, verifica-se ainda com base no censo 2010, que do total de 

247.309 pessoas com 10 anos ou mais de idade sem instrução na cidade, 

aproximadamente 63,14% corresponde à população negra. No que se refere a 

acesso a padrões mais elevados de educação, como acesso ao ensino superior, 

apenas 32,8% de pardos e 3,8% de pretos ocupam as universidades, comparado a 

62,6% de brancos (BRASIL, 2010) 

Com baixa instrução e inserção limitada na formação regular de ensino a 

população negra detém renda inferior. Desse modo, o rendimento mensal da 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
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população negra é de R$ 964,33 para pretos e R$ 1.207 para pardos em relação a 

R$ 2.041,28 para brancos, o que representa que pretos ganham duas vezes menos 

que os brancos e pardos aproximadamente 1,6 vezes menos (Ibidem, 2010) 

Acerca da ocupação no mercado de trabalho, os negros ocupam em João 

Pessoa/PB as ocupações desprotegidas dos direitos trabalhistas, sendo 58,84% da 

população sem carteira assinada, em relação a 38,83% de brancos. O que significa 

que a população negra está a margem do acesso aos direitos trabalhistas, o que 

caracteriza a composição de uma cidadania abstrata, uma vez que o pacto 

constitucional não significou mudanças em termos de inserção qualificada da 

população negra na ordem social capitalista (Ibidem, 2010). 

 “A análise dos dados sobre desigualdades raciais, sua interpretação e 

contextualização, apresentam-se como patamares necessários à reflexão sobre a 

questão racial e à busca de soluções para seu enfrentamento”. (JACCOUDE, 2008, 

p.12) Desse modo, as desigualdades raciais devem ser analisadas pelos fatores que 

a constituem e as mantém ativa, “sob pena de não darmos respostas efetivas às 

necessidades de saúde de uma pessoa negra”. (BARBOSA, 2006, p. 03).  

Desse modo, a população negra obtém uma integração na sociedade de 

classes bastante limitada nos marcos dos limites marginais do sistema.  

 

 

2.2 - A Doença Falciforme e seus aspectos sócio-epidemiológicos  

 

 

A Doença Falciforme refere-se a um conjunto de doenças genética e 

hereditária com sintomatologias semelhantes, na qual a forma mais grave é a da 

Anemia falciforme.  

Trata-se de uma doença resultante de mutação genética ocorrida no DNA, 

que acarreta mudanças no formato das hemácias, as quais ao assumir a forma de 

foice dificultam o transporte de oxigênio necessário para manutenção do corpo. Por 

consequência, são acometidas por “crises de dor” que comprometem a qualidade de 

vida, uma vez as questões de longevidade, inserção no mercado de trabalho e 

interações sociais são prejudicadas.  

. 
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Quando ocorre o bloqueio do fluxo de sangue aos tecidos e órgãos do corpo, 
os sujeitos portadores entram em crise falcêmica e sentem muita dor. Em 
muitos casos, as crises podem lesionar importantes órgãos como o cérebro 
ou o pulmão acarretando até mesmo a morte. (LUCENA, 2010, p. 105)   

 

O quadro clínico resultante da falcização das hemácias é variado, é possível 

identificar inúmeros sinais e sintomas, tais como: icterícia, síndrome mão-pé, 

priapismo, Acidente Vascular Cerebral(AVC), entre outros.  Contudo, destaca-se as 

infecções, ocasionadas por bactérias e vírus11, como uma das sintomatologias mais 

frequentes, sobretudo na pequena infância (0 -5 anos). Por essa razão as crianças 

devem fazer profilaxia por meio de antibióticos e imunizações.   

Os fatores desencadeantes de adoecimento são resultantes das condições 

ambientais, sociais e fisiológicos desfavoráveis que expõem as pessoas com 

Doença Falciforme as situações sanitárias precárias, baixa escolaridade, renda 

limitada, as quais interferem significativamente no diagnóstico tardio, na alimentação 

não adequada, no limitado acesso a informação e as terapias medicamentosas, 

além dos demais tratamentos.  

Nesse último aspecto, ainda enfrentam dificuldades no acesso a serviços de 

qualidade, dado que grande parte dos profissionais desconhece o manejo da doença 

e por essa razão, negligenciam o atendimento das “crises de dor”, levando a 

situações de agravamento do estado de saúde e a mortalidade.  

Por essa razão, demanda uma atenção á saúde que requer intervenções 

técnico-assistenciais que reconheçam que os usuários estão imerso no contexto de 

desigualdades e que estas devem ser enfrentadas. 

Cabe ressaltar que a Doença pode aparecer também em sua forma 

assintomática, quando determinada pela herança genética de apenas um gen da 

Doença, ou seja, significa que recebeu apenas do pai ou da mãe a herança genética 

responsável pela doença. Quando isso acontece dizemos que o caso é de Traço 

Falciforme. Contudo, para fim deste trabalho iremos dar ênfase a análise de casos 

da DF.  

Nesse sentido, o primeiro aspecto a ser considerado refere-se à prevalência 

da Doença no município a fim de identificar a sua expressividade na população de 

João Pessoa-PB. 

 

                                                           
11

 A mais comum é a infecção por pneumococo e haemophilus influenza tipo b. 
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Tabela 01-Número de pessoas com Doença Falciforme cadastradas no PMPAIPDF através 
das ESF, de acordo com o Distrito Sanitário de referência. João Pessoa/PB, 2010-2013.  

DISTRITO SANITÁRIO DF TF TOTAL 
 n             % n            % n            % 

I 15       18,29 07       8,53 22      26,82 

II 15       18,29 11     13,41 26      31,70 

III 06         7,31 23     28,04 29      35,36 

IV --             -- 05      6,09 05        6,09 

V --             -- --         -- 0           0 

Total 36       43,89 46     56,07 82         100 

          Fonte: SMS-JPA, 2014. 

 

Conforme apresentado, existem 82 pessoas cadastradas no programa, deste 

total 43,89% corresponde à doença e 56,07% ao Traço falciforme. A quantidade 

maior de traço reflete uma realidade nacional, uma vez que segundo o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2009, p. 13) nascem por ano 3000 crianças com Doença Falciforme 

e 200.000 com traço falciforme. Dessa forma, o traço é considerado a característica 

genética mais prevalente no País. 

Vale ressaltar que para cada um dos casos à assistência tem particularidade. 

À Doença, se destina os cuidados voltados à redução da morbimortalidade, 

enquanto ao Traço estão voltadas as ações educativas que visem melhor orientar o 

planejamento reprodutivo. 

Identifica-se uma desigual distribuição da doença entre os distritos sanitários, 

concentrando o maior número de casos nos distritos I e II, estando o DS IV e V sem 

nenhum caso identificado. Em relação ao traço, o DS III aparece com o maior 

número, cerca de 23 pessoas, seguido do DS II com 06. Essas diferenças de 

prevalência entre os distritos, no entanto, não podem ser definidas pela não 

existência de casos em certos territórios, mas pela invisibilidade que ainda possui a 

Doença para os serviços, o que repercute no acesso e na qualidade da atenção à 

saúde no município. 

 
O sistema de saúde brasileiro compromete a saúde dessa população 
quando não a percebe como um grupo com particularidades a serem 
observadas e quando desconsidera as condições socioculturais no 
diagnóstico, tratamento e prognóstico, o que fere as premissas do 
SUS. (XAVIER, 2012, p. 206) 
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Ao considerar os territórios onde estão inseridas as pessoas com Doença 

Falciforme, percebe-se que a invisibilidade repercute nas questões a cidadania. Uma 

análise dos bairros onde habitam revelam a limitada capacidade de respostas do 

poder público no atendimento das condições sociais de sua população, como parte 

de um modelo de desenvolvimento econômico que produz desigualdades no 

usufruto a bens e serviços.  

As pessoas com Doença falciforme estão distribuídas entre 20 bairros, destes 

o de maior concentração são: Cruz das Armas (4) e Ernesto Geisel (04), Cristo 

Redentor (03) e outros oito bairros com 02 casos cada, na qual destacamos Alto do 

Mateus, Valentina e Mangabeira.  Dos bairros citado os quatro últimos são 

demarcados como área de alta vulnerabilidade social pela política de assistência do 

município conforme a norma operacional básica (BRASIL, 2005, p. 20).  

 

Para a política de assistência social, vulnerabilidade diz respeito a 
situações que podem levar à exclusão social de sujeitos, sejam elas 
originadas por processos de produção e reprodução de desigualdades 
sociais ou por processos discriminatórios, segregacionais, produzidos 
historicamente e socialmente, onde alguns grupos são privilegiados 
em detrimento de outros.  

 

A demarcação destes territórios teve em 2009 uma significativa contribuição 

por meio da topografia de João Pessoa/PB realizada com o fim de demarcação dos 

territórios de proteção social da política de assistência. Onde os demais bairros de 

concentração da Doença como São José, Róger, Costa e Silva apresentam-se com 

baixos IDH, sendo -015, -012 e -0,09, respectivamente (SPOSATI, 2009, p. 66) 

Nesse contexto, as pessoas com Doença Falciforme habitam e convivem em 

territórios marcados por limitações de ordem econômica e de infraestrutura que 

limitam a capacidade das famílias de enfrentar situações de vulnerabilidade. 

 
As peculiaridades da discriminação e do preconceito se complementam e 
agravam as situações de descaso e negligência do poder público, 
especialmente no que diz respeito ao acesso a uma saúde de qualidade, em 
que as condições fisiológicas são alteradas em virtude da qualidade de vida 
em que sobrevive a população negra. (XAVIER, 2012, p. 207) 

 

Desse modo, os serviços de saúde devem considerar as famílias e seu 

contexto de vulnerabilidade como foco prioritário, de forma a mediar o acesso à 

direitos e a rede de serviços visando a capacidade dos diferentes sujeitos que a 

compõem. 
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No que tange as famílias atendidas, a tabela a seguir apresenta o número de 

famílias e de Equipes de Saúde da Família (ESF) envolvidas em João Pessoa no 

atendimento da Doença Falciforme. Ressalta-se que o município possui 180 ESF, o 

que corresponde a aproximadamente 80% de cobertura do Programa Saúde da 

Família. 

Tabela 02: Número de família com apenas um membro cadastrado e número de famílias com mais 
de membro cadastrado no PMPAIPDF no município de João Pessoa/PB, entre 2010 à 2013.  

Fonte: SMS-JPA, 2014.. 

 

Há no município, 32 ESF envolvidas no atendimento de um total de 36 

usuários inseridos em 33 famílias. O processo de identificação desses usuários e 

suas famílias aconteceram como resultado do trabalho de busca ativa, que consiste 

no “movimento de ir à contracorrente do automatismo da demanda espontânea, no 

sentido de cartografar as necessidades de saúde (...)” (LENKE;  SILVA, 2010, p.285) 

As ESF foram ao encontro dos usuários a fim de cadastra-lo e iniciar o 

acompanhamento. Apesar da qualidade do acompanhamento realizado por esses 

profissionais ser objeto de análise da parte empírica desta pesquisa, aponta-se 

como positivo a postura pró-ativa dos profissionais de ir à busca dos usuários, o que 

representa uma avanço no reconhecimento das especificidades da população negra.  

Desse modo, deverá também ocorrer o rastreamento familiar, o qual consiste 

na oferta de exames diagnóstico para os familiares diretos, pais, mãe, filhos e irmãos 

afim de identificar casos desconhecidos.  

Identifica-se que apenas 7 famílias das 33 tiveram mais de um membro 

cadastrado no programa, ou seja apenas 07 ESF se mobilizaram em torno do 

rastreamento familiar.  O trabalho com as famílias requer também considerar as 

singularidades dos diferentes sujeitos que as compõem, afim de ofertar uma atenção 

integral humanizada e responsável.  

A tabela a seguir apresentará o perfil dos usuários com Doença e Traço 

Falciforme.  

DS USF Envolvidas no Cuidado A 
DF 

N de pessoas 
com a DF 

N De famílias 

I 12 15 14 

II 14 15 13 

III 06 06 06 

Total 32 36 33 
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Tabela 03: Número de usuários com Doença e Traço Falciforme cadastrados no PMPAIPDF 
conforme raça, sexo e faixa etária, no município de João Pessoa – 2010 - 2013. 

 
Faixa Etária NEGROS BRANCOS 

Mulher Homem Mulher Homem 

 DF TF DF TF DF TF DF TF 

Criança/adoes. 11 06 04 16 01 01 04 03 

Jovem 01 05 02 02 -- -- -- -- 

Adulto 02 08 06 02 -- -- 01 -- 

Idosos -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total 14 19 12 20 01 01 05 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS-JPA, 2014. 

 

Em grande medida os usuários com Doença Falciforme são representados 

por pessoas negras cerca de 70% em relação a 16,6% de brancos e 11,11% que se 

autodeclaram respectivamente de outras raças.  

Ressalta-se que das fichas cadastrais preenchidas, apenas 02 não 

preencheram o quesito cor/raça, o que se considera um índice pequeno de 

subnotificação desta informação. Constata-se com isso a contribuição da Doença 

Falciforme ao contexto de saúde da população negra, uma vez que agregou  

significado ao quesito para os profissionais de saúde de forma a possibilitar seu 

preenchimento.  

Das 25 pessoas negras, 52% são do sexo feminino e 48% do sexo masculino, 

o que revela que não há diferença acentuada de prevalência conforme sexo.   

Ao analisar a questão geracional, verifica-se que em grande medida as 

mulheres negras estão representadas em sua maioria por crianças e adolescentes 

cerca de 76,92%.  Já do ponto de vista dos homens negros prevalece os adultos 

cerca de 50%. Há apenas 03 jovens com a Doença, dois homens e uma mulher. 

Verifica-se a ausência de pessoas idosas.  

O processo saúde-doença é diferentemente vivenciado entre as pessoas com 

Doença falciforme segundo sexo, raça e faixa etária de cada indivíduo, uma vez que 

GERAÇÃO AMARELO INDÍGENA 

 Mulher Homem Mulher Homem 

 DF TF DF TF DF TF DF TF 

Criança/adoles 02 -- -- -- -- 01 -- -- 

Jovem -- -- -- -- -- 01 -- -- 

Adulto 02 -- -- -- -- 01 -- -- 

Idosos -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total 04 -- -- -- -- 03 -- -- 
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“A doença, além de sua configuração biológica, é também uma realidade construída 

e o doente é, antes de tudo, um personagem social.” (MINAYO, 2006, p. 193) 

A disfunção orgânica da Doença determina em cada ciclo de vida diferentes 

circunstâncias de adoecimento, de acordo com as dimensões objetivas e subjetivas 

de cada sujeito, homem, mulher, crianças, mães.   

Nesse contexto, identifica-se dificuldades no crescimento e desenvolvimento 

de crianças e adolescentes.  

 
Devido a disfunção orgânica crônica, nas crianças com doença falciforme 
existe um atraso de desenvolvimento e crescimento em relação as outras 
crianças. Esse atraso é maior nos primeiros anos de vida e mais proeminente 
no peso do que na altura. A idade óssea, o estirão puberal, bem como o 
desenvolvimento sexual encontram-se atrasados. A menarca ocorre com um 
atraso médio de dois a três anos. Mesmo defasado no tempo, o crescimento 
continua ate que o alvo genético seja atingido. Um pequeno déficit de peso 
permanece na idade adulta. (BRASIL,2007, p. 23) 

 

Algumas vivências durante a infância e adolescência podem repercutir na vida 

adulta, a exemplo das úlceras de pernas que podem surgir na adolescência e durar 

até a fase adulta afetando a imagem corporal e autoestima homens e mulheres. 

No que tange especificadamente as mulheres verifica-se que durante a 

gestação estão sujeitos a diversas complicações maternofetais, as quais  

(...) incluem aumento das crises vaso-oclusivas no pré e pós-parto, infecções 
do trato urinário, complicações pulmonares, anemia, pré-eclâmpsia e até 
óbito. Nas complicações fetais observam-se partos pré-termo, restrição do 
crescimento intrauterino devido à vaso-oclusão placentária, sofrimento fetal 
durante o trabalho de parto e no parto, além de elevação da taxa de 
mortalidade perinatal. (CENTRO DE EDUCAÇÃO E APOIO PARA 
HEMOGLOBINOPATIAS, 2009,p.10) 
 

Além de uma gestação de alto risco de morte, verifica-se uma sobrecarga 

materna, uma vez que o cuidado de uma criança com Doença falciforme a leva a 

abdicar de diferentes projetos pessoais e centra-se nesse cuidado.   

Nos homens, a Doença produz entre outros, impacto na vivência sexual, uma 

vez as hemácias falcizadas podem obstruir a drenagem venosa do pênis resultando 

num quadro de priapismo podendo gerar disfunção sexual. Esse quadro clínico tem 

fortes repercussão nas relações sociais e no acesso ao serviços de saúde, uma vez 

que a masculinidade no País, foi construída sobre o signo do poder e da força 

masculina, o que repercute no fato dos homens terem uma resistência cultural em 

procurar cuidado nos serviços de saúde.  
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O conhecimento de todas essas questões deve potencializar o cuidado a 

partir de um redimensionamento do seu objeto de trabalho, na qual o sujeitos devem 

serem valorizados e reconhecidos em sua singularidade. Nesse sentido,  

(...) a identificação das necessidades implícitas que o usuário/família 
apresenta poderá ser reconhecida sim, desde que sejam dadas 
oportunidades para entender, de forma prudente, o que o sujeito social traz 
subjetivamente. (ASSIS et al., 2010, p. 23)  

 

A seguir iremos analisar a realidade socioeconômica das famílias.  

Tabela 04: Dados socioeconômicos das pessoas com Doença Falciforme cadastradas no 
PPAIPDF na Atenção Básica no Município de João Pessoa – PB, 2010-2013. 

  
VARIÁVEL DF TF Total 

Renda Familiar n             % n             % n             % 

Menos 01 SM   10       12,19 06         7,31 16        19,51 

1 – 3 SM     23        28,04 33        40,24 56        68,29 

4 – 7 SM     0             0  01         1,21 01         1,21 

Não Informado  03         3,65 06         7,31 09        10,97 

Total 36        43,88 46        56,07 82       100 

Benefício sócio-assistencial n               % n             % n             % 

Sim 07        8,53 14        17,07 21        25,60 

Não 09       10,97 19       23,17 28        34,14 

Não informado 20       24,39 13       15,85 33        40,24 

Total 36        43,89 46        56,09 82        100 

     Fonte: SMS-JPA, 2014. 

Verifica-se na tabela que cerca de 31% das pessoas com Doença Falciforme 

possuem renda familiar entre 1 á 3 SM. Observa-se também a expressividade do 

percentual de famílias com menos de 1 SM, cerca de 12,19%.  

Pela renda, essas famílias podem podem incorpora-se no cadastro único para 

programas sociais do governo federal que incluem famílias com renda igual ou 

inferior a meio salário mínimo por pessoa (per capita) ou renda familiar mensal de 

até três salários mínimos.  

Verifica-se que, apesar da renda, a maioria das pessoas tanto com Doença 

quanto com Traço não são usuárias de nenhum benefício de assistência social, 

cerca de 34,14 %, contra cerca de 25,60% que são beneficiadas. Dos que utilizam e 

especificaram o tipo de benefício, identifica-se bolsa família, programa pão e leite e a 

presença de dois usuários informando aposentadoria como tipo de benefício e uma 

que informou que tentou se aposentar, mas não conseguiu. Ao analisar a idade dos 
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usuários que repassaram essas informações, 26, 49 e 08 supõe que estejam se 

referindo ao Beneficio de Prestação Continuada (BPC).  

Vale ressaltar que o BPC não é aposentadoria, e sim um benefício sócio-

assistencial baseado no artigo 203 da Constituição Federal que trata da “garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei”. (BRASIL, 1988, p.25 ) 

Quando instaurado em 1993 através da Lei nº 8742, o BPC tinha como critério 

de concessão a incapacidade para o trabalho de idosos e pessoas com Deficiência. 

Contudo com as mudanças advindas com o Decreto nº 6214/2007 e Decreto 

7617/2011 novos critérios foram incluídos.  

Nesse sentido, altera-se a perspectiva de incapacidade para trabalho para a 

análise das barreiras sociais que impedem a participação efetiva dos sujeitos na 

sociedade. Dessa forma, foi redefinida o conceito de pessoa com deficiência, 

entendida como  

(...) aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2007, p. 14);  

 
Tal conceituação permite incluir pessoas com Doença Crônica que 

apresentam um quadro de vulnerabilidade social.  No caso da Doença Falciforme, as 

barreiras sociais podem ser identificadas, dentre outros, pelos aspectos 

socioeconômicos, os quais têm impacto na inserção no mercado de trabalho e na 

escolaridade. Nesse aspecto, a tabela a seguir permite identificar tais contradições.   

Tabela 05: Dados de escolaridade e inserção no mercado de trabalho dos jovens e adultos 
com Doença Falciforme cadastrados no PMPAIPDF. João Pessoa-PB, 2010-2013-PB. 

VARIÁVEL  DF 

Escolaridade n                 % 

Fund. Incompleto  02             13,33 

Médio Completo 05             33,33 

Médio Incompleto 02             13,33 

Superior Completo 04             26,66 

Superior Incompleto 02             13,33 

Total  15               100 

Mercado de trabalho n                 % 

  

Ativo 06               40,0 

Continua na próxima página... 
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Inativo 08             53,33 

Não informado 01               6,66 

Total 15               100 

                         Fonte: SMS-JPA. 

 

 

Considerando jovens e adultos, verifica-se na tabela que o maior número de 

pessoas possuem o ensino médio completo, cerca de 33,33%, seguido daqueles 

com ensino superior completo cerca de 26,66%. Em relação ao mercado de 

trabalho, verifica-se que grande parte, cerca de 53,33% estão inativos.  

Há uma contradição, uma vez que mesmo tendo um médio de 9 anos de 

estudos, a inserção no mercado de trabalho é dificultada, o que revela limites na 

participação plena dessas pessoas na vida e dinâmica de produção social.   

Analisada as condições socioeconômicas das pessoas com Doença 

Falciforme verifica-se que as condições de adoecimento e morte estão dados desde 

do nascimento e terão ao longo de toda a vida, inúmeros desafios a serem 

enfrentadas num esforço de superar as situações desencadeantes de dores e 

sofrimento.  

Nesse aspecto, faz-se necessário conhecer as situações de adoecimento na 

doença, uma vez que estas produzem fortes impactos na inserção social. Para tanto, 

o Sistema de Informações da Classificação de Risco12 implantados nos hospitais 

municipais pela SMS inclui em 2013 possibilita analisar as condições de 

adoecimento da  Doença Falciforme.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 A Classificação de risco é um proposta apresentado pela portaria nº 2048 que visa a reorganização dos 
processo de trabalho de forma a criar critérios para determinar a prioridade do atendimento. A estratificação o 
risco é definida por cores que indicarão o tempo do atendimentos: Vermelho – prioridade zero (atendimento 
imediato; Amaralo – prioridade I (tempo máiximo de 30’); Verde e Azual – prioridade II, urgência menor 
(máximo 1 hora). Em João Pessoa, o sistema é informatizado e inclui em Junho a Doença Falciforme no seu 
sistema como Doença pré-existe, marcando uma iniciativa inédita. O objetivo da inclusão é possibilitar o 
acompanhamento das entradas e a forma que tem sido classificado os usuários em crise,  pelos profissionais.  

Continuação 
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Quadro 01: Situações de morbidade da Doença falciforme conforme sistema de 
classificação de riscos dos serviços hospitalares de João Pessoa/PB, período de Janeiro de 
2013 a Maio de 2014.  

Junho – Dezembro 2013 

Queixas Classificação de Risco 

Verde Azul Amarela 

Vômito e Diarréia X   

Tosse produtiva, dor de garganta por 7 dias, febre há 1 dia X   

Osteomelite ( dor no punho esquerdo)  X   

Administração de medicamento  X  

Historia de pneumonia  X  

Dor no membro superior esquerdo, tendinite  X  

Dor em membro esquerdo (perna e braço)   X 

Dor no abdômen superior   X 

Janeiro – Maio 2014 

Queixas Classificação de Risco 

Verde Azul Amarela 

Tosse e febre há 24 horas X   

Disúria + dor abdominal + febre   X 

Icterícia sonolência    X 

Fonte: SMS-JPA.  

O quadro acima nos permite compreender dois aspectos importantes acerca 

da morbidade na doença falciforme.  

O primeiro refere-se ao quadro clinico expresso pela variável “queixas”. A 

análise desta informação fornece elementos relevantes para investigação dos 

fatores desencadeantes das crises. 

Verificou-se que no segundo semestre de 2013, foram registrados 08 

entradas de pessoas com Doença Falciforme no serviço hospitalar. Já em 2014, no 

período de tempo menor, cerca de 3 meses, esses valores já atingiam quase a 

média do período anterior (3 entradas).  

Os motivos das entradas podem ser agrupados em três grupos: problemas 

respiratórios, infecções gastrointestinais e problemas articulares. 

Nos problemas respiratórios, identificou-se as queixas de: tosse, dor de 

garganta e pneumonia. Nos problemas gastrointestinais: diarreia, dor abdominal. E 

nos problemas articulares: osteomelite, tendinite, dores em membros superiores e 

inferiores. Grande maioria foi acompanhada de febre.  
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As causas desses sintomas acima são em grande parte provocadas por 

bactérias e vírus. Vetores que podem ser evitados em algumas circunstâncias, com 

boa higiene pessoal e do lar, lavagem correta dos alimentos e acesso informações 

sobre autocuidado, dentre outras.  

Nesse sentido, afirmar-se que as condições sociais e ambientais associadas 

à condição genética podem produzir situações de morbimortalidade que no caso da 

Doença Falciforme devem ser ao máximo evitadas, uma vez que a prevenção é o 

principal aliado do não agravamento do estado de saúde.   

O segundo aspecto a ser considerado trata-se da classificação de risco. A 

pessoa com Doença Falciforme em situação de crise deve se atendida com 

urgência, uma vez que uma crise de dor requer uma abordagem imediata para evitar 

que órgãos importantes do corpo tenha sua capacidade reduzida ou até mesmo 

comprometida levando o usuário a óbito. Por isso recomenda-se a classificação 

amarela que se trata de um atendimento imediato com elevado risco de morte.   

Contudo, apenas 4 pessoas das 11 que tiveram suas entradas registradas 

entre 2013 e 2014, foram corretamente atendidas. Tendo os demais sido classificado 

como urgência menor, passando a um tempo de espera de no máximo uma hora 

para o atendimento. Chama-se atenção para a gravidade dessa medida, 

considerando que partes dos registros foram provenientes do hospital de referência 

infantil.   

A Doença Falciforme apresenta uma especificidade que as colocam numa 

necessidade maior de cuidados de urgência, que quando não realizados de forma 

adequada e em tempo hábil favorecem altos índices de mortalidade, sobretudo em 

idade precoce. A seguir as informações de óbitos da Doença conforme registros do 

Sistema de Mortalidade (SIM) do SUS .  

 

Tabela 6: Cronologia dos óbitos de pessoas com Doença Falciforme. João Pessoa, 2006-
2014. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Total 

Nº óbitos 02 03 01 -- 04 01 02 02 01 16 

Fonte:  SIM; VIEP; SMS-JPA. 

*Foram considerados os dados até maio de 2014. 
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A cronologia dos óbitos revela que os anos de 2007 e 2010 registraram o 

maior número de mortes de pessoas com Doença Falciforme, registrando 

respectivamente, 03 e 04 óbitos. 

 Em 2009, não houve nenhum registro. E os números  a partir de 2011 

apresentam uma média de duas mortes por ano.  

O quadro a seguir revela qual o perfil desses óbitos.  

Tabela 7: Perfil das pessoas com Doença Falciforme que foram a óbitos no período 
de 2006 – 2014. João Pessoa/PB. 

 Óbitos 2006-2014  

Faixa etária Feminino Masculino  

 Branca Negros Ign.  Brancos  Negros Ign. Total 

Crianças e 

Adolescentes 

-- -- -- 01 03 01 05 

Jovens -- 02 -- -- 02 01 05 

Adultos -- 01 -- -- 04 01 06 

Idosos -- -- -- -- -- -- -- 

Total -- 03 -- 01 09 03 16 

Fonte: SIM;VIEP;SMS-JPA.  

 

A maior parte dos óbitos concentram-se em pessoas negras do sexo 

masculino, cerca de 9 casos, em relação apenas uma pessoa branca. A média de 

idade dessas pessoas quando em crianças é de 12 anos, nos jovens 24 e em 

adultos 44 anos.  

As causas do óbito estão em sua maioria vinculados as categorias de 

morbidade analisas junto ao quadro Nº 01 de morbimortalidade, acrescentando a 

insuficiência renal, infecção urinária, infarto cerebral, colecistite, e com destaque a 

septicemia, presente em 9 dos 16 casos. A septicemia constitui quadro de infecção 

generalizada no corpo causado por bactérias que infectam o sangue e atingem de 

modo fatal rins, corações e pulmões.   

Considerando o rápido processo de envelhecimento populacional vivenciado 

no País, que aponta uma perspectiva de vida na média de 70 anos de idade, os 

dados revelam que a longevidade das pessoas com Doença Falciforme está 

comprometida, uma vez que 100% das pessoas com Doença Falciforme não 

chegaram a no mínimo a 50 anos de idade. Das mortes, 62% ocorreram na fase da 
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infância-juventude. Tal realidade é uma preocupação não apenas epidemiológica, 

mas, sobretudo política  e social que aponta que o desenvolvimento humanos atinge 

de forma diferenciada grupos raciais.  

3 AS EXPRESSÕES DO RACISMO INSTITUCIONAL NA ATENÇÃO À SAÚDE DA 

POPULAÇAO NEGRA COM DOENÇA FALCIFORME EM JOÃO PESSOA/PB 

 

Neste capítulo serão analisados as determinações do racismo na saúde das 

pessoas com Doença Falciforme. Para tanto, foi realizado no primeiro momento, o 

resgate do marco legal da população negra e da Doença Falciforme. E em seguida, 

a discussão acerca das expressões do racismo institucional no modelo de atenção a 

saúde gerida no município, com a análise da sua dimensão gerencial e organizativa 

e dimensão técnico-operativa.   

 

3.1 Marco Legal da Saúde da População Negra e da Doença Falciforme 

 

A saúde da população negra a partir da década de 199013, passou a adquirir 

maior relevância na agenda política de militantes e pesquisadores vinculados ao 

movimento social negro. Nesse contexto, desdobram-se inúmeras iniciativas 

políticas que tiveram o papel de publicizar na esfera pública as interfaces entre 

racismo e saúde, as quais tornaram-se subsídios para órgãos públicos formularem 

políticas públicas afirmativas.  

Nesse caminho, destaca-se as mobilizações realizadas pela “Marcha Zumbi 

Contra o Racismo, pela Cidadania e Vida”, que realizada em 1995 como 

homenagem a morte de 300 anos do Líder Negro Zumbi do Palmares, foi 

responsável em reunir diversas entidades negras e sindicais na denúncia do racismo 

e na busca de ações mais efetivas no âmbito do Estado.   

Desse movimento, foi produzido um documento que expunha, com base na 

constituição e nos documentos internacionais nos quais o país é signatário, as 

desigualdades raciais no País em diversos setores, com significativo destaque na 

saúde a partir dos dados das principais doenças de prevalência na população negra 

como a hipertensão, a AIDS e Anemia Falciforme, entre os citados.   

                                                           
13

 A década de 1990 é marcada no campo político por grandes mobilizações sociais dentre os quais a Marcha 
Zumbi contra o racismo, pela cidadania e a vida (1995). 
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Como resultado das mobilizações, foi criado no âmbito do governo federal, o 

Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra (GTI) 

composto por oito (08) representantes de Ministério e de oito (08) membros da 

sociedade civil oriunda do movimento negro. Tal iniciativa representou um marco 

Político Institucional relevante na discussão e formulação das políticas públicas 

afirmativas.  

No âmbito da saúde, o GTI propôs a classificação dos problemas de saúde da 

população em quatros grupos: Doenças Geneticamente determinadas; Doença e 

agravos adquiridos por razões socioeconômicas e educacionais; Doenças de 

evolução agravada ou tratamento dificultado; e Condições fisiológicas.  

O aprofundamento das discussões em torno desses agravos os levou a 

apontar a necessidades de criação de um programa voltada a Doença Falciforme, o 

qual foi formulado e aprovado em 1996. O programa abordava dentre outras, a 

oferta de diagnóstico, aconselhamento genético, a garantia de investimento 

governamental e capacitação profissional. 

Anos depois, exatamente em 2001, foi publicada Portaria Nº 22 GM/MS de 

2001 que institui no SUS o Programa de Triagem Neonatal – PNTN voltados a 

triagem de doenças, dentre as quais a Doença Falciforme. 

No mesmo ano, o Ministério da Saúde lançou o “Manual de Doenças mais 

Importantes por Razões Étnicas na População Afro-brasileira” destinada a orientar 

os profissionais de saúde sobre os aspectos etiológicos, quadro clínico, terapêutica 

e prognóstica das principais doenças já apontadas pelo GTI.  

 O documento ainda reconheceu os avanços da inclusão da cor/raça nos 

formulário de nascidos vivos e declaração de óbitos, mas apontou a necessidade de 

se avançar nesses registros a fim de produzir informações epidemiológicas que 

permitam conhecer os principais riscos e determinantes dos agravos e doenças 

prevalentes. 

Tais iniciativas, mesmo focadas nas discussões sobre as doenças em alguns 

momentos com foco biologista, foram importantes para agrupar elementos que nos 

anos subsequentes apontariam a necessidade de uma política de saúde da 

população negra. 

Destaca-se a partir de então, a influência de fundações internacionais, a 

exemplo da Fundação Ford, que teve um papel significativo, sobretudo no 
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fortalecimento de organizações negras e no incentivo financeiro a pesquisas na 

área.  

Esses investimentos internacionais contribuíram para a qualificação de 

inúmeros atores, inclusive para intelectuais dentro do movimento que, vinculados a 

grupos de pesquisas, tiveram o papel de aprofundar os estudos sobre o tema e 

produzir informações epidemiológicas essenciais para dar um novo salto no debate 

sobre saúde da população negra.  

Esse novo momento contou também com a realização de grandes eventos de 

grande repercussão, como tivera a Marcha. Neste contexto, encontra-se a realização 

da III Conferência Mundial Sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlatas ocorrida em Durban, na África do Sul em 2001. O evento 

agregou uma diversidade de atores que já traziam acúmulos na discussão. 

Reuniram-se gestores, pesquisadores, intelectuais, militantes, de diferentes 

organizações, com destaque ao movimento de mulheres negras que estiveram a 

frente dos encontros preparatórios, sobretudo pelo compartilhamento do acúmulo 

das discussões em relação a saúde reprodutiva.    

Durban foi marcada por inúmeros desdobramentos, dentre os quais 

destacam-se a criação da Secretária de Políticas Públicas de Igualdade Racial 

(SEPPIR) em 2003. Sua criação viabilizou novas formas de articulação entre Estado 

e Movimento negro com a criação de instâncias de controle social a exemplo do 

Conselho nacional de Promoção da Igualdade Racial, e a inserção de representante 

do movimento negro no Conselho Nacional de Saúde.   

A SEPPIR exerceu um papel de articulação junto aos outros ministérios para 

viabilização de políticas afirmativas. Nesse processo sua aproximação com o 

Ministério da Saúde resultou na realização de inúmeros eventos que foram 

essenciais para produzirem debates e propostas em torno de um política pública 

voltada a população negra.  

Nesse processo, a 12º Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 2003, 

incluiu o eixo temático saúde, raça e etnia que foi bastante discutido em relação ao 

SUS de forma a repercutir em muitos compromissos a serem assumidos pelas três 

esferas de gestão, sobretudo na criação de setores dentro da gestão responsáveis 

pela avaliação das condições de saúde da população negra.  

Dessas negociações surgiram o Comitê Técnico de Saúde da População 

Negra (2004) composto por membros do governo e da sociedade civil e com a 
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atribuição de apresentar subsídios técnicos e políticos voltados a atenção a saúde 

da população negra.  

Sua atuação foi decisiva, portanto, na concretização das propostas 

acumuladas ao longo desses anos, sobretudo após Durban. Atribui-se ao Comitê o 

papel de ter escrito a proposta da Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra e levar a apreciação do Conselho Nacional de saúde que a aprovou por 

unanimidade em 2006.   Em seguida foi pactuada na Comissão Intergestora 

Tripartite (CIT) e publicada pela SEPPIR em 2007 e no diário oficial da união em 

2009. 

A política sistematizou propostas que trouxeram novo direcionamento das 

discussões voltadas a ampliar as abordagens focadas nas doenças prevalentes, na 

perspectiva de   

 
(...) garantir 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, 2007, p. 14) 

 

Nessa perspectiva, a PNSIPN incluiu a Doença falciforme em uma de suas 

diretrizes, sobretudo pelos aspectos inerentes as questões de ordem política e social 

uma vez que:  

 (...) originou-se entre populações da África, especialmente tendo sido 
difundida em razão do comércio de escravos (as) no século XVI, para a 
Europa, as Américas e Caribe. Por isso mesmo, a influência do tráfico de 
escravos(as) ao longo do processo de colonização contribuiu para a 
disseminação das doenças falciformes e de outras. (Ibidem, p. 104) 

 

A política também definiu os princípios, as diretrizes e a responsabilidade a 

serem assumidas pelos gestores nas três esferas de governo tendo como principal 

objetivo “promover a 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”. (Ibidem, p.38)   

Essas conquistas sociais alcançadas em âmbito nacional tiveram ressonância 

também em vários municípios, a exemplo de João Pessoa/PB. Nesse contexto, 

verifica-se o papel exercido pelas conferências e seminários temáticos na ampliação 

e aprofundamento local das discussões.  

As tensões e embates gerados desses processos influenciaram a criação de 

instâncias de igualdade racial. A primeira iniciativa foi realizada em 2005 pela 
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Prefeitura com a “Assessoria de igualdade racial” vinculada a Secretária de 

Desenvolvimento Social (SEDES), responsável em fazer uma interlocução com os 

movimentos sociais e articular políticas afirmativas nas temáticas raciais, LGBT e 

Gênero. Contudo, várias críticas apontaram sua frágil capacidade de decisão, 

expressa pelas limitações financeiras, o que levou a sua extinção no governo 

seguinte.  

  No mesmo ano, foi realizada a V Conferência Municipal de Saúde que 

contou com a participação de inúmeras representações do movimento negro, as 

quais interferiram na aprovação de propostas relativa a população negra relacionada 

a qualificação dos profissionais sobre aspectos raciais; a promoção de ações 

voltadas a Doença falciforme e a população negra em presídios.   

Passados alguns anos, tais reivindicações foram sendo incorporadas de 

forma gradativa. Em 2009, a Doença Falciforme passou a receber pela primeira vez 

atenção do Estado, com a obrigatoriedade de sua notificação compulsória14, 

regulada por portaria emitida pela SMS. Nesse mesmo ano, no âmbito do gestão 

estadual foi criado também por meio de Portaria o “Comitê Técnico para Subsidiar o 

Avanço da Equidade na Atenção à Saúde da População Negra”.  

No ano seguinte a população com Doença Falciforme passou a ser 

contemplado com o Programa Municipal de Promoção e Atenção Integral às 

Pessoas com Doença Falciforme15 criado através de lei municipal, tornando o 

município o único do Estado da Paraíba  a ter criado o programa.   

O programa objetivou-se a redução da morbimortalidade a partir de diretrizes 

destinadas ao fortalecimento do controle social, apoio diagnóstico a usuários e 

familiares, levantamentos epidemiológicos, qualificação dos profissionais, dentre 

outras. 

Para fazer a gestão dessas iniciativas, em 2011 foi formalizada junto ao 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) a criação de Área Técnica de Saúde da 

População Negra, enquanto setor responsável dentro da Diretoria de Atenção à 

saúde pela implementação do PAPIADF e da PNSPN. 

 A área técnica no mesmo ano de sua criação realizou o I Seminário Municipal 

de Saúde da População Negra, o qual teve forte campanha de comunicação em 

                                                           
14

 A portaria 02/2009 que trata da notificação compulsória foi revogada pela portaria 24/2013 que trata 
de casos suspeitos, confirmados e traço falciforme.  
15

 Lei nº 11.974./2010  
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outdoors e spot de rádio, repercutindo na mobilização de diversas entidades dos 

movimentos sociais, profissionais e gestores. As discussões foram organizadas em 

cinco eixos temáticos: Doença Falciforme; Saúde dos Povos e Comunidades 

Tradicionais; Saúde da Mulher Negra; Extermínio da Juventude Negra, Racismo e 

Saúde Mental; SUS – Racismo e equidade racial; e Participação e controle social: 

fortalecendo as lideranças negras.   

Como desdobramentos do Seminário passou a tramitar na Câmara de 

Vereadores o Projeto de lei nº 35/2011 que propõe a criação do Comitê Técnico 

Municipal de Saúde da População Negra com o objetivo de reunir gestores e 

membros da sociedade civil em torno de um apoio técnico e político a gestão da 

PNSIPN no município.  

Dois anos depois, a área técnica inclui o quesito cor/raça no sistema de 

cadastro dos usuários dos dois Hospitais Municipais do Município; revogou a portaria 

SMS Nº 02/2009 através da Portaria Nº 24/2013 que passou a considerar como 

relevância de notificação compulsória para o município os casos suspeitos da 

doença e casos de traço; E inclui a Doença Falciforme no Sistema Informatizado de 

Classificação de Risco enquanto variável de Doença Pré-existente com o objetivo de 

realizar o acompanhamento das entradas e a forma que tem sido classificado os 

usuários em crise,  pelos profissionais.  Essa inclusão ocorreu de uma forma inédita no 

município. 

No ano seguinte, em junho de 2014 o Estado da Paraíba através da Portaria 

Nº 491 é habilitada no PNTN para triagem da Doença Falciforme.   

Os desdobramentos das lutas organizadas em torno do enfrentamento ao 

racismo explicitam o campo de disputas que se espraiam quando forças contra-

hegmônica contestam a ordem vigente. As leis e as instâncias implementadas ao 

longo desse processo, expressam as inúmeras formas de produção de consensos 

que são necessários, na buscar por justiça e direitos de cidadania.  

 

3.2 Análise da Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Falciforme em João 

Pessoa/PB 

 

Um sistema de atenção à saúde da população negra para ser efetivo, requer 

novas formas de intervenção social, as quais resignifiquem modelos focados na 

doença e na demanda, para um modelo destinado aos interesses coletivos. Isso 
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significa reconhecer que os processos sociais interferem nos processo saúde-

doença e que as mudanças necessárias nos modelos de atenção só se fazem com o 

confronto com forças hegemônicas dentro do Estado.  

 

Os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às 
necessidades de saúde da população. Por consequência, deve haver 
uma forte sintonia entre a situação de saúde da população e a forma 
como se estrutura o sistema de atenção à saúde para responder, 
socialmente, a essa situação singular. (VILAÇA, 2012, p. 34) 

  

No âmbito do SUS, o modelo do sistema de atenção preconizado através das 

Redes de Atenção à Saúde16 (RAS) se propõe a essa identificação das 

necessidades da população através de diferentes níveis de complexidade, 

organizada de forma integral e hierarquizada.   

 

Uma RAS consiste na organização do conjunto de serviços e ações de 
Saúde de distintas densidades tecnológicas que, integrados por meio 
de estruturas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 
a integralidade do cuidado às populações de uma região de Saúde 
(BRASIL, 2014, p.21)  

 

Nessa proposta, o nível básico de atenção ou primário a saúde (APS) adquire 

relevância assistencial, uma vez que é considerado o centro de comunicação, ao 

produzir um cuidado a uma população adstrita que dividida em grupos familiares 

permite uma melhor administração da situação de saúde.  

 
Na concepção de RASs cabe APS a responsabilidade de articular-se, 
intimamente com a população, o que implica não ser possível falar-se 
de uma função coordenadora das RASs ou em gestão de base 
populacional se não se der, nesse nível micro do sistema, todo o 
processo de conhecimento e relacionamento íntimo da equipe de 
saúde com a população adscrita, estratificada em subpopulações e 
organizada em grupos familiares que habitam territórios de vida. 
(MENDES, 2012, p.50)  

 

Com a atenção básica no centro da RAS, a organização e planejamento em 

saúde têm como parâmetro a identificação das diferentes identidades culturais, 

econômicos e sociais do território e sua população.  

 
A gestão de base populacional é a habilidade de um sistema em estabelecer 
as necessidades de saúde de uma população específica, segundo os riscos, 

                                                           
16

 Portaria nº 4.279/2010 do Ministério da Saúde 
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de implementar e monitorar as intervenções sanitárias relativas a essa 
população e de prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua cultura 
e de suas necessidades e preferências. (MENDES, 2012, p.50)  

 

Em João Pessoa, as necessidades de saúde são apreendidas a partir de uma 

rede gerida por linhas de cuidados temáticas que têm a característica de ordenarem 

os fluxos das pessoas pelos serviços da rede de atenção para estabelecer cuidados 

nos diferentes aspectos promocionais, preventivos, curativos, reabilitadores e 

paliativos. 

 Essas linhas estão dispostas de acordo com os perfis,  populacional (saúde 

da criança, saúde da mulher, saúde do idoso, pessoa com deficiência, saúde da 

população negra), de agravos ou doenças (tuberculose e hanseníase, hipertensão e 

diabetes e Doença Falciforme) ou até mesmo por recursos terapêuticos (saúde 

mental, saúde bucal e práticas integrativas e complementares).  

Nessa perspectiva o cuidado é pensado de forma a facilitar o acesso da 

população ao sistema de acordo com suas especificidades e produzir respostas 

cada vez mais efetiva e adequada, através de projetos terapêuticos específicos.   

Essa proposta de cuidado é a expressão de que novas práticas de gerência 

se gestaram no SUS na perspectiva de alcançar as mudanças propostas com a 

reforma sanitário, o que implica  

 

(...) tomar como objeto os problemas de saúde e seus determinantes, 
organizando-se a atenção de modo a incluir não apenas as ações e serviços 
que incidem sobre os efeitos dos problemas (doença, incapacidade e morte), 
mas, sobretudo, as ações e serviços que incidem sobre as causas. 
(condições de vida, trabalho e lazer), ou seja, no modo  de vida das pessoas 
e dos diversos grupos sociais (PAIM, 1999 apud TEIXEIRA, 2006, p. 27) 

 
 

Torna-se nítida, portanto, a incorporação de noções e conceitos provenientes 

da saúde pública e coletiva que se traduzem em princípios e diretrizes operacionais 

pautadas na reorganização dos serviços pela complementaridade e hierarquização, 

e pela integralidade das práticas de saúde.  

São inegáveis essas mudanças e avanços. Contudo, essas questões 

dependem da existência ou da criação de condições de permanência e reprodução 

reais do modelo preconizado, o que faz da resolução dos problemas de saúde uma 

questão estritamente política, pois não demanda apenas a combinação de 

estratégias, recursos e tecnologias de alto grau de eficiência. Mas, o enfrentamento 
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das desigualdades vivenciadas por diferentes grupos populacionais de forma a 

possibilitar reais condições de autonomia e liberdade.  

Para tanto, é inevitável o confronto com forças e estruturas sociais que ainda 

possuem significativa interferência na gestão dos serviços, ou seja, significa 

enfrentar modelos de atenção que ainda, numa correlação de forças, atuam contra 

as idealizações propostas e as conquistas sociais alcançadas.  

 

Formular políticas sociais no capitalismo e, mais do que isso, no contexto do 
neoliberalismo, é enfrentar poderosas forças sociais sempre em luta para 
assegurar no Estado a consolidação de seus interesses e privilégios, os quais 
investem contra direitos sociais, especialmente contra aqueles que têm 
perspectiva redistributiva. (TEIXEIRA, 2009, p.9) 

 

Nesse sentido, a atenção à saúde da população negra constitui um grande 

desafio, porque requer confrontar as hegemonias que sempre estiveram no espaço 

do Estado negligenciando o atendimento de suas necessidades. Essas hegemonias 

por sua vez, encontram-se traduzidas em modelos de atenção tão caros a 

constituição de uma política de saúde equânime, a exemplo do modelo sanitarista e 

o modelo privatista.  

No modelo sanitarista, a saúde pública foi institucionalizada com base em 

uma gestão centralizada, focada na realização de campanhas que não 

contemplavam a totalidade da situação de saúde, voltando-se apenas em ações 

pontuais. As respostas aos problemas ocorriam exclusivamente via controle 

populacional realizado por práticas eugênicas destinadas a provocar o 

desaparecimento da população negra da ordem vigente. 

Já o modelo privatista, originado na medicina liberal e fortalecido com 

expansão da previdência social, atua ainda de modo hegemônico pela valorização 

de uma atenção médico-assistencial. Nesta proposta, os problemas são resolvidos 

pela lógica da “oferta e procura”, assim como no mercado. Os serviços se organizam 

em torno da demanda pela cura, sem compromisso com o conjunto dos problemas 

de saúde.   

Ambos os modelos caracterizam padrões de política de saúde -  excludente, 

seletiva, fragmentada - altamente incapazes de alterar os níveis de saúde da 

população negra determinada por condições sociais desfavoráveis ao seu 

desenvolvimento humano, conforme apresentada no capítulo dois deste trabalho. 
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A incapacidade do atual sistema em reverter essa lógica de reprodução de 

desigualdades, demonstra que a organização dos serviços é realizada como 

resultado de práticas de gestão dispostas apenas a realizar concessões e mascarar 

conflitos. Desse modo, espraiam-se uma série de direitos que historicamente foram 

negados, tais como os direitos de saúde da população negra, porém com limitada 

capacidade de transformar a realidade social. 

Essa forma de operar consensos ofusca inúmeras contradições, sobretudo 

em tempos de gestão participativa, onde os espaços de controle social expressam a 

atuação de diferentes sujeitos nas questões de ordem pública. Contudo, essa 

participação  não garante que as questões de natureza institucionais que, camuflam 

os interesses dominantes, sejam colocadas em cheque. 

Essas questões podem ser traduzidas como aquelas relativas às dimensões 

de caráter técnico-operativo e de caráter gerencial e organizativo do sistema de 

saúde, os quais por estarem intrínsecos a questões internas da gestão da atenção 

dificultam a intervenção da sociedade, seja pelo pouco conhecimento das 

ferramentas ou, pelas ideologias de descrédito do estado. 

 
Vários sujeitos individuais e coletivos, que emergiram na contestação os 
valores conservadores e às condições de desigualdade social, estão 
ideologicamente seduzidos pela ordem vigente e seguem fortalecendo 
tendências de conformismo às iniciativas do capital e de afirmação do ideário 
liberal-burgues. (SANTOS, 2009, p.77) 

 

A reforma de Estado caracterizada pela redução dos custos sociais com o fim 

de garantir estabilidade do mercado provocou a explosão de problemas que 

reforçam ideias de ineficiência das políticas sociais do estado, a exemplo: da 

precarização no atendimento em saúde, falta de medicamentos, serviços sem 

infraestruturas adequadas; Esses problemas colocam a sociedade a favor da 

privatização com a retirada do estado e responsabilização da sociedade. 

  

 A incapacidade do poder público na garantia de direitos básicos, a 
impermeabilidade do poder e a baixa credibilidade no Estado fortalecem os 
sentimentos de impotência política, desamparo social e conformismo, 
esvaziando as possibilidades de interlocução (Diniz, 1997 apud SIMIONATO, 
1999).  

 

É sobre esse cenário que a atenção a saúde da população negra apresentará 

seus limites de respostas sociais. Pois nesse quadro de vitória do capital, o racismo 
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institucional será utilizado, sobretudo para proteger os interesses e vantagens da 

classe dominante acumulados, sobre a marginalização da população negra, na 

esfera econômica, política e cultural.  

O racismo irá operar no cotidiano das instituições, provocando desigualdades 

na distribuição de serviços e recursos públicos de forma a limitar as condições de 

reprodução da população negra, sobretudo nos aspectos de interlocução com a 

esfera pública.   

 

Enfim, a Reforma do Estado passa uma ideia artificial de politização e de 
controle a ser exercido pela sociedade civil, principalmente dos segmentos de 
classe subalternizados que ainda não tiveram a oportunidade de construir 
uma cultura política que lhes possibilite intensificar as lutas sociais em favor 
de uma nova hegemonia.(SIMIONATO, 1999, p. 10) 

 

O racismo terá um papel de invisibilizar os problemas raciais a partir do 

desenvolvimento de uma cultura organizacional “que se não os torna invisíveis, os 

faz parte da ordem “natural” das coisas - capazes de dificultar ou impedir o alcance 

pleno das possibilidades e resultados das ações, programas e políticas 

institucionais, perpetuando a exclusão racial” (WERNECK, 2012, p. 19) 

 

3.3 DIMENSÕES DE ATUAÇÃO DO RACISMO INSTITUCIONAL 

 

Os modelos de atenção à saúde podem ser entendidos como uma dada 

forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas e atender 

necessidades de saúde individuais e coletivas. Sua condição de existência no 

âmbito do SUS resulta de um longo processo, acumulados desde reforma sanitária, 

de reorganização na lógica dos serviços. Contudo, um balanço dessas mudanças 

nos faz questionar até que ponto os serviços de saúde estão organizados para 

conduzir uma redistribuição equitativa de recursos e serviços, de forma a garantir a 

integralidade do cuidado em saúde.    

Nesse sentido, para Teixeira (2006, p. 25) uma análise sistêmica dos modelos  

deve considerar três dimensões:  

- Dimensão gerencial – voltada aos mecanismos de condução das ações e 

serviços; 

- Dimensão organizativa – estabelece relações das unidades e seus níveis de 

complexidade, levando em conta sua hierarquização.  
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- Dimensão técnico-assistencial ou operativa – referente às relações entre 

sujeitos e objetos de trabalho, mediadas por tecnologias que operam o processo de 

trabalho e saúde.  

Com base nessa divisão será analisada a atenção à saúde da população 

negra com Doença Falciforme a fim de identificar as expressões do racismo 

institucional. Para tanto, centraremos a analise sobre as dimensões gerencial e 

organizativa e dimensão técnico-operativa inerente ao modelo de atenção à saúde.   

 
 

3.3.1 Dimensão gerencial e organizativa 

 

A análise da Atenção a Saúde das pessoas com Doença Falciforme, segundo 

as informações dos RAG do município, apontam para a conformação de um modelo 

de cuidado focado na atenção básica e na prevenção de eventos agudos.  

Por essas características está focado em ações de baixa densidade 

tecnológica e de baixo custo que, embora, com maior alcance assistencial, 

provocam mudanças de longo prazo, incapazes de alterar a realidade de saúde.  

Nessa perspectiva, o primeiro aspecto a se considerar na análise desse 

modelo diz respeito as ações assistenciais preventivas, as quais exigem apenas o 

uso de tecnologias leves por parte de toda a equipes de saúde. 

 

Quadro 01: Ações assistenciais de cuidado a Doença falciforme desenvolvida pela 
ATSPN/SMS na Atenção Básica à Saúde. João Pessoa, 2011 – 2013.  
 

Ações assistenciais 

- Oferta de exames de apoio diagnóstico 

- Oferta de medicamentos para uso profilático 

- Oferta de Imunizações 

- Utilização de protocolos terapêuticos  

- Cadastro do Usuário no PPAIPDF 

- Acompanhamento do usuário via ficha específica (Em anexo) 

- Orientação para auto-cuidado 

- Orientação genética  

Fonte: SMS-JPA 
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O leque de ações acima descrito possibilita ao usuário com Doença 

Falciforme um fácil acesso aos cuidados mínimos de controle da doença, em razão 

da aproximação geográfica de sua residência à Unidade de Saúde. Desse modo, 

poderá acessar medidas para uma profilaxia, via medicamentos de uso contínuo e 

das imunizações.   

A proximidade com a unidade possibilita também a garantia de um suporte 

técnico-assistencial voltado ao acompanhamento periódico da situação de saúde do 

usuário e de sua família, o qual deverá ser feito pelo registro na ficha de 

acompanhamento específica (nos anexos), com o apoio do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), que realiza as visitas domiciliares.  

       Essas circunstâncias, no entanto, se apresentam viáveis e efetivas quando as 

pessoas com Doença Falciforme apresentam baixas complicações da doença. No 

caso de precisar realizar cuidados com úlceras de perna ou a recuperação de 

sequelas de AVC deverão procurar outro nível de atenção. 

Nesse caso, a ESF aciona a rede complementar através dos 

encaminhamentos e regulação, é o que acontece, por exemplo, com a oferta de 

exames de apoio diagnóstico. Nesse caso, as equipes são mediadoras das 

respostas aos problemas de saúde que extrapolam os muros da unidade para se 

esbarrarem em burocracias e na fragilidade dos serviços ofertados na rede.    

Segundo Villaça (2012, p. 92) os problemas mais comuns encontrados nessa 

mediação são a,  

 

insuficiência na carteira de exames; ausência de protocolos clínicos sobre os exames 
utilizados rotineiramente; oferta insuficiente, em quantidade e qualidade, da coleta na 
unidade de PSF; baixa qualidade do transporte das amostras; ineficiência e baixa 
qualidade no processamento dos exames (pouquíssimos laboratórios operam de 
acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas); demora no 
resultado do exame que pode gastar mais de duas semanas para chegar ao 
profissional que o requisitou; e grande número de exames realizados que não 
chegam aos médicos que os solicitaram. (VILLAÇA, 2012, p. 92) 

 

 

As pessoas com Doença falciforme diante das fragilidades do sistema 

passam a enfrentar filas de esperas por exames e consultas especializadas que 

podem demorar meses, da mesma forma que outras pessoas que não possuem sua 

especificidade.    

Pelo fato de não haver um trabalho de classificação dos riscos que permita 

estratificar as prioridades, essas questões poderiam ser resolvidas com a inclusão 
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na AB de procedimentos tidos como de média complexidade, tão necessários na 

garantia de maior resolutividade aos problemas de saúde.  

O que poderia acontecer com a implantação de estruturas laboratoriais que 

permitisse acesso mais rápido e prático a exames como o teste do pezinho e 

eletroforese de hemoglobina que se facilitado na própria unidade, tonariam  um forte 

aliado na cuidado precoce da doença. Outra possibilidade seria a oferta de um 

suporte de cuidado, estruturado em tecnologias mais avançados, a exemplo do 

exame de Doppler transcraniano, de maior impacto na situação de saúde.  

Contudo, sem grandes investimentos, atenção básica acumula inúmeras 

demandas sociais. 

Outro aspecto de relevância a se considerar refere-se às equipes 

multiprofissionais, as quais ainda sofrem influência de uma modelo da atenção 

médico-assistencial. Nessa perspectiva, identifica-se as ações voltadas transformar 

as práticas de saúde: 

Quadro 02: Ações de qualificação da Rede de serviços da Doença falciforme desenvolvida 
pela ATSPN/SMS na Atenção Básica á Saúde. João Pessoa, 2011 – 2013.  

Fonte: SMS-JPA. 

 A realização de qualificações e demais estratégias de disseminação de 

conhecimento da Doença objetivaram promover a colaboração multiprofissional 

sobre várias modalidades de integração, tais como seminário, cursos, oficinas, as 

quais alcançaram os profissionais dos três níveis de atenção, inclusive gestores.  

O impacto das qualificações, no entanto, configura-se como algo processual, 

pois requer mudanças em processos de trabalho, os quais só são possíveis com o 

confronto dos diferentes interesses presente em cada categoria profissional.  

Nessas relações destaca-se a influência do modelo médico-centrado que 

valoriza a figura do médico em detrimento dos demais profissionais, sobretudo nos 

aspectos de valorização salarial e das condições de trabalho. 

Acrescenta-se também a realidade dos vínculos precarizados serem 

responsáveis pelo descontentamento e rotatividade dos trabalhadores.  

No PSF, a grande maioria dos profissionais de nível superior tem vínculos 
precários, especialmente pela via dos contratos temporários. Isso não 

Ações de Qualificação 

- Qualificação para profissionais e gestores 

- Matriciamento nas ESF 

- Realização da Semana de mobilizações da Atenção Hospitalar 

- Produção de material informativo 
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somente corta a possibilidade de estabilidade como favorece as demissões e 
contratações políticas que geram um enorme turnover no PSF.(VILLAÇA, 
2012, p. 98) 

 

Nesses aspectos, a população com Doença Falciforme, que historicamente foi 

negligenciada por razão do desconhecimento dos profissionais acerca do cuidado 

específico, passa alimentar certo descrédito pela equipe de saúde da família, o que 

constitui um fator negativo na constituição de vínculo com esse nível de atenção. 

As pessoas com Doença Falciforme acabam sendo mais uma vez vitimizadas 

por ações que, por mais que expressem avanços na busca de atendimento 

adequado a população, são de longo alcance temporal. 

Os efeitos da ausência de ações mais efetivas e integrais podem ser 

percebidas pela análise do contexto sócio-epidemiológico das pessoas com Doença 

Falciforme. Nesse aspecto, o mesmo modelo de atenção que prima por respostas de 

impacto de longo prazo, é também o que valoriza as ações de vigilância dos 

determinantes de saúde, o que se verifica a seguir: 

 
Quadro 03: Ações de Vigilância Epidemiológica desenvolvida pela ATSPN/SMS João 
Pessoa, 2011 – 2013.  

Fonte: SMS-JPA. 

Identifica-se um esforço em adaptar fichas e sistemas de informação para 

captar informações com recorte de raça. O que acontece com a adaptação da ficha 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); inclusão do quesito 

cor/raça no cadastro de usuários dos hospitais municipais; e a inclusão da Doença 

falciforme no Sistema informatizado de Classificação de Risco.  

Apesar da estruturação de um sistema de vigilância voltado ao melhor 

conhecimento da situação de saúde da população, os limites do modelo de atenção 

Ações Epidemiológicas 

 

 - Elaboração e publicação da Portaria nº 24/2013 que revoga a Nº 02/2009, e passa a incluir a 

notificação compulsória de casos suspeitos da Doença Falciforme e de Traço Falciforme 

- Adaptação da ficha do SINAN para casos suspeitos 

- Incentivo ao trabalho de busca ativa de usuários e suas famílias 

- Qualificação dos núcleos de Vigilância Epidemiológica dos Hospitais para atuar na notificação  

- Elaboração de manual de busca ativa da DF para ACS* 

- Inclusão do quesito cor/raça no sistema de cadastro do usuário do serviço hospitalar 

- inclusão da Doença Falciforme no Sistema Informatizado de Classificação de Risco dos hospitais 

municipais 
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à saúde das pessoas com Doença Falciforme ainda é sentido, pois sua superação 

exige intervenções de caráter estrutural. 

No plano político institucional, portanto todas essas respostas empreendidas 

pela ATSPN apresentam limites na atenção á saúde, sobretudo no que se refere ao 

enfrentamento das desigualdades e promoção da qualidade de vida, uma vez que as 

ações exigem baixo poder de decisão e consequentemente poucas alterações nas 

estruturas dos sistemas de saúde. 

Por essa razão, verificam-se poucas ações de caráter intersetorial, 

considerando que estas são de amplo alcance e mais efetivas na resolução de 

problemas mais complexos.  

 
Quadro 04: Ações de caráter Intersetorial desenvolvida pela ATSPN/SMS na Atenção 
Básica á Saúde. João Pessoa, 2011 – 2013.  
Ações de Caráter Intersetorial 

 

- Pactuação com a SES de um fluxo de informações da triagem neonatal.  

- Articulação de diversas secretarias para realização de eventos e qualificações 

Fonte: SMS-JPA. 

 

Verifica-se que as ações com outras setores limitam-se a parcerias em torno 

da organização de eventos, caracterizando uma intersetorialidade limitada em ações 

pontuais.  

Outra dimensão também importante é a do subfinaciamento das ações, 

expressa pela baixa alocação de recursos no setor e dos impasses da priorização 

dos gastos.  

 

Quadro 05: Projetos de Captação de Recursos desenvolvidos pela ATSPN/SMS. João 
Pessoa, 2011 – 2013.  

Fonte: SMS-JPA 

 

Na planilha orçamentária do município não se prevê dotação específica para 

desenvolvimento das ações de saúde da população negra e da Doença. Nessa 

condição, os gastos realizados com as ações são previamente pactuados com áreas 

Captação de Recursos 

 

- Convênio para compra de Doppler  Transcraniano 

- Convênio para projeto de fortalecimento de participação popular de lideranças negras 
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e setores que possuem orçamento específico. Nesse sentido, espraiam um campo 

de negociações dentro da própria gestão, sem os quais não é possível concretizar 

ações voltadas a saúde da população negra. 

 Outra possibilidade para captação de recursos é possível através da 

inscrição de projeto no sistema de convênios. Contudo, verificam-se limites nessa 

modalidade, caracterizada pela burocracia e demora na destinação de recurso. 

 O convênio relativo ao projeto de fortalecimento da participação popular foi 

elaborado em 2012 e somente em 2014, o recurso foi liberado para o Fundo 

Municipal de Saúde (FMS). Nesse mesmo processo, o convênio referente à 

construção de um Centro de Prática Integrativas que requeria um valor muito maior, 

foi liberado em tempo hábil.  

Acerca do convênio para compra de Doppler, este foi aberto em junho de 

2013, porém teve que ser reprogramado no orçamento do Ministério da Saúde para 

2014 e ainda encontra-se tramitando.  

A limitada capacidade do modelo de atenção à saúde das pessoas com 

Doença Falciforme expressa em termos de baixo custo e baixo poder de decisão 

não alteram no âmbito do SUS a forma histórica do Estado negligenciar as 

necessidades de saúde da população negra.   

Segundo Villaça (2012) “O discurso oficial da APS como estratégia está longe 

de consolidar-se na prática institucional porque não foram dadas as condições 

materiais e simbólicas para que isso acontecesse”. Nessa condição, qualquer 

iniciativa que foque na atenção básica sem provocar mudanças na estrutura de um 

sistema de saúde marcado pela interferência de classes hegemônicas, tornará 

sempre limitada em suas respostas sociais. 

Portanto, o racismo continua expressão dos interesses dominantes de forma 

a invisibilizar a questão racial sobre o manto de ordem democrática, expressa pela 

manutenção de instancias, como a Área Técnica de Saúde Da População Negra.  

Decerto um grande desafio se espraia para a sociedade civil organizada.  

 

 

3.2.3 Dimensão técnico-operativa 

 

A dimensão técnico-operativo diz respeito as relações estabelecidas entre os 

sujeitos e seu objeto de trabalho, as quais são mediadas por tecnologias e pelo 
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saber  necessárias ao alcance dos objetivos de um projeto, um planejamento, entre 

outras.  

Nesse aspecto, adquire relevância a dimensão do trabalho em saúde, uma vez 

que constitui no SUS um aspecto necessário para alcance da sua eficiência, 

sobretudo pelo fato do trabalhador não ser um mero realizador de tarefas, mas um 

agente transformador.  

Identifica-se, contudo, uma questão de ordem político-institucional que recai 

sobremaneira sobre a Área Técnica: a área encontra diante de inúmeras atribuições, 

relativa limitação técnica, uma vez que se registra o fato de ter se constituído e 

permanecido ao longo de um ano, composta apenas por um membro, o qual exerce 

a representação de coordenação. Apenas no ano de 2012 passou a contar com 

mais um técnico, sendo este substituído duas vezes. A equipe possui vínculo 

precarizado.  

Tal fato revela as fragilidades impostas no âmbito da gestão do trabalho no 

SUS, considerando a breve rotatividade dos técnicos, ocasionadas pelas as 

fragilidades dos vínculos, sobrecargas das demandas, e condições salariais não 

satisfatórias.  

 

No campo da gestão do trabalho, políticas restritivas, no que se refere 
ao quadro de pessoal no setor público, levaram à flexibilização dos 
vínculos, à desestruturação e desregulamentação do mercado de 
trabalho e à ampliação da informalidade dos empregos. A tendência a 
terceirizações e a “cooperativização” parece ter sido, em muitos locais, 
a alternativa disponível para manter alguns programas em 
funcionamento. (Brasil, 2007, p. 78) 

 

Nesse sentido, o contexto de Estado mínimo caracterizado dentre outras pela 

redução dos investimentos na área social, produz novos domínios no âmbito do 

estado que aponta na direção da fragilização do programa.  Fundada no discurso da 

crise fiscal do Estado, o racismo institucional se utiliza de novas formas de consenso 

estimulada pela desqualificação do público em favor da privatização. 

 

A demanda crise fiscal do Estado passa a ser o argumento para a 
defesa neoliberal do corte de gastos sociais que esconde as reais 
intenções de diminuição dos custos com força de trabalho e o 
redirecionamento do fundo público para atender em maior escala as 
demandas do grande capital. (SALVADOR, 2012. p.217)  
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Os efeitos desse contexto produzem sérios danos na atenção à saúde, 

recaindo em grande medida na realidade da população negra, por exemplo, SUS 

dependente desse sistema. 

 

(...) fica evidente que o fenômeno da diversidade de vínculos tensiona 
a convivência das equipes no interior dos serviços, comprometendo as 
boas práticas de gerência e acirrando conflitos, pela não observância, 
em alguns casos, das proteções trabalhistas, com reflexos na atenção 
à saúde da população. (BRASIL,2007, p. 24)  

 
Nesse sentido, aponta-se como emergente o debate da questão de ordem 

técnico operativa, qual seja: as condições de trabalhos dos gestores das políticas 

específicas, a qual deve estar relacionada com a destinação de dotação 

orçamentária próprias; autonomia da equipe gestora, e satisfatórias condições de 

trabalho e de salário.  

A gestão do trabalho, portanto, constitui condição necessária para mudanças 

das práticas e modelos de atenção e o enfrentamento ao racismo institucional que 

provoca inúmeras formas de negligencia do Estado com as questões de saúde da 

população negra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As condições de saúde da população negra estão definidas em termos de 

uma questão racial, fruto de processos ideoculturais e econômicos, nos quais o 

racismo tem participação ativa na produção de consensos e subalternidades. Por 

essa razão, esta população insere-se num contexto desfavorável de vida e saúde, 

em que as respostas sociais efetivas só serão possíveis com a emersão de uma 

consciência histórico- crítica que rompa passividades e seja capaz de desvendar as 

inúmeras forças hegemônicas atuantes no Estado.   

Na análise do racismo desenvolvida nesse trabalho tem forte significado a 

ideia de hegemonia de Gramsci, na qual a supremacia de um grupo social sobre 

outro é articulado por domínio, através da coerção e, como direção moral e 

intelectual, pela produção de consensos. 

 Nessa perspectiva, ao longo da trajetória de formação social do País, 

verifica-se que estruturas sociais foram erguidas em torno de um projeto de classe 

voltado a atender interesses econômicos e privilégios raciais. Nestes tiveram papel 

importante o Estado e as instituições sociais voltadas à formação intelectual dos 

agentes responsáveis em propagar um conhecimento científico e social direcionado 

a atender interesses privados.  

O primeiro aspecto a ser evidenciado nesse sentido, remete-se as primeiras 

descobertas científicas que subsidiaram as práticas de saúde pública do início da 

primeira república (1889 – 1930), num contexto sociopolítico marcado pelo incentivo 

a imigração europeia e uma economia cafeeira agroexportadora, carro chefe do 

processo de urbanização do País.   

Nesse contexto, um grupo de intelectuais a frente do Estado fomentou um 

pensamento social que deu base a práticas higienista e sanitarista de caráter 

eugênico, a exemplo de Renato Kehl, Oliveira Viana, Silvo Romero e Raimundo Nina 

Rodrigues. No centro, a ideia de que a população negra era uma raça degenerada e 

que sua mistura com a raça branca geraria um tipo racial inferior, o mestiço.  

Para tanto, formas de coerção tornaram-se cada vez mais evidentes com 

destaque as práticas dos inspetores sanitários que a serviço do Estado fiscalizam as 

classes consideradas perigosas – negros e pobres.  
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Criou-se, portanto, formas de subalternidades articuladas por meio de 

operações políticos-culturais destinadas a marginalizar e eliminar a história e 

participação dos negros na sociedade.  

Com a chegada do século XX, o País entra numa crise e se ver obrigado a 

superar seu modelo econômico por uma nova economia, proveniente da 

industrialização dos grandes centros urbanos.  Nesse contexto, a saúde passa a ser 

vista como um espaço importante para incremento do capital. 

Nesse processo, um verdadeiro complexo médico-hospitalar se ergueu, com 

o apoio do Estado que, subsidiou, através de uma coerção política, um sistema 

jurídico, necessário para garantir uma expansão do capital, sem conflito. 

Desse modo, concessões foram feitas aos trabalhadores e uma cidadania 

regulada foi gestada na perspectiva de fragilizar as classes subalternas. A 

população negra, nesse contexto, não ficou apenas a margem de uma política de 

saúde, mas submersa em um pensamento social que resignificava suas estratégias 

de produção de consenso.  

Uma ideologia desenvolvimentista se alia a um pensamento que fomentou a 

ideia de harmonia social na perspectiva de estruturar um projeto nacional para o 

País que pudesse atrair investimentos internacionais. Nesse contexto, as ideias de 

democracia racial de Gilberto Freire, que ganha repercussão fora do País, terá 

utilidade, sobretudo, dentro de uma política de contenção social. 

 As ideias de Freire atuavam em torno de levar a população negra a renunciar 

sua identidade em torno de um projeto comum que buscava assimilar as diversas 

identidades em torno de uma identidade nacional fundamentado em padrões 

eurocêntricos. Assim, a integração à ordem passou a ser encarada como resultado 

de um esforço individual e não de um problema racial.  

A partir de então, a questão racial no Brasil é reforçada pelo “fetiche da 

miscigenação”, capaz de atuar no plano da intersubjetividade das relações raciais e 

ocultar contradições expressas em termos de hierarquia racial econômica e política.  

O alvo do racismo, portanto, sempre estivera na identidade negra, foco de 

pensamentos e práticas que objetivaram desagregar politicamente a população 

negra para assim, tornar hegemônicos os valores da elite branca no País. Nessa 

construção, atribui-se aos intelectuais comissários da elite branca a tarefa de, 

através de um pensamento social de forte impacto cultural, transmitir um consenso 

espontâneo em torno dos ideais dessa mesma elite.  
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Contudo, esse processo jamais foi realizado sem tensões. A década de 1970 

e 1980 foi um grande exemplo de reação contra-hegemônica, evidenciada pelo 

movimento da Reforma Sanitária que passou a questionar a ação do Estado em 

torno dos interesses privados.  Foram contestados, sobretudo, a prática médica e 

movimentos ideológicos presentes, com objetivo de fundamentar uma proposta de 

uma política de saúde, constituída como dever do Estado.  

Identifica-se também atuação do movimento negro que através da 

resignificação da ideia de raça, passou a fomentar a ideia de identidade negra 

positiva, como elemento de mobilização da população negra em torno de um projeto 

comum. Neste estava à denúncia das desigualdades sociais e seus efeitos na 

saúde, inclusive na prevalência de doenças, a exemplo da Doença falciforme, a qual 

adquiriu relevância na reivindicação de uma política de saúde específica.  

Os efeitos dessas forças puderam aos poucos resultar na criação de direitos 

específicos, políticas afirmativas e de instâncias dentro dos governos para tratar das 

questões raciais.  

Em João Pessoa, esses movimentos puderam ser sentidos a partir de 2009, 

na ocasião da publicação de uma portaria pela SMS, destinada a obrigatoriedade da 

notificação compulsória da Doença Falciforme pelos estabelecimentos de saúde. Em 

seguida, com a criação da Lei que cria o Programa da Doença Falciforme no 

município e em 2011, com a criação da Área Técnica de Saúde da População Negra 

responsável em gerir o Programa e a Política Nacional de Saúde da População 

Negra.   

Contudo, as conquistas sociais que significaram, a partir da democratização 

dos direitos, uma reforma política no País, não foram acompanhadas de uma 

reforma econômica e cultural, o que possibilitou novas reações do capital, 

alavancada por um projeto neoliberal que passou a expressar os interesses de uma 

burguesia cada vez mais forte. 

Nesse aspecto, o presente trabalho buscou investigar os impactos resultantes 

do projeto reacionário da classe dominante sobre a nova ordem de direitos. 

Verificou-se, portanto, fragilidades em torno da efetividade das políticas afirmativas 

na redução das desigualdades e melhorias nas condições de saúde da população 

negra.  

Essa população vivencia desvantagens em relação à população branca em 

termos de renda, trabalho e educação, as quais são caracterizadas também por 
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desigualdades locais, em termos de distribuição populacional. A população negra é, 

em João Pessoa/PB, maioria nos Distritos Sanitários que possui os bairros com os 

piores IDH, a exemplo do DS I. Ao contrário, a população branca ocupa com uma 

maior prevalência o único distrito (DS V) que agrega os bairros com os melhores 

IDH.  

Tais evidências constituem situações para o agravamento do estado de 

saúde, sobretudo da Doença falciforme, nos aspectos de qualidade de vida e 

morbimortalidade.  

As condições de adoecimento da Doença estão relacionadas em sua maioria 

a problemas respiratórios, infecções gastrointestinais e problemas articulares, os 

quais são provocados em grande parte dos casos, por bactérias e vírus. Vetores que 

podem ser evitados em algumas circunstâncias caso haja, boas condições de 

moradia, boa higiene pessoal e do lar, lavagem correta dos alimentos e acesso 

informações sobre autocuidado, dentre outras. Contudo, grande parte dessas 

estruturas não são encontras no contexto de vida desses usuários.  

Desse modo, além do contexto desfavorável, estão também sujeitos a um 

atendimento desqualificado, o que verifica na forma como o serviço hospitalar tem 

realizado a classificação de risco desses usuários em crises de dor. Verificou-se que 

cerca de 63% dos casos foram estratificados como de menor urgência (azul ou 

verde), levando o usuário a esperar cerca de uma hora por um atendimento de 

urgência.  

Os efeitos dessa realidade refletem nas informações de óbitos. A partir de 

2011, passam a serem registrados cerca de dois óbitos anuais de Doença 

Falciforme. Outro fator preocupante está no fato de se registrar baixa expectativa de 

vida. Dos 17 óbitos identificados, nenhum dos presentes chegaram a 50 anos de 

idade, sendo a maioria das mortes na faixa etária de criança-adolescência.   Esses 

dados reafirmam que o desenvolvimento humano é desigualmente vivenciado 

segundo grupos raciais.  

As respostas sociais empreendidas pelo Estado, contudo, não respondem em 

sua totalidade a gravidade do problema, uma vez que se registra um atenção a 

saúde focada na atenção básica e em eventos agudos caracterizados por baixo 

custo, baixa tecnologia e portanto baixo poder de decisão.  

A atenção básica apresenta inúmeros limites, dentro os quais: baixa 

retaguarda dos serviços de média e alta complexidade; modelo médico-centrado e 
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vínculos precarizado produzindo conflitos na equipe e fragilizando trabalho 

multiprofissional; ações de vigilância eficazes, contudo sem efeitos na vida da 

população; e poucas ações intersetoriais. 

Destaca-se o fato de não existir orçamento específico para desenvolvimento 

das ações de saúde da população negra, sendo este negociado com outras áreas. 

Além deste fato, identifica-se também que os  processos de captação de recursos 

realizados via convênios são burocratizados e repercutem em atrasos de até dois 

anos para a liberação dos recursos.   

Outra característica desses limites se espraia na dimensão técnico 

operacional da Área Técnica de Saúde da População Negra, na qual se espraia 

todos os efeitos de uma política neoliberal que fragiliza as respostas sociais do 

Estado. A Área Técnica está refém de vínculos precarizados, baixos salários que 

resultam em alta rotatividade e compromete um trabalho de qualidade. 

Tais questões, no entanto, passam a ser invisibilizadas pela sociedade civil, 

em particular pelas expressões dos movimentos sociais negros, uma vez que as 

questões de ordem gerencial-organizativa e técnico-operativa não recebem grandes 

intervenções da sociedade, seja pelo pouco conhecimento das ferramentas ou, 

pelas ideologias de descrédito do Estado, as quais geram passividade.  

Outro fator importante na fragilização da sociedade foi o fato da criação das 

políticas afirmativas desdobrar no recrutamento de muitas lideranças na ocupação 

de cargos e coordenações estratégicas, o  que desdobrou na desmobilização 

política do segmento negro e na contenção dos movimentos políticos que colocavam 

em check a ordem. 

Portanto, o racismo continua a exercer o domínio do Estado como parte da 

expressão dos interesses dominantes. Em tempos de democracia e reconhecimento 

de direitos específicos, esse Estado será mais consensual do que coercitivo, 

impondo-se mais pela hegemonia do que pelo domínio.  

Por essa forma de legitimar, a elite branca continua a manipular o 

pensamento social em torno de seus interesses, estando ainda imperando o “fetiche 

da miscigenação” que opera para fragilizar uma identidade negra, sobre o viés do 

senso comum, na qual a questão racial é negada e os preconceitos e discriminação 

naturalizados.   
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Os movimentos negros têm, portanto, um desafio, sobretudo na perspectiva 

de recompor uma identidade negra que seja capaz de produzir uma consciência 

crítica que leve a uma práxis transformadora de um ambiente cultural e de uma 

cultura política.  

 

RECOMENDAÇÕES 

 

As análises produzidas, ao longo do trabalho, permitiram a construção de 

algumas recomendações voltadas ao enfrentamento ao Racismo Institucional e ao 

aperfeiçoamento da Atenção à Saúde da População Negra com Doença Falciforme 

em João Pessoa/PB. Estas apontam a necessidade de mudanças nos processos de 

gestão e na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

será apresentado a seguir:   

1) Fortalecer a ATSPN, enquanto espaço estratégico de implementação de ações 

afirmativas na saúde. Para tanto, se faz necessário garantir a estruturação de uma 

equipe mínima, de um ambiente de trabalho confortável, condições salariais 

satisfatórias que permitam uma motivação para o trabalho, conseqüente aumento de 

produtividade e prevenção de problemas como rotatividade excessiva. 

2) Visibilizar, no Plano Plurianual e nas programações anuais de todas as linhas de 

cuidado, gerências e demais setores existentes, o enfrentamento ao racismo 

institucional como ação contínua e, portanto, expressão do compromisso de toda a 

gestão. Desse modo, deverão focar-se, sobretudo naqueles setores, nos quais as 

demandas da população negra e a percepção do racismo são mais preocupantes, a 

exemplo das gerências de média e alta complexidade, Farmácia, Financeiro, Gestão 

de Pessoas, entre outras a serem identificados;  

3) Implementar a proposta do Serviço Municipal de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doença Falciforme, criada pela ATSPN, o qual  possibilitará o investimento no 

cuidado de média e alta complexidade necessário para prevenção e atendimento de 

casos graves da Doença de forma a definir uma rede segura de referência e contra-

referência; 

4) Subsidiar o trabalho das Equipes de Saúde da Família com o protocolo que 

oriente os cuidados às Pessoas com Doença Falciforme na Atenção Básica, o qual 

se encontra em construção pela ATSPN. Bem como potencializar a estrutura e a 
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capacidade de atendimento da Atenção Básica, sobretudo no diagnóstico precoce 

da doença, através da descentralização do teste do pezinho para as Unidades de 

Saúde da Família e na abordagem a dor leve e moderada.  

5) Possibilitar nos processos de avaliação da gestão e de monitoramento dos 

indicadores,  o repasse de informações que permitam a análise dos impactos das 

ações realizadas em prol do enfrentamento ao RI e melhoria na qualidade da saúde 

da população negra com Doença Falciforme;  

6) Definir junto a todos os setores vinculados a SMS, as dotações orçamentárias que 

poderão serem utilizadas para financiar ações da ATSPN de forma a permitir uma 

maior autonomia da área na utilização dos  recursos financeiros;   

7) Promover de forma permanente discussões com as Universidades, sobretudo 

junto aos departamentos dos cursos na área da saúde, acerca da necessidade da 

inserção do tema saúde da população negra e Doença falciforme nos programas 

das disciplinas e nos eventos da área;  

8) Elaborar indicadores de gestão que permitam monitorar e analisar a redução das 

disparidade de gênero e raça na política de saúde.   
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Comparação das Ações desenvolvidas pela ATSPN – SMS/JPA durante os anos de 2011 – 2014 em relação as diretrizes da 

Lei 11974/2010 que Cria o Programa Municipal de Promoção e Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme  

Diretrizes do Programa Ações desenvolvidas 2011 – 2013 Nível de 
atenção  

 
I - Identificar a realidade epidemiológica 
VII - Promover busca ativa de pessoas na atenção 
básica 

 
- Elaboração e publicação da Portaria Nº24/2013 que trata da notificação 
de casos suspeitos da Doença Falciforme, revogando a de Nº 02/2009;  
- Adaptação da ficha do SINAN para a notificação de casos suspeitos; 
- Incentivo ao trabalho de busca ativa de usuários e suas famílias; 
- Qualificação dos núcleos de Vigilância Epidemiológica dos Hospitais do 
município para atuar na notificação compulsória da Doença; 
- Elaboração do “Manual de Busca Ativa da DF” para Agente Comunitários 
de Saúde.* 

Atenção Básica  
Atenção 
Hospitalar 

II – Estabelecer com a SES parcerias para o 
diagnóstico 
VIII – Articular-se com a SES para oferta de 
diagnóstico de recém-nascidos 
XIV – Articular-se com a SES, quando necessário 
para disponibilização de vacinas e medicamentos 

 
- Reuniões de pactuação do fluxo de informações da triagem neonatal;  
- Articulação para realização de eventos e qualificações. 
 

Atenção Básica 

IV - Identificar instituições e organizações atuantes 
na área 
X –  Estimular e apoiar as associações de pessoas 
com Doença Falciforme 
XII – Realizar parceria junto ao movimento negro 
XIII – Apoia as Associações de Portadores 
 

 
- Mapeamento das organizações sociais negras do município; 
- Celebração de convênio de projeto voltado ao fortalecimento do controle 
social e participação popular de lideranças negras;* 
- Reuniões integradas para discussão de protocolos e organização de 
eventos (dia nacional de saúde da população negra, consciência negra, 
pós-abolição). 
 

Atenção Básica 

V - Promover ações educativas junto a profissionais e 
população 
XI – elaborar material de educação comunitária  
 

 
- Realização de qualificações para trabalhadores e gestores, de forma 
continuada; 
- Realização da I e II Semana de Mobilização da Atenção Hospitalar na DF 
e da campanha “Aqui nós Cuidamos”; 
- Articulação de um grupo de mães de crianças com Doença Falciforme; 
- Realização de três feiras de saúde, incluindo a comunidade quilombola. 
 

Atenção  Básica   
Atenção 
hospitalar 
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VI - Intercâmbios com especialista das universidades 
em pesquisa 

- Realização do I Encontro sobre Racismo Institucional e Saúde: os 
desafios da articulação do Ensino, Serviço, Gestão e Controle Social. 

Intersetorial 

II - Estabelecer serviços de referência - Elaboração e divulgação do fluxo para os serviços de referência;  
- Visitas de monitoramento da qualidade dos serviço ofertados; 
- Elaboração do Projeto do Serviço Municipal de Atenção as Pessoas com 
Doença Falciforme (tramitando). 

Atenção básica 
Atenção média 
Atenção 
Hospitalar 

IX - Cadastrar paciente na atenção básica - Criação de ficha de cadastro do e Banco de Dados do Programa 
Municipal de Promoção e Atenção Integral às Pessoas com Doença 
Falciforme. 

Atenção Básica 

XIV - Cursos de atualização  - Capacitação para profissionais dos três níveis de Atenção, inclusive para 
gestores; 
- Matriaciamento nas ESF e NASF. 

Atenção básica 
Atenção média 
Atenção 
Hospitalar 

Outras - Criação de Protocolo que orienta os profissionais da Atenção Básica 
sobre o atendimento adequado as pessoas com Doença Falciforme. 
- Criação e Implementação de Ficha de acompanhamento do usuário com 
Doença Falciforme na Atenção Básica e seu respectivo instrutivo de 
preenchimento; 
- Fornecimento de medicamentos básicos (Penicilina Oral e Ácido Fólico 
em gotas) 
- Inclusão da Doença Falciforme no sistema informatizado de 
Classificação de Risco em dois hospitais municipais; 
- Reuniões do Grupo de Trabalho da Doença Falciforme envolvendo 
trabalhadores e gestores da rede de atenção a saúde; 
-Fomento a construção de Projetos Terapêutico Singular (identificou-se a 
realização de dois projetos conduzidos pela ÁTSPN) 
- A inclusão de cor/ raça no sistema de cadastro dos usuários da atenção 
hospitalar;  

Atenção básica 
Atenção média 
Atenção 
Hospitalar 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE DOENÇA FALCIFORME 
UNIDADE DE SAÚDE________________________DISTRITO_________ANO_________PRONTUÁRIO Nº__________________________ 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Data Peso Altura IMC Data Peso Altura IMC Data Peso Altura IMC 

__/__/__    __/__/__    __/__/__    

USO DE MEDICAÇÃO 

(  )Penicilina 

Benzatina 

PD:__/__/__ 

UD___/___/___ UD___/___/___ (  )Penicilina 

V oral 

PD:__/__/__ 

UD___/___/___ UD___/___/___ (  )Ácido 

fólico 

PD:__/__/__ 

UD___/___/___ UD___/___/___ 
(  )Hidroxiureia 

PD:__/__/__ 

UD___/___/___ UD___/___/___ 

UD___/___/___ UD___/___/___ UD___/___/___ UD___/___/___ UD___/___/___ UD___/___/___ UD___/___/___ UD___/___/___ 

VACINAÇÃO 

Doses/Vacinas Pneumocócica Meningocócica Influenza Hepatite A Varicela Carteira de vacina atualizada? 

1ª Dose ou Reforço Data:  
Ass:  

Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

(  )Sim                   (  )Não 

2ª Dose Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 
(  )Sim                   (  )Não 

3ª Dose Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

Data:  
Ass: 

(  )Sim                   (  )Não 

Imunizado Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 

Data:  

Ass: 
(  )Sim                   (  )Não 

EXAMES 

 Hemograma Eletroforese Sorologia Radiológicos Doppler 

transcraniano 

Especificações do 

exame 

     

Data de solicitação      

Realizado      

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 Data: ___/___/____ Data: ___/___/____ Data: ___/___/____ Data: ___/___/____  Data: ___/___/____ Data: ___/___/____ Data: ___/___/____ Data: ___/___/____ 

Palidez cutânea (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N Dispneia (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N 

Febre (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N 
Histórico de crises de 

dor 
(  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N 

Esplenomegalia (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N Dores osteoarticulares (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N 

Icterícia (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N Infecções (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N 

Tosse (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N Outras doenças (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N (  )S  (  )N 

Observações e encaminhamentos: 
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AVALIAÇÃO DA ÚLCERA E DA DOR TRIAGEM VISUAL 

Presença de úlcera? Se sim, indique na figura com        

Localização da dor (indique na figura com     ) 

Observações e encaminhamento: 

Data da avaliação 
Acuidade visual binocular 

Encaminhado para consulta 

oftalmológica 
Usa óculos 

 

Normal Reduzida Sim Não Sim Não 

       

       

       

       

EXAME ODONTOLÓGICO 

1ª 

avaliação 

Data: 

 

(  )Aplicação de Flúor 

(  )Escovação supervisionada 

(  )Alterações da estrutura esquelética 

(  )Alterações da arcada dentária 

(  )Alterações neurológicas 

(  )Alterações da mucosa oral 

2ª  

avaliação 

Data: 

 

(  )Aplicação de Flúor 

(  )Escovação supervisionada 

(  )Alterações da estrutura esquelética 

(  )Alterações da arcada dentária 

(  )Alterações neurológicas 

(  )Alterações da mucosa oral 

3ª  

avaliação 

Data: 

 

(  )Aplicação de Flúor 

(  )Escovação supervisionada 

(  )Alterações da estrutura esquelética 

(  )Alterações da arcada dentária 

(  )Alterações neurológicas 

(  )Alterações da mucosa oral 

4ª 

avaliação 

Data: 

 

(  )Aplicação de Flúor 

(  )Escovação supervisionada 

(  )Alterações da estrutura esquelética 

(  )Alterações da arcada dentária 

(  )Alterações neurológicas 

(  )Alterações da mucosa oral 

 
Observações do organograma: 

 

ORIENTAÇÕES DE AUTOCUIDADO 
 Orientado Aderiu Não aderiu  Orientado Aderiu Não aderiu Dificuldades de adesão: 

(  ) Hidratação da pele    (  ) Roupa adequada ao clima    

(  ) Alimentação saudável    (  ) Beber bastante líquido    

(   ) Controle da dor leve e 

moderada 

   (  ) Atividades de lazer 

(  ) Outros, ___________ 

   

*UD: última dose  PD: primeira dose  S: sim  N: não  NO: normal  A: aumentado 
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