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SIGLAS UTILIZADAS

ACMUN

Associação Cultural de Mulheres Negras

LENO

Leste Nordeste

NEB		

Norte Eixo Baltazar

PLP		

Partenon Lomba do Pinheiro

GCC		

Glória/Cruzeiro/Cristal

RES		

Restinga Extremo Sul

SCS		

Sul Centro Sul

NHNI

Humaitá/Navegantes/Ilhas

PNSIPN	

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra

SMS		

Secretaria Municipal de Saúde

SUS		

Sistema Único de Saúde
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APRESENTAÇÃO ACMUN

A

Associação Cultural de Mulheres Negras – ACMUN, é uma Organização Não Governamental (ONG) fundada em 1994 com o trabalho de mulheres negras na Vila Maria da Conceição, periferia de
Porto Alegre. A ACMUN tem como missão desenvolver ações para o combate da discriminação de gênero, raça e etnia e valorização da população
negra, em especial das mulheres negras. Desde de sua criação, suas atividades são pautadas principalmente nas áreas de Direitos Humanos, Educação
e Saúde, em sendo a área da saúde a mais focalizada no desenvolvimento
dos projetos sociais que realizam.
Como forma de fortalecer e ampliar sua atuação, a ACMUN, integra Redes de organizações a exemplo da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB e a Rede Nacional Lai Lai Apejo: Saúde da
População Negra e Aids, esta última, criada a partir de seminários realizados pela ACMUN com o mesmo nome da Rede, que tiveram como objetivo
inicial reunir experiências de trabalhos comunitários de mulheres negras
na área de saúde da população negra e prevenção de HIV-AIDS de vários
estados brasileiros. Atualmente a ACMUN integra a coordenação executiva
da Rede Lai Lai.
A fim de explicitar concretamente o que viemos realizando nos últimos
anos, listamos abaixo alguns projetos e espaços de atuação:

5

Projetos Sociais e Comunitários
- Agentes Multiplicadoras em Saúde: capacitação em advocacy, gênero e raça
- Identidade Negra: Revisitando a história da População Negra no RS
- Prevenção em Ação
- Conhecer
- Igba Ilera
- Controle Social em Saúde da População Negra e Aids
- Mulheres Multiplicadoras
- Comunicativa
- Sala da Vida
- Observatório de Políticas Públicas de HIV-AIDS
- Saúde da População Negra como Ação Afirmativa: Estratégias...
- Diagnóstico de HIV-AIDS...

Controle Social
- Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre
Comissão de Saúde da População Negra;
Comissão de DST e AIDS
- Conselho Estadual de Saúde do RS
Comissão de Etnias
- Fórum Livre de Mulheres Negras do RS
- Fórum ONG AIDS do RS
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Projeto saúde da população negra em foco

Esta

publicação é um
dos produtos resultantes do desenvolvimento do Projeto “Saúde da População Negra em Foco” realizado pela
ACMUN. Este projeto foi apoiado pelo
Fundo de Equidade Racial Baobá,
através do financiamento da Thides
Fundation, e contou com as parcerias
da Secretaria Municipal de Porto Alegre e o Sindicatos dos Servidores Federais (SINDISERF-RS). O projeto teve
como objetivo perceber a visão das
usuárias e dos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) sobre a existência de uma Política Nacional de Saúde
Integral da População (PNSIPN), assim
como buscar com que os mesmos pudessem compreender a importância
da implementação da Política para
suas vidas, em seu dia a dia, enquanto usuárias do SUS e, exigindo seus
direitos , contribuindo assim com a
implementação da PNSIPN na cidade
de Porto Alegre.

Para que conseguíssemos alcançar
o objetivo proposto, lançamos mão
de uma metodologia simples de aplicação de um questionário, que continha questões objetivas sobre o perfil
da pessoa entrevistada (idade, raçacor, orientação sexual, profissão etc) e
sobre o conhecimento da Política de
Saúde Integral da População Negra
na cidade de Porto Alegre (Utiliza o
posto de saúde? Já viu algum material
informativo da política no posto? Qual
a avaliação sobre a existência de uma
política para a população negra?), assim como a realização de um grupo
focal. A fim de garantir uma representatividade de toda Cidade, as enquetes foram realizadas nas oito regiões
de saúde da Capital, a saber: (1) LesteNordeste, (2) Centro, (3) Humaitá-Navegantes-Ilhas, (4) Sul-Centro Sul, (5)
Restinga Extremo Sul, (6) Norte Eixo
Baltazar, (7) Partenon-Lomba do Pinheiro, (8) Glória-Cruzeiro-Cristal.
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a polÍtiCa dE saúdE intEGral
da popUlação nEGra
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) tem
como marca:
“O reconhecimento do racismo, das desigualdades
étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde”.
O objetivo geral da PNSIPN é 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.
Dentre seus objetivos específicos está definir e pactuar, junto às três esferas de governo, indicadores e metas
para a promoção da equidade étnico-racial na saúde.

9

SISTEMATIZAÇÃO
DOS RESULTADOS
DAS ENQUETES

P

ara coleta dos dados, definimos a construção de
um instrumento simples,
que buscou obter a visão da população negra de Porto Alegre,
as quais foram entrevistados no
entorno das unidades de saúde, assim como em eventos realizados das 8 regiões de Saúde
da Capital.
Neste aspecto foram capacitadas duas lideranças comunitárias vinculadas à ACMUN para
abordagem com a população
na aplicação de um total de 399
(trezentos e noventa e nove)
questionários. Os principais
dados foram sistematizados os
quais apresentamos a seguir.
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Do total das 399 enquetes, obtivemos uma média 50 questionários por
região, variando entre 11 e 13%, como apresentado no gráfico abaixo:

NÚMERO DE PARTICIPANTES
(em relação ao total de 399 entrevistados
em Porto Alegre)
LENO

PLP

CENTRO
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RES

GCC

12%

13%
13%

13%

12%

14%
12%

11%

11
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A média de idade das pessoas entrevistadas variou entre 29 e acima dos
50 anos, sendo que, 42% das abordagens foram de pessoas com idade entre 30 e 50 anos de idade, exceto nas regiões LENO e CENTRO onde a maioria foi respectivamente de até 29 anos e acima de 50 anos.
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Em relação à orientação sexual, somente na Região LENO obtivemos
duas pessoas autodeclaradas homossexuais, como demonstrado abaixo:
ORIENTAÇÃO SEXUAL
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O sexo das pessoas entrevistadas também foi destaque para as mulheres, conforme abaixo, observamos que basicamente 75% das entrevistas
foram realizadas com mulheres.
SEXO
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Visto que, o critério para realizar a entrevista era de que fossem pessoas
autodeclaradas pretas ou pardas, ainda assim, obtivemos uma pessoa autodeclarada indígena na Região Norte Eixo Baltazar (NEB) e três pessoas
que não declaram a raça/cor.
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O tipo de trabalho ou ocupação das pessoas entrevistadas revelou um
numero bastante significativo de pessoas que não trabalham, e neste aspecto consideramos “não trabalhar” aquelas pessoas que declararam serem
aposentadas e/ou donas de casa (95) e com trabalho informal (64).
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Mais da metade das pessoas entrevistadas revelou somente utilizar o serviço de consultas médicas nas unidades de saúde de Porto Alegre, por outro lado os serviços de consulta médica e enfermagem foi o segundo mais
citado pelas entrevistadas.
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Ao serem questionadas se já tinham escutado falar sobre a saúde da população negra na Unidade de Saúde que utilizam, 79% informaram não terem escutado nada e 21% já ouviram sobre o tema no seu posto.

1.2 JÁ OUVIU FALAR SOBRE SAÚDE DA
POPULAÇÃO NEGRA NO SEU POSTO?
Porto Alegre em geral.
Sim

Não

Não Informado

21%
79%

16

No gráfico abaixo observamos, que as unidades LENO, PLP, CENTRO e SCS
são as que mais tiveram indicativos de que a população obteve informação
sobre a saúde da população negra nestas Regiões de Saúde da cidade.
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A unidade de saúde foi o local mais indicado pelas usuárias onde obtiveram conhecimento da temática e da existência de uma política de saúde
da população negra. Isso se confirma a partir do questionamento sobre em
que veículo informativo as pessoas tiveram conhecimento da existência de
uma política de saúde da população negra, quando é revelado no gráfico
abaixo que 71 pessoas indicaram que obtiveram esse conhecimento através de cartazes, folders e atividades realizadas no posto de saúde, seguida
de “pela cidade” (29) e mídia (16).
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Em relação a opinião sobre a existência de uma política de saúde da população negra na Cidade de Porto Alegre, 86% da população entrevistada
citou ser “ótimo” ou “bom” , e 12% considerou ser ruim ou péssima a existência de uma política de saúde especifica para a população negra.
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250
200
150
100
50
0

LEN PLP CEN NH RES GCC SCS NEB POA
O
TRO NI
Ótimo
20 22 26 15 14
6
5
25 133
Bom
20 27 25 22 29 35 33 20 211
Ruim
5
2
4
6
4
6
9
4
40
Péssimo
3
2
3
8
Não Informado 1
1
1
3
1
7

19

A

bordar a população negra
na rua, para questionar
sobre o conhecimento da
área da saúde da população negra e informá-las sobre a
existência de uma Política de Saúde
de Saúde da População Negra em
Porto Alegre, foi de certa forma um
desafio, já que para muitas pessoas, como demonstramos, este é um
tema novo. O interessante neste aspecto é que apesar das pessoas não
terem conhecimento da área, nem
da política, elas em sua maioria,
consideram importante e avaliam
como “ótimo” ou “bom” a sua existência.
Isso vem a demonstrar a necessidade de continuarmos a pautar o
tema da saúde da população negra,
seja através de pesquisas, enquetes, seminários, desenvolvimento
de projetos comunitários dentre outros. De qualquer forma fica evidente a
partir das abordagens realizadas que as estratégias mesmo que inúmeras
ainda são insuficientes.
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Observamos que, quando existe o conhecimento da temática por parte
da população, este ainda por muitas vezes é limitado ao fato das pessoas já
terem escutado falar da doença falciforme, conforme relatos abaixo:
- “eu sei que existe uma doença do sangue né? Tem mais alguma coisa?”
- “eu já ouvi falar da anemia falciforme, em uma atividade que participei no Grupo Hospitalar Conceição, que afeta mais a população
negra, eu já sei disso faz tempo.”

A relação direta entre saúde da população negra e doença falciforme é
bastante comum, pois, conforme dados da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes (FENAFAL), a doença falciforme é a doença genética mais comum no Brasil, com cerca de 200 mil casos
por ano, com prevalência na população negra.
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Muitas pessoas também demonstraram surpresa sobre a existência de
uma “saúde da população negra”, a exemplo do que segue:
- “Eu nunca tinha escutado falar em saúde da população negra! Existe? Pra mim saúde é saúde.”
- “Eu pensava que pressão alta dava em todo mundo de forma igual,
não que a gente tinha essa diferença, essa probabilidade de ter mais.”
Os relatos expostos acima permitem nos
fazer pensar sobre a necessidade de relacionarmos a temática de saúde e racismo
para a compreensão do campo da saúde
da população negra. Por isso a necessidade
de aprofundarmos esse debate, sobretudo
a partir de situações cotidianas que são vivenciadas pelas pessoas tanto no serviço
de saúde quanto fora dele. Muitas pessoas
percebem a partir deste trabalho que realizamos a necessidade de obter mais informações, uma vez que conseguem refletir
sobre a dinâmica do serviço de saúde que
muitas vezes não atende de forma adequada, conforme relato abaixo:
- “Eu acho bom ter saúde da população negra, mas onde a gente deveria ficar sabendo disso não era no posto? Porque lá nunca vi nada!
Aliás muitas vezes eu vejo os cartazes no posto e pergunto alguma
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coisa, e me mostram o www, acho que nem todo mundo tem como
buscar informações na internet, acho que deveria ser no posto mesmo, e lá a gente não tem informação.”
- “Eu acho legal ter saúde da população negra até porque a gente
quando vai no posto é tão maltratada, parece que estão ali só pra
tratar dos brancos, a gente é tipo excluída sabe? Se for pra melhorar
o atendimento acho bom.”
Diferentes especialistas no tema saúde da população consideram que,
para a população acessar seus direitos e conhecer sobre a PNSIPN, é necessário inserir a temática do racismo na educação permanente, uma vez que,
o racismo perpetua a violação dos direitos e as várias formas de inferiorização social, fatores estes que estão associadas diretamente e intensificam
os efeitos concretos decorrentes da baixa inserção socioeconômica dessa
população.
O reconhecimento do racismo como determinante das condições sociais
da população negra é de fundamental importância para garantir o acesso
da população negra nos atendimentos dos serviços de saúde.
Observamos, entretanto que, apesar dos esforços da gestão, no sentido
de capacitar trabalhadores em saúde, na perspectiva de transformar a prática profissional cotidiana dessas pessoas, através da realização do Curso de
Extensão Promotoras em Saúde da População Negra, o qual buscam problematizar processos de trabalho para essa transformação, ainda não foi
possível ser alcançada conforme relato da coordenadora da área de saúde
da população negra da SMS, Sra. Elaine Soares em entrevista para o projeto:
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Qual o principal desafio da Área Técnica de Saúde da População
Negra hoje para a implementação da PNSIPN?
As dificuldades se dão especialmente, no sentido de que, por mais que a
gente tenha uma grande capilaridade dentro do serviço de saúde da política através das promotoras ainda tem muitas pessoas que desconhecem, e
questionam a existência da Política e acabando usando esta ignorância para
atrasar o processo e/ou impedir que o mesmo possa ser realizado, então tem
vários colegas que não recebem o apoio de suas coordenações, de seus colegas. Existe a dificuldade de algumas pessoas entenderem a necessidade da
Política, de entenderem que é uma política que vai melhorar para todo mundo, que não é uma política que vem para discriminar e sim, que vêm para
melhorar a qualidade de vida de toda a população de Porto Alegre.
Com isso, essa dificuldade vem exatamente porque o racismo, ele é difícil das pessoas aceitaram que contribuem e fazem parte desse processo de
racismo, porque não é praticado pelos outros, é praticado por todos. E isso
que a gente precisa enfrentar. Então acho que o principal desafio é enfrentar o racismo o racismo institucional e implementar mecanismos severos de
punição contra o racismo, de implementar ações em todos os âmbitos da secretaria e para além da Secretaria, em toda a Prefeitura porque isso não diz
respeito somente a saúde, para enfrentar o racismo e para institucionalizar
um mecanismo de combate ao racismo na cidade de Porto Alegre.

Elaine Oliveira Soares
Coordenadora Área Técnica SPN
Secretaria Municipal de Saúde
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GRUPO FOCAL

A

fim de apresentar a visão de usuárias(os) do serviço de saúde de forma mais aprofundada, sobre a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra, realizamos um grupo focal com pessoas residentes
em diferentes regiões de saúde de Porto Alegre.
O critério para participar do grupo foi de que a pessoa se autodeclarasse
preta ou parda e utilizasse o serviço público de saúde ofertado na capital.
Assim reunimos 14 (catorze) usuárias de saúde, dentre estes 2 (dois) homens, dessa forma foi possível garantir ampliar o debate em torno da livre
opinião da população sobre a PNSIPN, a partir de questões orientadoras
relativas a utilização do quesito raça/cor no serviço de saúde, racismo no
serviço de saúde e sobretudo sobre a importância da existência de uma
política de saúde da população negra em Porto Alegre.
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Podemos observar durante a realização do grupo que, a partir das questões orientadoras, as situações relatadas pelos usuários auto declarados
pretos ou partos, não diferem das dificuldades apresentadas por qualquer
usuário do sistema de saúde. As mesmas referem-se a demora no atendimento, falta de especialistas, mal educação dos trabalhadores, etc. Mas sobretudo, no que se refere a forma como os trabalhadores tratam, em algum
momento, segundo relato, a questão racial fica evidenciada.
Dentre os encaminhamentos apresentados pelos participantes do grupo para melhoria do serviço de saúde, podemos apresentar dois principais
pontos, a partir da fala dos próprios participantes do grupo:

- participação de todos(as) trabalhadores(as) nas capacitações,
inclusive médicos(as);
“....para que não esqueçam porque no momento em que atenderem
uma mulher, uma criança, um idoso, com a sua hipertensão que tem
que trocar o medicamento porque não está dando certo porque as
vezes o captopril tem absorção na pele negra diferente, e eu vejo
assim, não estou falando como profissional mas como usuária . A
minha ex sogra nunca baixava a pressão, e nunca trocaram o medicamento dela, isso que eu já trabalho na área da saúde há 21 anos,
só como Agente Comunitária, estou dentro de um posto há 3 anos ,
antes eu trabalhava em um hospital privado na área administrativa
de repente eu vou para o posto e tomo conhecimento destas situações aí tu acaba aprendendo muito e vendo estas situações, acaba
exigindo que os profissionais tenham esse cuidado , ai me veio essa
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lembrança e em momento algum o médico trocou o medicamento
, não baixava e ele aumentava o numero de comprimidos ao dia , e
poderia ter trocado o medicamento, hoje que eu tenho esse conhecimento por causa dos cursos e das capacitações, e através da ACMUN
também aí que eu vejo que é importante e que eles não levam a sério,
aí tu vê que quantas pessoas negras chegam ao infarto por causa de
uma pressão alta e o médico poderia ter trocado o medicamento. Por
que as vezes é só um ajuste uma troca que controla. Então eu acho
que uma das estratégias é capacitar os profissionais, principalmente
os médicos e enfermeiros, mas também os residentes, que são pessoas jovens que estão chegando com gás novo..”
-----------------------“Quando os profissionais tem uma boa formação, um bom conhecimento em saúde da população negra a gente percebe no atendimento
, a minha mãe foi fazer uma cirurgia e aí ela chegou com a pressão alta
que estava 19 por 8 , não baixava , deram captopril, não baixava ai a
enfermeira foi chamar o médico apavorada dizendo que estava dando a medicação e não fazia efeito, aí o medico chegou olhou pra ela e
disse “mas sim ela é negra não pode dar essa medicação”, então ele foi
trocou a medicação e normalizou a pressão então é algo bem importante, tem locais que não tem informação mas tem outros que tem”
-----------------------“Eu acho que é uma coisa sim bem pontual porque eu fiz o curso da
saúde da população negra e vejo que é uma coisa assim que todos os
profissionais teriam que fazer, deveria ser obrigatório na área da saú-
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de porque senão fica mais uma capacitação que eu fiz. Eu fiz os meus
projetos, que eu tinha que fazer para a população negra e ponto final, acabou ali . mesmo que eu vá, sou eu que estou correndo atrás de
uma coisa, eu que estou inserindo , fica individualizado, não fica uma
coisa de equipe, nós temos uma equipe muito unida mas em relação
a isso foi um curso que eu fiz e levei três anos para conseguir fazer
esse curso e ficou uma coisa pontual agora tu é promotora pronto
acabou ali , entendeu? Sendo que tem toda uma equipe e tu vê que
o pessoal não tem conhecimento sobre as doenças e entendo que é
fruto das capacitações que nós deveríamos ter , então acho que isso
deveria ser estendido a toda a equipe obrigatoriamente.”

- Informação nas comunidades, de porta a porta
“Eu tenho uma sugestão de projeto, eu sei que são vários postos dentro de Porto Alegre criar visitas itinerantes tanto para os trabalhadores do posto e também passar para os usuários do posto de saúde, a
comunidade, e automaticamente a gente vai conseguir que a maioria delas moram na comunidade e eles vão participar do projeto e
assim, se a gente plantar uma semente a gente já esta ganhando
porque aquela pessoa vai falar para um familiar e vai divulgar mais
mesmo a gente não tem condições de bancar a mídia pra divulgar
todo o projeto mas a gente vai conseguir acessar a população negra
porque nos somos a maioria e a gente sendo a maioria a gente tem
que se ajudar e vai ajudar a população que mais precisa que é a po-
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pulação negra , essa é minha idéia, isso facilita o projeto de divulgação. Tipo passa em determinado horário do dia, ou dia que tem mais
movimento passa nos postos, conversa com eles, eles provavelmente
vão dizer não sabiam, nunca ouvi falar e assim automaticamente eu
já vou estar conversando com ele e já vou estar informando.”

- Implementar projetos e campanhas do quesito raça/cor entre a
comunidade e os trabalhadores de saúde
“Só pra vocês terem noção do embate que tive no serviço eu fui preencher um cartão SUS, o quesito raça-cor e a pessoa estava na mi-
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nha frente e eu perguntei pra ela a cor dela, e aí eu encontrei dois
problemas: um na equipe e um com o usuário. O usuário que não se
denomina nada , nem branco nem preto: ah não sei , o que tu acha?
E o meu colega atrás dizendo: coloca a cor, tu esta vendo a cor dele.
Quer dizer, eu fiz o curso promotoras em saúde da população negra,
o meu colega também tem capacitação para isso, não em relação
a saúde da população negra mas na própria capacitação do cartão
SUS a gente tem a informação de como preencher o formulário o
quesito raça/cor , ai eu encontrei dois embates do usuário e do meu
próprio colega que tem que correr porque tem um monte de coisas
para fazer , tu esta vendo, olha a fila, então isso são problemas que
nos causam.”
-----------------------“Em relação a essa questão do quesito raça cor, nos (a ONG que integro) trabalhamos em duas comunidades uma delas 99 % da população é negra e na época ninguém se autodeclarava negra, foi um
trabalho de dois anos para que essa comunidade se auto afirmasse ,
hoje eles se auto afirmam, isso tem muito do que é ensinado no dia a
dia para as pessoas...”
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- Implementar políticas de Estado e não de governo.
“O gabinete do povo negro, a saúde da população negra, elas fazem
muito mas isso é um cala boca negão, porque te dão um cantinho, e
ponto, porque no momento em que ela não tem recurso, ela não tem
logística para trabalhar e ainda assim constrói tudo isso é porque nós
somos resilientes e não eles, não é porque eles nos dão é porque a
gente esta conseguindo ascender. Vem a questão política agora , em
quem a gente vota ? Eu não estou dizendo nem em questão de cor ,
podemos votar em branco, mas eles tem uma cultura negra? ele conhece a cultura negra? O que ele aponta no projeto dele em relação
a negritude? Quando a gente fala com os candidatos? Eles fazem a
gente brigar entre
nós mesmos e ai a
gente deixa de trabalhar a política
de causa pela política partidária.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste projeto, podemos perceber a dimensão e a importância de focar em ações de saúde que garantam a implementação da
Política de Saúde da População Negra em Porto Alegre.
Ficou evidente, através dos relatos, que um número muito pequeno de
pessoas autodeclaradas pretas ou pardas não concordam com a existência
dessa política. De todo o modo, esse “não concordar” evidencia sobretudo
uma falta de conhecimento que deve ser sanada com informação, através
de ações desenvolvidas tanto pela sociedade civil quanto pelo governo.
A construção de novas estratégias de comunicação e de estabelecimento
de relação de parceria entre a gestão e a sociedade civil também se fazem
necessárias para ajustar o atual cenário que vem desafiando a implementação da Política de Saúde da População Negra em Porto Alegre.
Para isso se faz necessário também desconstruir processos que excluíram
a população negra de espaços de decisão sócio-politico da cidade, que passa não somente pela representação em conselhos de saúde, por exemplo,
mas sobretudo para que possam levar em consideração a sua efetiva participação, uma vez que estar presente em uma atividade não significa de fato
participar da mesma.
Neste sentido, ampliar o diálogo entre sociedade civil, gestão e trabalhadoras de saúde, para construção de mecanismos que garantam a efetivação de estratégias e ações para implementação da Politica de Saúde da
População Negra em Porto Alegre é de fundamental importância.
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