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Os determinantes sociais são 
influenciadores para a situação de 
vulnerabilidade dessa população, 
e os processos socioeconômicos 
e culturais corroboram com a 
morbimortalidade da população 
negra.

A PNSIPN define os princípios, a 
marca, os objetivos, as diretrizes, 
as estratégias e as responsabili-
dades de gestão voltados para a 

melhoria das condições de saúde 
desse segmento da população. 
Inclui ações de cuidado, atenção, 
promoção à saúde e prevenção 
de doenças, bem como de gestão 
participativa, participação popu-
lar e controle social, produção 
de conhecimento, formação e 
educação permanente para tra-
balhadores de saúde, visando à 
promoção da equidade em saúde 
da população negra.
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Doenças Predominantes entre a 
População Negra5

É consenso na literatura científica 
a existência de doenças de maior 
prevalência na população negra 
em virtude do condicionamento 
de fatores genéticos que atuariam 
com fatores sociais e ambientais 
e que teriam efeito direto ou indi-
reto na morbidade e na mortali-
dade. Entre as doenças genéticas 
ou hereditárias mais comuns da 
população negra, destacam-se: 

• Doença falciforme — Doença 
hereditária decorrente de uma 
mutação genética ocorrida há 
milhares de anos, no conti-
nente africano. A doença, que 
chegou ao Brasil pelo tráfico 
de escravizados, é causada por 
um gene recessivo, que pode 
ser encontrado em frequências 
que variam de 2% a 6% na po-
pulação brasileira em geral, e 
de 6% a 10% na população 
negra. 

• Diabetes mellitus (tipo II) — 
Esse tipo de diabetes se de-
senvolve na fase adulta e evo-
lui causando danos em todo o 
organismo. É a quarta causa de 

morte e a principal causa de ce-
gueira adquirida no Brasil. Essa 
doença atinge com mais frequ-
ência os homens negros — 9% 
a mais que os homens brancos 
— e as mulheres negras — em 
torno de 50% a mais do que as 
mulheres brancas. 

• Hipertensão arterial — A do-
ença, que atinge 10% a 20% 
dos adultos, é a causa direta 
ou indireta de 12% a 14% de 
todos os óbitos no Brasil. Em 
geral, a hipertensão é mais alta 
entre os homens e tende a ser 
mais prevalente em negros, de 
ambos os sexos. 



6

Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde  |  Secretaria-Executiva  |  Volume 2 | n.º 11 | nov. 2022

• Deficiência de G6PD (Defici-
ência de Glicose-6-Fosfato 
Desidrogenase) — Afeta mais 
de 200 milhões de pessoas no 
mundo. Apresenta frequência 
relativamente alta em negros 
americanos (13%) e popula-
ções do Mediterrâneo, como 

na Itália e no Oriente Médio 
(5% a 40%). A falta dessa en-
zima resulta na destruição dos 
glóbulos vermelhos, levando 
à anemia hemolítica e, por ser 
um distúrbio genético ligado 
ao cromossomo X, é mais fre-
quente nos meninos.

Saúde da Mulher Negra6,7

O conceito de saúde, tal como pro-
posto pela Organização Mundial da 
Saúde e adotado pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), compreende 
um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, não apenas 
a ausência de doenças ou enfermi-
dades. 

A atenção integral à saúde da mu-
lher pressupõe que os direitos 
sexuais e os direitos reprodutivos 
sejam compreendidos como direi-
tos humanos, assim como levar 
em conta a diversidade e as neces-
sidades específicas da população 
feminina. Portanto, é necessário 
que em qualquer planejamento de 
ações de saúde da mulher, além 
do enfoque de gênero, sejam in-
corporadas também as questões 
relativas à raça/etnia, ou seja, o 

“quesito cor” na saúde, visando a 
que todos os indicadores de saúde 
considerem estas variáveis.

Observa-se também que, histori-
camente, as mulheres negras so-
frem com os efeitos combinados 
de diversos sistemas de opressão, 
sendo discriminadas em razão do 
gênero, da classe e da raça/etnia.

Para que as mulheres negras pos-
sam acessar e usufruir dos servi-
ços de saúde em condições igua-
litárias, é preciso que o Estado e 
suas/seus agentes considerem a 
realidade das mulheres negras e 
suas demandas específicas, o que 
implica tomar o racismo, o sexis-
mo e a exploração de classe como 
barreiras que dificultam ou impe-
dem o acesso pleno à saúde. 
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Violência Doméstica

Uma das pautas da luta histórica 
travada pelas mulheres, no mundo 
e em nosso país, é a reivindicação 
pelo direito a uma vida sem vio-
lência. E, como foi dito, muitos são 
os fatores que compõem uma vida 
saudável, sendo a violência um fa-
tor deletério à saúde.

O que ocorre é que as mulheres 
negras, além de serem afetadas 
pelos efeitos excludentes do ra-
cismo, são afetadas pela omissão 
estatal na promoção de políticas 
públicas que previnam e reprimam 
a violência de gênero, motivo pelo 
qual estão mais vulneráveis às 
suas consequências. 

Violência Obstétrica

Muitas mulheres relatam abusos, 
desrespeito, ofensas e maus-tratos 
também durante a gestação e na 
assistência ao parto, pós-parto nas 
instituições, públicas e privadas, de 
saúde, demonstrando que a vio-
lência obstétrica é mais uma das 
formas de violência de gênero e as 
mulheres negras a vivenciam em 
maior frequência e intensidade. 

A Pesquisa Nascer no Brasil da 
Fiocruz8 ainda aponta que mulheres 
pretas e pardas apresentam 
também:

• Prevalências mais altas de parto 
pós-termo (após as 42 semanas 
de gestação).

• Menor aplicação de analgesia.
• Pré-natal com menor número de 

consultas e exames.
• Maior peregrinação para parir.
• Maior violação da garantia do 

direito da mulher ao acompa-
nhante por ocasião do parto.

• Pior relação com as/os profis-
sionais de saúde nos hospitais-
-maternidade.

• Menor satisfação com o atendi-
mento recebido nos hospitais-
-maternidade.
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Os modos de adoecer e morrer da 
população negra Brasil refletem 
contextos de vulnerabilidade ex-
pressos em iniquidades em saúde.

O racismo causa impactos dano-
sos que afetam significativamente 
os níveis psicológicos e psicosso-
ciais de qualquer pessoa. Geram 
efeitos que incidem diretamente 
no comportamento das pessoas 
negras que normalmente estão 
associados à humilhação racial e 
à negação, que podem levar di-
versas consequências, inclusive 
às práticas de suicídio. Os deter-
minantes sociais e principalmen-
te aqueles relacionados ao aces-
so e permanência na educação 
influenciam adolescentes negros 
sobre suas perspectivas em rela-

ção à vida. Destacam-se as ações 
abaixo como fatores de proteção 
contra o óbito por suicídio:

• Acompanhamento da frequên-
cia escolar.

• Condições para permanência 
na escola/universidade.

• Cotas raciais nas universidades.

O suicídio é influenciado por di-
versos fatores. A depressão é um 
dos principais determinantes para 
a tentativa de suicídio e para a ação 
efetiva, tanto entre adolescentes 
como jovens. Situações que en-
volvem violência física, homofo-
bia, consumo abusivo de álcool 
e uso de drogas contribuem para 
aumentar a vulnerabilidade dos 
adolescentes e dos jovens para o 
suicídio. Sentimentos de não per-
tencimento, exclusão e não acei-
tação de si mesmo por parte do 
próprio adolescente/jovem, sua 
família e/ou amigos são fatores 
que também aumentam o risco 
de suicídio. Nos adolescentes, 
entre os principais determinantes 
para o suicídio podem ser relacio-
nados: indiferença/omissão dos 
pais sobre suas ações, violência 
familiar, cyber bullying e bullying.

Saúde Mental3,9

Em 2016, a cada dez suicídios em 
adolescentes e jovens seis 
ocorreram em negros

Fonte: Análise do Departamento de Apoio à Gestão 
participativa e ao Controle Social (Dagep/Sgep/MS) 
(SIM/DataSUS/MS). Utilizando dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade.
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Linha do Tempo9

1984
Elaboração do Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (Paism).1985

Realização do 3º Encontro Feminista 
Latino-Americano e Caribenho. 1992 

Instalação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Esterilização.

1993
Declaração de Itapecerica da Serra das 

Mulheres Negras Brasileiras. 1995
Criação do Subgrupo Saúde do Grupo 
de Trabalho Interministerial (GTI) para 
Valorização da Pessoa Negra; Inserção 
da variável raça/cor no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM); 
Marcha Zumbi dos Palmares contra o 
Racismo, pela Cidadania e pela Vida.

1996
Realização de mesa-redonda sobre saúde 
da população negra; inserção da variável 
raça/cor no Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (Sinasc); Criação do 
Programa de Anemia Falciforme (PAF).

1997
Primeira proposta de Política de Saúde 
para a População Negra.1998

Inserção da variável raça/cor nos sistemas 
de informação do SUS. 2001

Realização da Conferência Mundial contra o 
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 
e formas Correlatas de Intolerância; Criação 
do Programa de Combate ao Racismo 
Institucional (PCRI); Lançamento do Livro 
Saúde da População Negra, de Fátima 
de Oliveira, publicado pela Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas); 
Inclusão de doença falciforme e outras 
hemoglobinopatias no Programa Nacional 
de Triagem Neonatal. (Portaria n.º 822/2001); 
Lançamento do Manual de Doenças Mais 
Importantes por Razões Étnicas na População 
Brasileira Afrodescendente do Ministério da 
Saúde (MS).

continua

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_integral_saude_acao_programatica.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E31059D84F274D13EE78EE9D4523FEB7.proposicoesWeb2?codteor=1243568&filename=Dossie+-PRC+35/1991
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358430/bis-n31-raca-etnia-e-saude-29-30.pdf
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358430/bis-n31-raca-etnia-e-saude-29-30.pdf
http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PJOMASP10199500X.pdf
http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PJOMASP10199500X.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0822_06_06_2001.html
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2003
Criação da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir), (Lei n.° 10.678/2003), 

como órgão de assessoramento direto 
da Presidência da República; 12ª 

Conferência Nacional de Saúde, com 
aprovação de mais de 70 deliberações 

sobre saúde da população negra.

2004
Realização do 1º Seminário Nacional 
de Saúde da População Negra; Criação 
do Comitê Técnico de Saúde da 
População Negra/CTSPN, (Portaria GM/
MS n.º 1.678/2004); Inclusão da saúde da 
população negra no Plano Nacional de 
Saúde: um pacto pela saúde no Brasil; 
Lançamento do Programa Integrado de 
Ações Afirmativas para Negros (Brasil 
Afroatitude), do então Programa Nacional 
de DST/Aids do Ministério da Saúde.

2005
Instituição do Programa Nacional de 

Atenção integral às Pessoas com Doença 
Falciforme e outras Hemoglobinopatias 

(Portaria GM/MS n.º 1.018/2005); 
Instituição no âmbito do SUS das 

diretrizes para a Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Falciformes e Outras Hemoglobinopatias 
(Portaria GM/MS n.º 1.391/2005); 

Inclusão no Ministério da Saúde da 
Ação 8215 – Atenção à Saúde das 

Populações Quilombolas no Programa 
Brasil Quilombola (PBQ); Realização da 
I Conferência Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial.

2006
Realização do II Seminário Nacional de 
Saúde da População Negra, marcado 
pelo reconhecimento oficial do MS da 
existência do racismo institucional nas 
instâncias do SUS; Campanha contra o 
Racismo Institucional no MS; Movimento 
negro conquista pela primeira vez 
representação no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS); Instituído, pelo movimento 
negro, o dia 27 de outubro como o Dia 
Nacional de Mobilização Pró-Saúde da 
População Negra; Conselho Nacional de 
Saúde aprova, em 10 de novembro de 
2006, por unanimidade, a instituição da 
Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra/PNSIPN.

continua

continuação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pop_negra/estatuto_racial.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pop_negra/estatuto_racial.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.678.htm
http://conselho.saude.gov.br/conferencia/12conferencia.html
http://conselho.saude.gov.br/conferencia/12conferencia.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seminario_nacional_saude_pop_negra.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seminario_nacional_saude_pop_negra.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt1678_13_08_2004.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt1678_13_08_2004.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1018_01_07_2005.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1391_16_08_2005.html
https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Igualdade_Racial/decreto_regimento_1_conferencia_promocao_igualdade_racial.pdf
https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Igualdade_Racial/decreto_regimento_1_conferencia_promocao_igualdade_racial.pdf
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2007
Publicação da primeira versão da 

Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra em parceria do MS 

com a Seppir.

2008
Criação da Comissão Intersetorial de 
Saúde da População Negra do Conselho 
Nacional de Saúde; Instituição do 
Primeiro Plano Operativo da PNSIPN; 
Pactuação da PNSIPN.2009

Instituição da Política Nacional de 
Saúde Integral da População Negra 

(Portaria GM/MS n.° 992/2009).
2010
Publicação do Estatuto da Igualdade Racial 
(Lei n.º 12.288/2010).

2011
Protocolo de Intenções entre a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial e Ministério da Saúde para adesão 
à Campanha Igualdade Racial É Pra Valer.

2012
Realização do fórum: Enfrentando o 
Racismo Institucional no SUS. Parceria 
entre MS, Unaids, Unifem, Unicef, Seppir 
e sociedade civil; Lançamento do Plano 
Interministerial Juventude Viva para 
o enfrentamento à violência contra a 
juventude negra; 20 de novembro: 
Mostra no Túnel do Ministério da Saúde – 
Igualdade Racial no SUS É Pra Valer!.2013

O Plano Operativo da PNSIPN ganhou 
“etiqueta” no E-CAR, sistema de 

monitoramento das ações do MS. 2014
Instituição do Grupo de Trabalho Racismo 
e Saúde Mental, coordenado pela 
Coordenação-Geral de Saúde Mental, 
Álcool e outras Drogas; Publicação do 
II Plano Operativo da Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra 
(Resolução n.º 2, de 2 de setembro de 
2014); Lançamento da Campanha Nacional 
“Racismo faz mal à Saúde. Denuncie, 
ligue 136!”; Lançamento de curso sobre a 
Saúde da População Negra; Redefinição 
do Comitê Técnico de Saúde da População 
Negra (CTSPN).

continua

continuação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_populacao_negra_plano_operativo.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt0992_13_05_2009.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio_forum_enfrentamento_racismo.pdf
https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/relatorio_forum_enfrentamento_racismo.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/banners_politica_1.pdf
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2013/09/NT-35-2013-II-Plano-Operativo-PNAISPN.pdf
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2013/09/NT-35-2013-II-Plano-Operativo-PNAISPN.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2014/res0002_02_09_2014.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2014/res0002_02_09_2014.html
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2016
Criação da Comissão Intersetorial de 

Políticas Promoção da Equidade (Cippe).
2017
Instituição de obrigatoriedade e 
padronização da coleta da raça/cor 
no SUS; Instituição do Terceiro Plano 
Operativo da PNSIPN.2019

Mudança de gestão da PNSIPN no 
Ministério da Saúde.

2020
Recomendação de combate ao racismo 
institucional na pandemia pelo CNS.

Painel de Monitoramento da 
Equidade em Saúde10

O Painel de Monitoramento da 
Equidade na APS, elaborado pela 
Coordenação de Garantia da Equi-
dade (Coge), do Departamento de 
Saúde da Família, da Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde, é a 
ferramenta que contém dados de 
cadastro e atendimento na APS 
das populações específicas e em 
situação de vulnerabilidade, que 
estão sob a competência dessa 

coordenação. O Painel monitora 
o acesso das populações espe-
cíficas e em situação de vulnera-
bilidade social ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), com perspecti-
va de subsidiar a formulação de 
políticas públicas, qualificar as 
informações em saúde e fortale-
cer estratégias de ampliação do 
cuidado em saúde.

conclusão

https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2019/Reso628.pdf
https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2019/Reso628.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0344_01_02_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0344_01_02_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0344_01_02_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/res0016_26_04_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/res0016_26_04_2017.html
http://conselho.saude.gov.br/images/Recomendacoes/2020/Reco029.pdf
http://conselho.saude.gov.br/images/Recomendacoes/2020/Reco029.pdf
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Sistema de Monitoramento de 
Políticas Étnico Raciais – Simope11

O objetivo do Simope é dar visi-
bilidade à população negra e aos 
povos e comunidades tradicionais, 
disponibilizando informações para 
a atuação dos governos federal, 

estaduais, distrital e municipais, de 
maneira a promover e aprimorar a 
eficiência e a eficácia das políticas 
públicas de promoção da igualda-
de étnico-racial.
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MANUAL
DE GESTÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA
POLÍTICA NACIONAL DE 

SAÚDE INTEGRAL DA
 POPULAÇÃO NEGRA

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

BRASÍLIA – DF
2018 

Clique aqui e acesse a publicação

Publicações

MANUAL DE GESTÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestao_implementacao_politica_nacional.pdf
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ESTIMATIVAS SOBRE FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
SOCIODEMOGRÁFICA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO

PARA DOENÇAS CRÔNICAS PARA A POPULAÇÃO NEGRA 
NAS CAPITAIS DOS 26 ESTADOS BRASILEIROS 

E NO DISTRITO FEDERAL EM 2018

."/"%-0)!"#$%&'()*+
!" !# $%&'" () *+,%

Clique aqui e acesse a publicação

VIGITEL BRASIL 2018 POPULAÇÃO NEGRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2018_populacao_negra.pdf
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GGuuiiaa  ddee  IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddoo  QQuueessiittoo  
RRaaççaa//  CCoorr//EEttnniiaa 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Brasília – DF 
2018 

 

Clique aqui e acesse a publicação

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO QUESITO RAÇA/COR/ETNIA

Óbitos por suicídio entre 
adolescentes e jovens negros

2012 a 2016

BRASÍLIA - DF
2018

MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Clique aqui e acesse a publicação

ÓBITOS POR SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES E  
JOVENS NEGROS 2012 E 2016

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_implementacao_raca_cor_etnia.pdf 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obitos_suicidio_adolescentes_negros_2012_2016.pdf
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MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

3ª edição

Brasília – DF
2017

9 7 8 8 5 3 3 4 2 5 1 5 6

ISBN 978-85-334-2515-6

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO 
NEGRA: UMA POLÍTICA PARA O SUS

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf
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O SUS ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS PARA A SAÚDE DA 
POPULAÇÃO NEGRA

O SUS está de 
braços abertos 
para a saúde da 
população negra.

É nossa função garantir um atendimento ético, 
humanizado e de qualidade a todos os usuários.

/minsaude /minsaude /MinSaudeBR

/minsaude

/minsaude

/MinSaudeBR

Para mais informações acesse: saude.gov.br/sgep

Clique aqui e acesse a publicação

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/SUS_bracos_abertos_saude_populcao_negra.pdf
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Brasília - DF
Abril de 2016

de Indicadores do SUS N° 10
Ministério da Saúde - Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa Departamento de Articulação Interfederativa

Vol. VII

Temático Saúde da
População Negra

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

TEMÁTICO SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tematico_saude_populacao_negra_v._7.pdf
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DOENÇA FALCIFORME: DIRETRIZES BÁSICAS  
DA LINHA DE CUIDADO

Brasília – DF
2015

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DOENÇA 
FALCIFORME

DIRETRIZES BÁSICAS DA 
LINHA DE CUIDADO

M
IN
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Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_diretrizes_basicas_linha_cuidado.pdf
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Saúde da População

Negra

Coleção Negras e Negros:
Pesquisas e Debates

Saúde da População N
egra

C
oleção N

egras e N
egros: Pesquisas e D

ebates
2º edição
Revista e ampliada

Realização:

Apoio:

SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_populacao_negra.pdf
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Clique aqui e acesse a publicação

BRASIL AFROATITUDE: PRIMEIRO ANO DO PROGRAMA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_afroatitude.pdf 
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SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES 
PARA A PROMOÇÃO DA EQÜIDADE

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/pop_negra/pdf/saudepopneg.pdf
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas

Brasília – DF
2005

Série F. Comunicação e Educação em Saúde

Perspectiva da Eqüidade no Pacto Nacional pela 
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal

Atenção à Saúde das Mulheres Negras

1.ª edição
1.ª reimpressão

Clique aqui e acesse a publicação

PERSPECTIVA DA EQÜIDADE NO PACTO NACIONAL PELA  
REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL:  

ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES NEGRAS

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/perspectiva_equidade_pacto_nacional.pdf
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MANUAL DE DOENÇAS MAIS IMPORTANTES, POR RAZÕES 
ÉTNICAS, NA POPULAÇÃO BRASILEIRA AFRO-DESCENDENTE

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd06_09.pdf
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Para saber mais, entre em contato conosco:

Para mais publicações sobre saúde da população negra,  
acesse aqui a pesquisa na BVS MS.

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

Atendimento por telefone:
(61)3315-2410

Consulta on-line ao acervo: 
http://bvsms.saude.gov.br/

Pesquisa de normas do  
Ministério da Saúde:

http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/
secure/norma/listPublic.xhtml

Solicitação de artigos  
científicos em saúde:

bibcomut@saude.gov.br

Fontes de informação em saúde:
https://padlet.com/bibliotecaminsaude/fontesdeinformacaoemsaude

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação. 
Clique aqui e responda a pesquisa.

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?u_filter%5B%5D=fulltext&u_filter%5B%5D=db&u_filter%5B%5D=mj_cluster&u_filter%5B%5D=collection_bvsms&u_filter%5B%5D=la&u_filter%5B%5D=year_cluster&u_filter%5B%5D=type&fb=&q=Sa%C3%BAde+da+Popula%C3%A7%C3%A3o+Negra&pt=&inlineRadioOptions=opcao2&where=&years=on&range_year_start=2017&range_year_end=2022
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBYASKfH9fjZCq3Fst7lM-TVUM0xUMlk2NFlNR01XNjNHSUc1U0taQkpJUSQlQCN0PWcu%20&wdLOR=c6575C088-FFAD-40B3-8F41-B2782E0B4EF5
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