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É a discriminação social, baseada no conceito que existem diferentes raças humanas e

que uma é superior a outra.

É motivada com base por diferentes aspectos, em especial as características físicas e

outros traços do comportamento humano.

É evidenciado a partir de atitudes depreciativas e descriminatórias, que não tem base em

critérios científicos em relação a raça ou etnia de um povo.

O racismo é crime no Brasil, baseado na Lei n° 7.716/1989 – como crime inafiançável e

não prescrito.

O QUE É RACISMO?



É a ideia preconcebida e pejorativa de uma etnia ou grupo social. Pode não está ligada a

uma aparência física de uma pessoa ou povo. Pode está relacionado a estado de vida a

classe social.

O QUE É PRECONCEITO ?



Está relacionado ao conceito de homofobia e xenofobia, bullying racistas, entre outros:

21 de Março: Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Ainda 

neste dia 21, foi instituído pela ONU em memória a 60 pessoas mortas na África do Sul em 

1960;

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem por objetivo, protegendo direitos 

fundamentais dos seres humanos; coordena todo tipo de discriminação por cor, gênero, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou outra condição. 

PRECONCEITO RACIAL



20 de Novembro: Esta data foi estabelecida pelo projeto-lei número 10.639, no dia 9 de

janeiro de 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi neste dia, no ano de

1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares.

A homenagem a Zumbi foi mais do que justa, pois este personagem histórico representou

a luta do negro contra a escravidão, no período do Brasil Colonial. Ele morreu em

combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma

resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura

africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por esta cultura e pela liberdade do seu

povo.

PRECONCEITO RACIAL



20 de Novembro: Significado e importância da Data:

A criação desta data foi importante, pois serve como um momento de conscientização e

reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura

nacional. Os negros africanos colaboraram muito, durante nossa história, nos aspectos

políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso país. É um dia que devemos

comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura

afro-brasileira.

FONTE: https://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_consciencia_negra.htm

PRECONCEITO RACIAL



Zumbi, 
líder do Quilombo 
dos Palmares.



Decreto N° 10.572 de 19/11/2007: Cria o Comitê Técnico Estadual de Saúde da

População Negra no âmbito da SESAB e dá outras providências;

Portaria n° 836 de 05/06/2012: Aprova o regimento interno do Comitê Técnico Estadual

de Saúde da População Negra;

Decreto 14.720 de 29/08/2013: institui a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde

da População Negra;

MARCO LEGAL



Portaria 880 de 31/07/2014 – Regulamenta Assistência Religiosa nas Unidades de

Saúde da Rede Própria da SESAB;

Portaria n° 344/2017 - Dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor nos

formulários dos sistemas de informação em saúde;

MARCO LEGAL



Empresário leva “mata-leão” na frente da filha e acusa banco e PM de racismo 
(19/02/2019)



Caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público (MP) e pelo

Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa.

Um grupo ficou em frente ao local gritando frases como "Satanás vai morrer" e "Vamos

invocar Jesus para fechar a casa de Satanás", além de bater com uma bíblia na porta do

terreiro (28/05/2019).

Terreiro de candomblé Ilê Asé Oyá L’adê Inan (Alagoinhas)





DECRETO N° 14.720 DE 29 DE AGOSTO DE 

2013:

Cria a Política Estadual de 

Atenção Integral à Saúde da População Negra



1- A política de atenção para população negra está engajada nos princípios do SUS:

universalidade do acesso; a integralidade da atenção; a igualdade da atenção à saúde;

o controle social, e a equidade no que tange à efetivação do direito humano à saúde;

2- Implantação e Implementação das Unidades referencia no atendimento a Pessoa

com Doença Falciforme, qualificando gestores, trabalhadores do SUS e usuários para

organização da Rede Assistência a Saúde- RAS;

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES E ESTRAGÉGIAS



3- Qualificação de trabalhadores do SUS na temática da Saúde da População Negra/

Quilombolas: público alvo, tipologia, quantitativo, distribuição, funcionamento (fluxos e

referências);

4- Implantação e Implementação das Políticas Nacional e Estadual de Saúde da

População Negra, através de pactuação com os municípios;

5- Apoio e Assessoramento Técnico e institucional aos municípios do Estado da Bahia

na temática de Saúde da População Negra;

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES E ESTRAGÉGIAS



6- Referencia a Legislação pertinente a Saúde da População Negra/ Quilombola;

7- Financiamento através de convênios com Fundo Nacional de Saúde e por meio de

emendas parlamentares com contrapartidas de recursos para aquisição de

equipamentos destinados aos serviços de referência municipais de atenção a pessoa

com doença falciforme e qualificação de trabalhadores do SUS na temática de Saúde

da População Negra/ Quilombola;

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES E ESTRAGÉGIAS



8- Implantação e Implementação do Programa de Combate ao Racismo Institucional -

PCRI por meio de oficinas, encontros, seminários simpósios e congressos;

9- Implantação e Implementação da Portaria 880/2014 de Assistência Religiosa na

Rede Própria da SESAB;

10- Produção de Material instrucional de educação em Saúde tendo como ênfase

Saúde População Negra/ Quilombola (Cartilhas, Folders, Baners e Cartazes);

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES E ESTRAGÉGIAS



11- Racismo seus impactos nas políticas e programas de acesso e acolhimento na

saúde;

12- Atenção à saúde com equidade e integralidade as populações historicamente

excluídas e/ou estigmatizadas;

13- Quantitativo estratificado (por gênero, raça/cor) da População.

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES E ESTRAGÉGIAS



1- Implantar e implementar esta Política em âmbito municipal garantir a inclusão

desta Política no Plano Municipal de Saúde, no Planejamento Pluri Anual - PPA

setorial e relatórios de gestão, em consonância com as realidades e necessidades

locais;

2- Definir e gerir os recursos orçamentários e financeiros para a implementação

desta Política, pactuadas no Conselho Municipal de Saúde (CMS) e na Comissão

Intergestores Bipartite (CIB);

GESTÃO MUNICIPAL



3- Coordenar, monitorar e avaliar a implementação desta Política, em consonância com o

Pacto pela Saúde; (Criar e Acompanhar os índice e indicadores de Saúde com publicação de resultados)

4- Garantir o registro do quesito raça/cor nos instrumentos de coleta de dados nos

sistemas de informação municipal e do SUS/Bahia; (Portaria 344/2017 do Ministério da Saúde.

Publicar resultados epidemiológicos estratificados pelo quesito raça cor)

5- Criar e implementar instancia municipal de promoção da equidade em saúde da

população negra; (Comissão , Comitê ou Núcleo)

GESTÃO MUNICIPAL



6- Aprimorar os processos de formação profissional e educação permanente de

trabalhadores do SUS na temática de Saúde da População Negra; (Realizar Cursos,

Seminários, encontros oficinas, web aula, vídeo conferencia entre outros. Elaboração material pedagógico

educativo)

7-Articular intra e intersetorialmente, parcerias com instituições governamentais e não-

governamentais, com vistas a contribuir no processo de implementação desta Política;

GESTÃO MUNICIPAL



8- Fortalecer a gestão participativa, com incentivo à participação popular e ao controle

social;

(Incluir a participação da sociedade civil nas instancias coletivas da gestão municipal que trata da temática

sobre saúde da população negra)

9- Apoiar os processos de educação popular em saúde, pertinentes às ações de

promoção da saúde integral da população negra.

(Valorizar elementos da cultura local que abranjam aspectos da saúde)

GESTÃO MUNICIPAL



10- Instituir mecanismos de fomento à produção de conhecimentos sobre racismo e saúde

da população negra;

(Criar instrumentos de gestão para incentivar, a produção de material relativo a educação em saúde com

enfoque no racismo e saúde da população negra)

11- Fomentar a realização de pesquisas, estudos e diagnósticos sobre agravos e acesso

da população negra aos serviços de saúde;

(Realizar parcerias com Universidades ou IES para produção de estudos e pesquisas sobre saúde da

população negra)

GESTÃO MUNICIPAL



12- Implementar as ações de combate ao racismo institucional e redução das iniquidades raciais,

com a definição de metas específicas no Plano Municipal de Saúde e nos Termos de Compromisso

de Gestão;

(Estabelecer metas para capacitação dos trabalhadores do SUS sobre racismo institucional com o objetivo de qualificar o

atendimento e mesmo tempo realizar ações educativas junto a população. Incluir a temática nos instrumentos de gestão

municipal)

13- Fortalecer a atenção à saúde integral da população negra em todas as fases do ciclo de vida e

gênero;

(Promover ações de saúde integral da população negra, observando as diversas idades da população e suas manifestações

de gênero)

GESTÃO MUNICIPAL



14- Estabelecer metas específicas para a melhoria dos indicadores de saúde da

população negra, com especial atenção para as populações quilombolas; (Qualificação da

Rede de Atenção Básica)

15- Fortalecer intra e intersetorialmente as políticas e programas considerando as

necessidades específicas de jovens, adolescentes e adultos negros em conflito com a lei;

(Realizar parcerias com outras esferas do poderes federal, estadual e sociedade civil com objetivo de atender

as demandas);

GESTÃO MUNICIPAL







"Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor

de sua pele, por sua origem ou ainda por sua

religião. Para odiar, as pessoas precisam

aprender, e se podem aprender a odiar, elas

podem ser ensinadas a amar."

Nelson Mandela.



OBRIGADA!

Ubiraci Matildes de Jesus
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E-mail: dgc.cpes@saude.ba.gov.br


