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Resumo: O presente artigo contextualizará sobre o racismo no país, explicitando o racismo 

institucional e suas especificidades na população brasileira, baseando-se em autores e 

produções acadêmicas contemporâneas referentes ao tema. Ainda trará dos rebatimentos 

do racismo institucional na saúde dos negros brasileiros no que se refere à garantia dos 

princípios do Sistema Único de Saúde, com vistas à universalização do acesso a política de 

saúde em todo território nacional, tal discussão possibilitará identificar as formas 

contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância no país. 
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Abstract: This article context on racism in the country, highlighting the institutional racism 
and its particularities in the Brazilian population, based on contemporary authors and 
academic productions on the topic. Will bring the aftermaths of institutional racism in the 
health of black Brazilians in relation to the guarantee of the principles of the Unified Health 
System, with a view to universal access to health policy throughout the country, such a 
discussion possible to identify the contemporary forms of racism, racial discrimination, 
xenophobia and intolerance in the country. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O racismo toma novas dimensões, sendo incorporados novas feições e significados 

dentro da ordem competitiva, não mais visto como uma continuidade do passado escravista. 

Na sociedade capitalista o racismo está associado ao seu plano de expansão, ocasionando 
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um aprofundamento nas disparidades econômicas, sociais e regionais, o que favorece a 

concentração social, regional e racial de renda, prestígio e poder.  

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

hegemônicos, os quais organizados a partir das relações entre os sujeitos através de 

tecnologias que dão forma ao processo de trabalho em saúde com vistas à assistência aos 

danos e riscos e necessidades em saúde. 

Este estudo tem por objetivo analisar os rebatimentos do racismo institucional na 

saúde dos negros brasileiros no que se refere à garantia dos princípios do Sistema Único de 

Saúde, com vistas à universalização do acesso a política de saúde em todo território 

nacional. Para alcançar o objetivo proposto, fez-se necessário uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, com pesquisa bibliográfica a autores contemporâneos.  

 

2- CONTEXTUALIZAÇÃO DO RACISMO NO BRASIL 

 

A discussão do racismo institucional está permeada pela lógica do pensamento 

hegemônico, reproduzindo-se no pensamento social, culminando na questão da 

miscigenação. A miscigenação configurou uma grande ameaça à ordem social dominante, 

onde o mestiço representava a continuidade da condição de inferioridade do negro, e 

através da possibilidade dos brancos em compartilhar o usufruto da nova ordem com os 

negros.  

Ianni (1991) coloca que estudos antropológicos apontam que há diferentes formas de 

abordar os contornos da história referente ao negro. Para compreender o processo de 

cientificidade do racismo no Brasil, as diversidades raciais e o agravamento das 

desigualdades sociais no capitalismo, faz-se necessário conhecer as ideias que a eugenia 

projetou em torno da mestiçagem.  

 De acordo com os estudos de Correia (2014) há duas tendências do racismo na 

perspectiva eugenista, uma que defendiam o cruzamento da raça como meio de se atingir 

uma nacionalidade única, com a prevalência da raça superior, e outra que pensa o 

cruzamento como algo negativo, com predominância dos traços da raça inferior. 

[...] constroem-se elos e as cadeias de uma estrutura na qual se distribuem 
os puros e impuros, superiores e inferiores [...] As coletividades anormais, 
fetichistas, fanáticas, carismáticas podem ser composta de raças 
classificadas como inferiores, ou mestiços nos quais predominam os traços 
dessas raças inferiores. Fala-se, às vezes, em mestiços superiores, os raros 
que têm a sorte de ganhar os traços dos brancos que entram na mescla.  
(Ianni, 1991, p. 17) 
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Nesta perspectiva, encontra-se o darwinismo social, onde através dos cruzamentos 

entra a raça branca, superior, e a raça negra, inferior, o resultado seria a prevalência da 

raça mais forte. Para Oliveira Vianna (1934, apud, Correia, 2014) a miscigenação positiva 

resulta na produção de um mestiço mais próximo do branco pela moralidade e pela cor, 

assim, identificavam-se com os grandes proprietários de terra através dessas características 

pessoais e comportamentais. A inferioridade da raça negra seria amenizada pela 

miscigenação quando os traços fenotípicos deixassem de ser tão marcados.  

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

miscigenação, onde o cruzamento com brancos poderia provocar desequilíbrio e 

perturbações psíquicas. (Correia, 2014) 

No século XX, as práticas eugênicas se configuraram como a primeira tentativa de 

alienação da população negra, onde pretendiam concretizar o ideário de branqueamento 

social, através do controle dos casamentos interraciais, e das ações sanitárias repressoras. 

 Na década de 1930 o Brasil assistiu ao progressivo desaparecimento do discurso 

racista, tanto no campo político quanto 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). 

A partir de 1964, com o golpe da ditadura militar, deu-se continuidade as principais 

problemáticas raciais desenvolvidas no pós Revolução de 1930, onde pretendiam buscar a 

integração do Brasil ao âmbito internacional imprimindo a ideia de harmonia social, e 

ocultando as contradições em prol progresso econômico do País. Porém, nesse contexto, 

segundo Ianni (1991),ocorreram mudanças significativas, 

Ficou bem mais difícil falar em democracia racial em um país no qual o povo 
em formação foi jogado de novo ao nível de simples população de 
trabalhadores [...] os governantes não precisam revelar o seu racismo; 
simplesmente passaram a tratar toda população de trabalhadores como 
indefesa, incapaz para o voto, sujeita a demagogia e carisma, suspeita, 
carente do mando do Estado militarizado: população conquistada. (Ianni, 
1991, p. 27). 

 
 

Nesta perspectiva, no âmbito das ciências sociais, paulatinamente, 

a ideia de raça foi dando lugar a de cultura, e o projeto nacional a partir do 
branqueamento foi dando lugar a 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). 
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Os negros passaram a integrar a ciência e a arte do branco, mas conseguiram 

preservar suas criações, “à medida que vivem e sofrem na cidade, também se apropriam 

dela. Transformam a cidade em um caleidoscópio de outras possibilidades” (Ianni, 1991, p. 

28). É nesse contexto que surgem os clubes, associações e movimentos sociais, 

destacamos aqui a Frente Negra Brasileira2. Assim, evidencia-se a luta do negro por suas 

tradições e cultura e contra o preconceito e a discriminação. 

 O ideal de democracia racial aparece na década 1940, e torna-se hegemônico em 

meados da década de 1980, principalmente no discurso da classe dominante, como 

expressão da valorização dos aspectos culturais das relações amistosas e democráticas 

propagada na sociabilidade capitalista a partir do falso discurso de universalização das 

oportunidades para negros e brancos. Martins (2012) enfatiza que, a sociedade brasileira, 

amparada no discurso de democracia racial, produz um racismo sofisticado e perverso, que 

constrói desigualdades, violação de direitos e violência.  

Dessa forma, o preconceito e discriminação racial torna-se questão a ser resolvida 

pela ação do Estado, “a reiteração do Estado autoritário no Brasil está na realidade das 

desigualdades raciais, regionais e culturais, o que permite que as classes dominantes 

joguem com elas, de modo a enfraquecer a capacidade de reivindicação”. (Ianni, 1991, p. 

31-32). 

 

3- RACISMO INSTITUCIONAL 

 

O racismo é uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos, 

através do desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas 

de organização dos Estados, e tem na ideologia da democracia racial um mascaramento do 

preconceito e discriminação, que segundo o Boletim das Políticas Sociais do IPEA, nº 23, 

aponta duas possibilidades de direcionamento ao “mito da democracia racial”: 

o mito da democracia racial se reconfigura em duas direções: de um lado, o 
crescimento do racismo institucional permite que a ideia de um país onde 
haja racismo sem racistas ganhe expressão; de outro, os fatos aqui 
narrados vão na contramão do elogio aparente à participação da raça na 
construção da sociedade brasileira. (IPEA, 2015, p. 445) 

O racismo institucional está inserido no âmbito das discriminações indiretas, e pode 

ser denominado ainda como racismo estrutural ou sistêmico. Werneck (2013, p. 17) aponta 

que o racismo institucional pode ser entendido como, 
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mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva dos grupos 
racialmente subordinados – negros(as), indígenas, ciganos(as), para citar a 
realidade latino-americana e brasileira da diáspora africana - atuando como 
alavanca importante da exclusão diferenciada de diferentes sujeitos nestes 
grupos. Tratar-se da forma estratégica como o racismo garante a 
apropriação dos resultados positivos da produção de riquezas pelos 
segmentos raciais privilegiados na sociedade, ao mesmo tempo em que 
ajuda a manter a fragmentação da distribuição destes resultados no seu 
interior. 

Há um elemento novo nesse conceito, que se refere à separação das manifestações 

individuais e conscientes que caracterizam o racismo e as discriminações raciais 

combatidas por lei. Esse tipo de racismo aparece nas instituições sociais, no modo que elas 

se estruturam e produzem a naturalização da hierarquia social. O racismo institucional não é 

uma declaração explicita de discriminação racial e não atua com manifestações e atos 

abertos. Age de maneira complexa no funcionamento das organizações, que terminam por 

diferenciar privilégios, programas e serviços não atendendo igualmente negros e brancos. 

(Costa, 2008). 

A partir das instituições públicas, o racismo adquire uma forma organizada e 

sistêmica de existir e funcionar. Essa classificação de racismo reconhece o Estado enquanto 

aparelho ideológico coercitivo de controle social3. Desse forma, “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) 

 Para compreender como o racismo interfere na dinâmica institucional faz-se 

necessário coloca-lo no contexto do econômico e social do capitalismo, que conserva sua 

cultura da elite branca como dominante, que se mantem através de consensos. Interfere 

ainda nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais, no sentindo de manutenção da 

sua hegemônica ideologia burguesa. 

Nesta perspectiva, o Estado não é apenas coerção, mas também consenso, através 

de mecanismos para manutenção de sua dominação sobre as outras classes. A obtenção 

do consenso poderá ser conquistada por meio de aparelhos privados de hegemonia. Numa 

perspectiva gramsciana, os aparelhos privados de hegemonia são aqueles que mantêm o 

domínio ideológico, Gramsci (2002), aponta que, 

O Estado moderno substitui o bloco mecânico dos grupos sociais por uma 
subordinação destes à hegemonia ativa do grupo dirigente e dominante; 
portanto, abole algumas autonomias, que, no entanto, renascem sob outra 
forma, como partidos, sindicatos, associações de cultura. As ditaduras 
contemporâneas abolem legalmente até mesmo estas novas formas de 
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autonomia e se esforçam por incorporá-las à atividade estatal: a 
centralização legal de toda a vida nacional nas mãos do grupo dominante se 
torna „totalitária‟. (p. 139). 

 Essa autonomia das classes subalternas está vinculada a elaboração de uma 

consciência crítica da realidade, através de uma visão de mundo específica dessas classes, 

na medida em que elas se liberam da racionalidade capitalista, que propaga sua dominação, 

mantendo o consenso entre as classes, na tentativa de amenizar os conflitos que possam 

surgir contra sua ordem. Segundo Monal (2003) Gramsci deixa claro que a dispersão e a 

falta de coesão são políticas e ideologias que devem ser superadas caso os subalternos 

queiram realmente obter sua hegemonia. 

Dessa forma, Munanga (1999 apud Correia, 2014) coloca que o desafio do 

enfrentamento ao racismo institucional 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.  

 
O racismo institucional é um modo de subordinar o direito e a democracia às 

necessidades do racismo, fazendo com que os primeiros inexistam ou existam de forma 

precária, diante de barreiras interpostas na vivência dos grupos e indivíduos aprisionados 

pelos esquemas de subordinação deste último. O racismo, em sua configuração 

institucional, encontrou no Estado sua legitimidade, que decorre desse processo a 

legitimidade das políticas de ação afirmativa na atualidade, e nos permite um entendimento 

da complexidade que envolve essas ações. 

 

4- IMPLICAÇÕES DO RACISMO INSTITUCIONAL AO ACESSO À SAÚDE DOS 

NEGROS BRASILEIROS 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o cenário se modifica no âmbito das 

políticas sociais, e no caso da saúde pública não é diferente, ao afirmar em seu artigo 196, 

na seção “Da Saúde”, que a saúde é “direito de todos e dever do estado” tem-se um dos 

passos mais importantes na história da luta da construção de uma saúde pública de 

qualidade no Brasil. 

O SUS se baseia em princípios éticos de universalidade, integralidade e equidade e 

pelos princípios organizacionais da descentralização, hierarquização e participação social. O 

SUS foi criado com o propósito de que a população brasileira, sem distinções de raça, etnia, 

gênero, situação econômica e social, tenha o direito à saúde  universal e gratuita, financiada 

com recursos provenientes de cada esfera estatal. 
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No contexto da saúde, a população negra ocupava, historicamente, lugares de 

péssima salubridade, tais como os cortiços, o que gerava inúmeras condições de 

proliferação de doenças. A ênfase nos aspectos biológicos dos indivíduos colocava em 

evidência o corpo negro, 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 (Correia, 2014). 

No Brasil, segundo Torres (2001, apud, Oliveira, 2002) o maior problema de saúde 

que a população negra enfrenta, enquanto aspecto revelador do racismo, refere-se à 

mortalidade precoce, os negros morrem antes do tempo em todas as faixas etárias da vida. 

Deve-se levar em consideração também a importância que as questões relativas à genética 

têm para a população negra e a indígena.  

O documento “Equidade em saúde: uma visão pelo prisma da etnicidade” é de 

grande importância, e está entre as preocupações do Sistema das Nações Unidas relativas 

à saúde da população negra, a relevância desse documento se dá ao esboçar as relações 

entre diferenciais de saúde e origem étnica tendo como centro a relação entre a situação de 

saúde e etnicidade na América Latina, considerando os diferentes contextos 

socioeconômicos e históricos da região. (Oliveira, 2002). 

Desse modo, a história aponta que era utilizado o critério racial para explicação da 

doença e de comportamentos humanos considerados subversivos, naquele momento era 

considerado um mecanismo eficaz no fortalecimento da hierarquização social já existente e 

servia de base na implantação de medidas excludentes. Essa realidade social era favorável 

para “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” (Correia, 2014, p. 47). 

No contexto contemporâneo, não há como desconsiderar a condição biológica 

humana em interpenetração com as condições sociais, culturais e materiais nas quais vive, 

na medida em que está comprovado que é impossível dizer qual é mais importante, se o 

meio ou a condição biológica dos seres vivos, pois ambos são interdependentes. (Oliveira, 

2002). 

É sabido que, na década de 1990, a política de saúde foi alvo das reformas 

neoliberais que têm atacado seu caráter universal e público visando o seu desmonte, 

através de um processo de universalização excludente, mercantilização e privatização da 

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

institucional é perpassado por um modelo voltado às ações individualizadas, focadas no 

saber e no poder médico. 
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Nesse sentido, a atenção á saúde sofre influência de grandes interesses, sendo 

aqueles referentes à classe branca, aos preferencialmente atendidos, considerando sua 

hegemonia no âmbito do Estado. Com esta preferência se negligência e deslegitima as 

necessidades dos negros, comprometendo à assistência a saúde, na medida em que não 

produzem respostas eficazes nas mudanças dos determinantes do processo de 

adoecimento. 

Diante disso, o Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010, 

elaborado por Marcelo Paixão et. al. (2011), reconhece a redução das desigualdades no 

acesso da população negra ao Sistema Único de Saúde a partir do principio da 

universalidade do acesso aos serviços de saúde, porém evidencia que ainda é persistente a 

assimetria entre as raças no que se refere ao acesso aos serviços de saúde.   

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) em 2010, a 

população brasileira total está em aproximadamente 191 de milhões de habitantes, e desse 

percentual cerca de 96,7 milhões se declararam pretos e pardos, ou seja, aproximadamente 

51% correspondem à população negra. Dessa forma, o Brasil é o país que abriga o maior 

percentual de afrodescendentes fora do continente africano, e segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi o país que mais importou africanos a serem 

escravizados. 

No Brasil, de acordo com Paixão (2011), no recorte de 1986 a 2008, o número de 

brasileiros que procuraram pelo acesso aos serviços de saúde cresceu em 4% – passando 

de 13,1% a 17,1% no total. No que se refere à procura de algum tipo de serviço de 

atendimento à saúde, adotando-se como referência duas semanas do ano de 2008, 

constata-se que cerca de 52,0% de pessoas de cor ou raça branca e de 47,1% de pessoas 

de cor ou raça preta e parda procuraram algum tipo de atendimento em serviços de saúde. 

(Paixão et al, 2008). Considerando que, no ano de 2008, o percentual de pretos e pardos 

era de 50,6%, assim, a população brasileira em sua maioria pertence a esta raça, o que 

configura uma desproporcionalidade na procura por atendimento em saúde, esse dado 

também reflete no caráter regional, tendo as regiões Norte e Nordeste com maior número de 

negros e com menor acesso aos serviços de saúde.  

A atenção à saúde pode ser caracterizada de duas formas, a partir de iniciativas de 

caráter individual e curativo, que caracterizam a assistência médica e as iniciativas com 

caráter mais abrangente e coletivo, visando à prevenção.  (Matta & Morosini, 2009). Sabe-se 

que o tratamento preventivo é a forma mais eficiente de se tratar a saúde, um mecanismo 

estratégico de evitar o adoecimento e possíveis agravos, diferente do tratamento curativo, 

sendo menos eficaz na medida em que atua quando a patologia já está instalada e/ou em 
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fase de evolução. Nesse aporte, demonstram-se nos dados do relatório os motivos que 

levam os brancos e negros brasileiros a buscar por serviços de saúde. 

No ano de 2008, os indicadores apontam que, na população do sexo masculino, que 

haviam procurado serviço de saúde para o tratamento de doenças, foram de 

aproximadamente 49,6% de cor ou raça branca, e os pretos e pardos em média de 52%. No 

que se refere à procura por atendimento preventivo, os de cor ou raça branca 20,2%, os de 

cor ou raça pretos e pardos somou 17,7% (Paixão, 2011). A literatura traz que os homens 

brasileiros buscam menos os serviços de saúde, e na atualidade existem campanhas para a 

sensibilização desse grupo sobre a importância da prevenção à saúde, porém os dados 

apresentados mostram que há mais homens pretos e pardos buscando assistência em 

saúde com interesse curativo e menor com interesse preventivo. 

Já as mulheres, de acordo com Paixão (2011), 48,1% das de cor ou raça brancas 

procuraram o serviço de saúde para finalidades curativas e em 51,3% dos casos as 

mulheres pretas & pardas também o fizeram pelo mesmo motivo. Referente ao tratamento 

preventivo aproximadamente 28,1% das mulheres brancas e de 26,8% das mulheres pretas 

& pardas buscaram esse tipo de atendimento de saúde. Esses indicadores apontam que 

existe uma assimetria entre as raças ao tratamento curativo, mas que se comparado aos 

homens, às mulheres negras tem procurado mais a assistência ao nível preventivo. Em 

suma, denota-se o maior percentual de pretos e pardos procurando o sistema de saúde com 

finalidades curativas e de brancos procurando-o com finalidades preventivas. 

No setor saúde é importante a disseminação da informação sobre a política, com 

ações de educação em saúde voltadas ao planejamento e execução de atividades que 

visam prevenir doenças e suprimir carências das populações. Com isso, pode-se constatar o 

comprometimento no nível de acesso a informação sobre a saúde e suas estratégias de 

prevenção.  

Dessa forma, apesar dos avanços ocorridos na política de saúde, ainda não se 

consegue garantir os serviços de saúde adequados às classes subalternizadas, à medida 

que o aparato estatal não oferece condições apropriadas para o desenvolvimento de 

políticas educacionais eficientes a essa população, mas “[...] produzem e reproduzem a 

desigualdade no plano político, econômico e cultural, definindo para os pobres [e negros] um 

lugar na sociedade”. (Yazbek, 2001, apud, Martins, 2015) 

É sabido que a população negra vivenciou e vivencia uma condição diferenciada 

devido ao desenvolvimento econômico desigual, uma vez que a questão racial no País 

influenciou a formação do mercado de trabalho estabelecendo padrões e obstáculos de 
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acesso, além dos níveis de escolaridade, rendimento e ocupação mais prejudicados do que 

a população branca. (Correia, 2014).  

Com base no censo 2010, no total de 247.309 pessoas negras com 10 anos ou mais 

de idade, o que corresponde 63,14% da população negra, não tem instrução. Já o acesso 

ao ensino superior, apenas 32,8% de pardos e 3,8% de pretos ocupam as universidades e 

os brancos 62,6%. (BRASIL, 2010). Essa realidade pode refletir na dificuldade do acesso à 

educação em saúde, o que pode ainda interferir na procura com interesses preventivos e 

não quando a doença já está instalada.   

O relatório ainda aborda o quantitativo da população que procurou atendimento e 

não foi atendida pelo sistema de saúde no período de 1998- 2008, onde a taxa de homens 

brancos não atendidos nos serviços de saúde teve um aumento de 1,3% para 1,4%, já os 

homens pretos & pardos manteve em 2,6%. As mulheres brancas, a taxa de não 

atendimento cresceu ligeiramente, assim como no contingente masculino, tendo passado de 

1,7% para 1,9%. Já entre as pretas e pardas, teve um indicador de 2,7%, em 1998, e 3,8% 

em 2008, um acréscimo de aproximadamente 40% ao longo de 10 anos. Sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste que foram verificadas as maiores taxas de não atendimento, se 

comparada às demais regiões, e sempre com os pretos e os pardos apresentando 

indicadores maiores do que os observados para o outro grupo de cor ou raça. (Paixão et. al, 

2011). 

 Nestes termos, sabe-se que o Brasil optou por um sistema público e universal de 

saúde, que deve garantir atendimento integral para todos os cidadãos, não cabendo, em 

nenhuma hipótese, a limitação de seus atendimentos por etnia, gênero, regiões e/ou 

segregações de qualquer natureza. 

 Como já sinalizamos, o racismo institucional ocorre de maneira silenciosa, não de 

forma aberta, e produz não só a falta de acesso aos serviços e direitos, como também 

fragiliza a qualidade da assistência prestada, ao diferenciar o atendimento aos negros e aos 

brancos, privilegiando uma classe à medida que discrimina outra, perpetuando a 

desigualdade racial. 

Isto se agrava ainda mais no interior de uma política que tem como principio básico a 

equidade, onde os serviços e tratamentos de saúde devem ser oferecidos diferenciados e 

específicos para os desiguais, visando reduzir diferenças de vulnerabilidade das 

populações. E como foi demonstrado, a população negra está submetida à vulnerabilidade 

de várias patologias pelo processo histórico de exclusão social, econômica, política e 

cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A assistência à saúde da população negra brasileira tem apresentado limites às 

respostas as necessidades sociais e de saúde. E na ordem social capitalista, o racismo 

institucional é utilizado enquanto estratégia de manutenção dos interesses e vantagens da 

classe dominante, no bojo de uma hierarquia racial que marginaliza a população negra em 

seus aspectos econômicos, políticos e cultural. 

 Essa forma de 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.  

No âmbito do Sistema Único de Saúde tanto o modelo sanitarista quanto o modelo 

privatista não tem conseguido dar respostas efetivas as necessidades sociais, no que se 

refere à execução e gerenciamento da política de saúde voltado aos negros, pois são 

medidas “excludente, seletiva, fragmentada, altamente incapazes de alterar os níveis de 

saúde da população negra determinada por condições sociais desfavoráveis ao seu 

desenvolvimento humano”. (Correia, 2014, p. 69). 

Nesse sentido, não se pode desconsiderar os avanços e conquistas na esfera 

econômica e social, porém ainda persistem os diferenciais que colocam os negros em 

desvantagem em comparação aos brancos. Portanto, faz-se necessário, a maior 

participação das organizações da sociedade civil nos movimentos sociais para o 

enfrentamento do racismo, arraigando esforços para a mudança de mentalidade com vistas 

à superação de comportamentos e atitudes das pessoas e instituições, os quais segregam, 

excluem os indivíduos baseando-se no pertencimento racial. 
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