
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

NEGRA EM SERGIPE 

 

Compreendendo que estudos desta natureza permitem fornecer 

elementos para traçar um diagnóstico situacional sobre a saúde da 

população negra, este trabalho utilizou conceito usado pelo 

movimento negro, que a apresenta como composta de descendentes 

de africanos: pretos e pardos (PIZA e ROSEMBERG, 1998-99), e, 

portanto, os dados serão analisados a partir da raça/cor preta e 

raça/cor parda em contraponto à população da raça/cor branca do 

estado de Sergipe. 

Inicialmente será apresentada a distribuição da população negra no 

estado e municípios de Sergipe com base nos dados censitários do 

ano de 2000 e 2010 disponibilizadas pelo IBGE. 

Em seguida serão realizadas considerações sobre a mortalidade, 

utilizando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), tendo sido acessados em 04/10/2016 da base estadual. Serão 

trabalhados também dados do Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (SINASC). Para os dados de morbidade sobre as 

causas de internações mais frequentes e agravos com maior 

significado epidemiológico para a população negra, foi utilizado o 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Além disso, tratamos 

sobre os dados de doença falciforme fornecidos pela Gerencia do 

Setor de Transfusão e Ambulatório do HEMOSE-SE da Fundação de 

Saúde Parreiras Horta (FSPH). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, somente a partir do censo de 1940 a variável raça/cor passou a ser autoclassificada, 

perpassando por uma classificação de cor baseada na percepção do entrevistado ou de 

terceiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adota 05 (cinco) variáveis: 

branca, amarela, indígena, preta e parda gerando críticas uma vez que não contempla a 

subjetividade imbricada nesta classificação.  

A informação sobre cor está sujeita a variações decorrentes da 
subjetividade na classificação dessa característica, tanto por parte do 
entrevistado quanto do entrevistador. Segundo Carvalho, Wood e Andrade 
(2003), estudos mostram que isso acontece porque no Brasil, raça e cor 
são conceitos mais associados à aparência do indivíduo e sua inserção na 
sociedade (...). Entrevistadores tendem a classificar em categorias mais 
escuras aqueles que possuem menor renda e escolaridade; por outro lado, 
entrevistados com melhores condições sociais e econômicas tendem a 
uma identificação africana. (BRASIL, 2005). 

 

Segundo BATISTA, WERNECK e LOPES, (2012), organizou-se no país, em fins do século XX e 

início do século XXI, uma agenda voltada para a saúde da população negra. Incorporam-se 

categorias de identificação da população, raça, cor e etnia que aliadas aos dados censitários e 

epidemiológicos, confirmaram injustiças e iniquidades em saúde de uma parcela da população 

brasileira e forçaram o Estado a conceber uma política pública em consonância com o Sistema 

Único de Saúde (SUS): a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, com vistas à 

promoção da equidade racial em saúde. 

A saúde da população negra refere-se, principalmente, a três, elementos principais: o primeiro é 

o enfrentamento do racismo na sociedade como um todo, nas instituições (o racismo 

institucional) e no sistema de saúde. O segundo é a advocacia por respeito, diálogo e 

incorporação das formulações e práticas da cultura afro-brasileira às ações e políticas de saúde. 

Já o terceiro é a atenção aos agravos prevalentes na população negra, que inclui não apenas 

prevenção e assistência à saúde, mas fundamentalmente a defesa da implementação plena do 

SUS. 

O Estado de Sergipe bem como o restante do Brasil é marcado por uma forte miscigenação 

racial, devido entre outros motivos o fato do seu desenvolvimento econômico histórico estar 
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associado à agricultura e consequentemente ao trabalho dos negros como mão de obra escrava, 

não sendo incomum a associação dos resultados às iniquidades sociais e vulnerabilidades. 

Conforme BRASIL, 2005 apud Carvalho, Wood e Andrade, 2003, estudos apontam também que 

raça/cor e estratificação social encontram-se estreitamente vinculados. 

Esta análise visa sensibilizar gestores e representantes do controle social sobre as necessidades 

de saúde dessa parcela da população sergipana, contribuindo para instrumentalizá-los quanto à 

tomada de decisões pertinentes referente à criação ou implementação de políticas públicas a fim 

de reduzir as iniquidades sociais e garantir equidade. 

2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO NEGRA 

Compreender a distribuição da certa população num determinado espaço geográfico e intervalo 

de tempo ajuda-nos a entender as desigualdades sociais e necessidades desta população.  No 

Gráfico 1 como pode-se observar, que no Brasil (BR), em 2000 havia uma proporção maior de 

pessoas autoclassificadas brancas (53,75%) com relação às negras (44,67%), cenário que se 

inverteu em 2010, seguindo as características populacionais do Nordeste (NE) e de Sergipe (SE). 

Portanto em 2010 no BR, NE e SE houve um aumento percentual de pessoas na raça/cor negra 

quando comparamos os anos de 2000 e 2010.  

Gráfico 1. Proporção de população negra e branca no Brasil, Nordeste e Sergipe. 2000 
e 2010. 

 
           Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
 

Para ampliar a compreensão sobre a importância da identificação da raça/cor observa-se na 

Tabela 1 que o percentual de não preenchimento do censo de 2000 para a variável raça/cor foi 

de 0,44% para ambos os sexos, reduzindo para zero (sexo masculino) e 0,01% (sexo feminino) 

em 2010. 
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Tabela 1. Proporção de não preenchimento do campo 
raça/cor no censo. Sergipe, 2000 e 2010. 

 

 

                                    

                                                       

                                                                                     

Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 

 

A proporção e distribuição da população no território sergipano por raça/cor serão analisadas por 

blocos de municípios que representam as sete regiões de saúde.  

Na região de saúde de Estância, como observado no Gráfico 2, apresentou resultado contrário 

ao nacional os municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy, cujas população negra diminuiu 

e a branca aumentou. 

Gráfico 2. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região de saúde 
de Estância. Sergipe 2000 e 2010. 

 

  
           Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
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O Gráfico 3 retrata a região de saúde de Aracaju, onde dos oito municípios que a compõe, 

apenas o município de Aracaju apresenta menos de 70% da população autodeclarada pela 

raça/cor como preta ou parda. 

 

Gráfico 3. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região de 
saúde de Aracaju. Sergipe 2000 e 2010. 

 

 
                  Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
 

A região de saúde de Propriá é a maior em número de municípios sendo composta por 16, na 

sua maioria tendo como limite o Rio São Francisco (10) e populações inferiores a 8.500 

habitantes (11), segundo estimativa da população residente em 2015. Após análise do Gráfico 

4, constatamos que 14 municípios apresentam mais de 70% com população negra e destes 02 
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municípios estão acima de 80% (Amparo do São Francisco e São Francisco) para o ano de 2010. 

Outra informação, que ganha destaque é quanto ao município de Telha que apresentou valores 

percentuais muito superiores para a população autodeclarada branca (76,86%) quando 

comparada à população negra (23,14%) e que no censo demográfico de 2010 apresentou 

resultado inverso para as duas raças 
 

Gráfico 4. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região de 
saúde de Propriá. Sergipe 2000 e 2010. 

 

 
               Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
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2010. O município de São Miguel do Aleixo praticamente manteve o percentual da população 

branca iguais nos dois censos demográficos utilizados (2000= 25,34% e 2010= 25,85%), 

aumentando apenas o valor percentual da população negra (2000 = 73,71% e 2010= 74,09%). 

Gráfico 5. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região de 
saúde de Itabaiana. Sergipe 2000 e 2010. 

 

 
                 Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
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pessoas negras no mesmo período. Também nesta região dois municípios (Canindé de São 

Francisco e Feira Nova), em 10 anos, apresentaram aumento da população branca e diminuição 

da população negra. 

 

Gráfico 6. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região de 

saúde de Nossa Senhora da Glória. Sergipe 2000 e 2010. 

 

 
                Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
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Gráfico 7. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região de 
saúde de Nossa Senhora do Socorro. Sergipe 2000 e 2010. 

 

 
                Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010. 
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Gráfico 8. Proporção por raça/cor negra e branca dos municípios referentes à região 
de saúde de Lagarto. Sergipe 2000 e 2010. 

 

 
                  Fonte: IBGE. Censo demográfico 2000 e 2010 
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3. COMUNIDADES REMANESCENTES QUILOMBOLAS 

 

A palavra quilombo nos remete a história do Brasil, na época da escravatura, sendo um local 

isolado onde negros fugitivos passavam a viver, possuindo uma cultura própria. Em 1988 com a 

promulgação da Carta Magna a questão das comunidades quilombolas passou a fazer parte das 

agendas de políticas públicas através do artigo 68 das Disposições Constitucionais Transitórias 

(DCT) que diz:  

“Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”. 

 

Segundo a Comissão Pró-índio de São Paulo em sua página eletrônica 

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_oque.html:  

“a concretização desse direito suscitou logo de início um acalorado debate 
sobre o conceito de quilombo e de remanescente de quilombo”, uma vez 
seria fundamental esta conceituação para a identificação de quem teria ou 
não direito a terra. Como produto destes debates a Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA), divulgou, em 1994, um documento em que se define 
o termo “remanescente de quilombo”. 

“Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos 
a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na 
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 
determinado lugar” (Idem). 

 

Em Sergipe o processo de reconhecimento de Comunidades Remanescentes Quilombolas 

(CRQ) fará 10 anos em 2017, ou seja, em 2007 houve o primeiro reconhecimento. Segundo 

informações da Palmares Fundação Cultural pelo endereço eletrônico 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=19942 no campo “informações quilombolas”, no momento 

da elaboração deste texto, existiam as CRQs do Manoel Bernandes dos Santos, em Frei Paulo, 

e a do Marimbondo no município de Pirambú, com os processos de certificação em andamento 

e já certificadas 35 outras CRQs, distribuídas conforme Figura 1 abaixo: 

 

 

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_oque.html
http://www.palmares.gov.br/?page_id=19942
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Figura 1. Distribuição das Comunidades Registradas Quilombolas no Estado de Sergipe, 2016. 

Município Comunidade Município Comunidade 

Amparo do São 
Francisco 

Caraíbas 

Ilha das Flores Bongue 

Aquidabã Indiaroba Desterro 

Canhoba Japaratuba Patioba 

Cedro de São João Japoatã Ladeiras 

Telha Laranjeiras Mussuca 

Amparo do São 
Francisco Lagoa dos Campinhos Pirambu 

Alagamar 

Telha Aningas 

Aquidabã Mocambo Poço Redondo Serra da Guia 

Aracaju Maloca Poço Verde Lagoa do Junco 

Barra dos Coqueiros Pontal da Barra Porto da Folha Mocambo 

Brejo Grande Brejão dos Negros Propriá Santo Antônio Canafistula 

Canindé do São 
Francisco 

Rua dos Negros 
Santa Luzia do 

Itanhy 
Luzienses 

Capela 

Canta Galo I Simão Dias Sítio Alto 

Fazenda Pirangi Riachão do Dantas Povoado Forras 

Terra Dura Riachuelo Quebra Chifre 

Coqueiral 

Lagarto 

Campo do Crioulo 

Cumbe Povoado Forte Crioulo 

Estância 
Curuanha Madalena 

Porto D'Areia Pindoba 

Frei Paulo Catuabo 

Saco do Tigre 

Siriri Castanhal 

   Fonte: Palmares Fundação Cultural 

 

4. MORTALIDADE NA POPULAÇÃO NEGRA 

 

Para iniciar o debate sobre mortalidade na população negra em Sergipe primeiro será analisado 

o percentual de preenchimento do quesito raça/cor na Declaração de Óbito (DO) instrumento 

que alimenta o SIM. Como podemos observar nos anos abordados houve uma melhora na 

qualidade do preenchimento para este quesito, reduzindo para menos de 10% a falta do 

preenchimento, em 2010, comparado ao ano 2000, cujo percentual de não preenchimento do 
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quesito raça/cor na declaração de óbito foi acima de 50%. Em 2015 houve melhora na 

informação, cujo percentual de não preenchimento esta inferior a 5% (4,41%), o que implica o 

SIM ser um instrumento confiável para fazer a leitura proposta neste documento (Tabela 2). 

Tabela 2. Percentual de preenchimento do quesito raça/cor na declaração de óbito. 
Sergipe 2000 e 2010. 

Preenchimento do quesito raça/cor 2000 2010 2015 

Informado 40,59% 90,43% 95,59% 

Não informado 59,41% 9,57% 4,41% 

                 Fonte: SIM/DVS/SES (Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe) 
 

Em Sergipe proporcionalmente morrem mais pessoas do sexo masculino que o feminino, 

mantendo-se quase que estável as variações percentuais para ambos os sexos, nos anos de 

2000, 2010 e 2015. (Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3). 

No entanto, quando se amplia esta análise para o quesito raça/cor e causa do óbito ficam claras 

as discrepâncias. Dos óbitos ocorridos em 2000, no sexo masculino 17,40% foram de negros 

enquanto apenas 9,93% eram brancos, vale lembrar que neste mesmo ano a taxa de não 

informados neste quesito foi de 59,41%, implicando nesses percentuais tão baixos. 

Em 2010 das 6.405 mortes de homens, 40,74% eram negros em comparação aos 12,46% dos 

autodenominados brancos, demonstrando um aumento percentual de 134,14 neste intervalo. 

Continuando a aumentar, em 2015, o percentual de homens brancos manteve-se praticamente 

inalterado (12,45), porém para os homens negros a situação agravou-se, atingindo neste ano 

43,89% do total de mortes entre os homens.  

As causas externas- CID XX é a grande responsável por essas baixas na população negra 

masculina, liderando na primeira posição com 25,55% em 2015, enquanto que para a população 

branca masculina não aparece entre as três primeiras causas de óbito. Fato que será discutido 

posteriormente. 

Quanto ao sexo feminino em primeiro lugar morrem por Doenças do aparelho Circulatório, 

seguida das neoplasias. No entanto, a vulnerabilidade da população feminina para a variável cor 

fica nítida quando observamos nas tabelas abaixo, que em 2000, para cada 01 mulher branca 

(MB) que morria devido a problemas circulatórios, morria 1,44 mulher negra (MN), estando essa 

relação mais desigual em 2015, onde para cada 1MB: 2,2MN, podendo ser levantadas hipóteses 

quanto à falta de acesso, dificuldade de acesso e ainda qualidade do acesso prestada as 

mulheres negras. 
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No Brasil, as principais causas de morte da população feminina são as 
doenças cardiovasculares, destacando-se o infarto agudo do miocárdio e o 
acidente vascular cerebral; as neoplasias, principalmente o câncer de 
mama, de pulmão e o de colo do útero; as doenças do aparelho respiratório, 
marcadamente as pneumonias (que podem estar encobrindo casos de aids 
não diagnosticados); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com 
destaque para o diabetes; e as causas externas. (BRASIL, 2000, citado por 
BRASIL 2004). 

 

Tabela 3.1. Número absoluto e Percentual de Mortalidade por sexo, quesito raça/cor e 
principais grupos de causa. Sergipe, 2000. 

 
               Fonte: SIM/DVS/SES 

 
 
 

Ano Total Sexo n (%) Raça/cor n (%) Causa - Cap. n %

XX- Causas Ext. 439 (10,69)

IX-D. Ap. 

Circulatório
270 (6,58)

II- Neoplasias 111 (2,7)

XX- Causas Ext. 180 (4,38)

IX-D. Ap. 

Circulatório
162 (3,95)

II- Neoplasias 88 (2,14)

IX-D. Ap. 

Circulatório
452 (11,01)

XX- Causas Ext. 408 (9,94)

XVI- Afecções 

Per. Perinatal
336 (8,18)

IX-D. Ap. 

Circulatório
226 (7,82)

II- Neoplasias 97 (3,36)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
78 (2,7)

IX-D. Ap. 

Circulatório
157 (5,43)

II- Neoplasias 101 (3,49)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
58 (2,01)

IX-D. Ap. 

Circulatório
438 (15,16)

XVI- Afecções 

Per. Perinatal
293 (10,14)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
208 (7,2)

Não informado 2182 (31,19)

663 (9,48)

507 (7,25)

Negra

Branca

1217 (17,4)

695 (9,93)

2000 6996

1711 (24,46)

Negra

Branca

Não informado

2890 (41,31%)Feminino

Masculino 4106 (58,69%)
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Tabela 3.2. Número absoluto e Percentual de Mortalidade por sexo, quesito raça/cor e 
principais grupos de causa. Sergipe, 2010. 

 
            Fonte: SIM/DVS/SES. 

 

Ano Total Sexo n (%) Raça/cor n (%) Causa - Cap. n %

XX- Causas Ext. 1283 (20,03)

IX-D. Ap. 

Circulatório
1088 (16,99)

II- Neoplasias 500 (7,81)

IX-D. Ap. 

Circulatório
396 (6,18)

XX- Causas Ext. 210 (3,28)

II- Neoplasias 201 (3,14)

IX-D. Ap. 146 (2,28)

XX- Causas Ext. 116 (1,81)

XVI- Afecções 

Per. Perinatal
80 (1,25)

IX-D. Ap. 

Circulatório
979 (21,59)

II- Neoplasias 469 (10,34)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
342 (7,54)

IX-D. Ap. 

Circulatório
445 (9,81)

II- Neoplasias 212 (4,68)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
137 (3,02)

IX-D. Ap. 

Circulatório
140 (3,09)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
64 (1,41)

XVI- Afecções 

Per. Perinatal
63 (1,39)

Negra 4457 (40,74)

Branca 1363 (12,46)

2010 10939

Não informado 425 (3,89)

Masculino 6405 (58,55%)

Feminino 4534 (41,45%)

Não informado 568 (5,19)

Negra 2813 (25,72)

Branca 1281 (11,71)
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Tabela 3.3. Número absoluto e Percentual de Mortalidade por sexo, quesito raça/cor e 
principais grupos de causa. Sergipe, 2015. 

 
             Fonte: SIM/DVS/SES. 

 

 

 

Ano Total Sexo n (%) Raça/cor n (%) Causa - Cap. n %

XX- Causas Ext. 1941 (25,55)

IX-D. Ap. 

Circulatório
1138 (14,98)

II- Neoplasias 558 (7,35)

IX-D. Ap. 

Circulatório
434 (5,71)

II- Neoplasias 281 (3,70)

X- D. Ap. 

Respiratório
214 (2,82)

IX-D. Ap. 

Circulatório
100 (1,32)

II- Neoplasias e X- 

D. Ap. 

Respiratório

40 cada 

(0,53)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
28 (0,37)

IX-D. Ap. 

Circulatório
1062 (20,06)

II- Neoplasias 525 (9,92)

X- D. Ap. 

Respiratório
373 (7,05)

IX-D. Ap. 

Circulatório
479 (9,05)

II- Neoplasias 301 (5,69)

X- D. Ap. 

Respiratório
238 (4,50)

IX-D. Ap. 

Circulatório
108 (2,04)

IV- Endócrinas e 

metabólicas
43 (0,81)

II- Neoplasias e X- 

D. Ap. 

Respiratório

34 (0,64)

3352 (26,01)

Branca 1663 (12,90)

Não informado 263 (2,04)

5657 (43,89)

Branca 1605 (12,45)

Não informado 306 (2,37)

2015 12889

Masculino 7596 (58,93%)

Negra

Feminino 5293 (41,07%)

Negra
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4.1 Crianças menores de 04 anos  
 

Na busca da compreensão do grau de vulnerabilidade a qual as crianças estão expostas até os 

04 anos de idade em virtude da sua cor, realizou-se um levantamento em números absolutos em 

relação às causas base que levaram ao óbito estas crianças estabelecendo não só o comparativo 

com a cor, bem como com os anos de 2000, 2010 e 2015. Foi possível observar que 

independente do ano a causa do óbito que prevalece são as afecções do período neonatal 

(capítulo XVI – CID 10) e más formações congênitas (capítulo XVII – CID 10). Estando para o 

Cap. XVI numa relação de 01 (uma) criança branca (CB) para 2,6 crianças negras (CN) em 2000, 

sendo esta relação em 2015 de 1CB:5,3CN fazendo-nos questionar a que tipo de assistência 

pré-natal esta população tem acesso. Importante destacar que como terceira causa de morte em 

menores de 4 anos estão as doenças do aparelho respiratório, também demonstrando uma 

assistência primária deficitária, uma vez que estão no grupo de doenças evitáveis (Gráfico 9). 
 

Gráfico 9. Número absoluto de morte em crianças menores de 01 e 04 anos por causas base. Sergipe: 
2000, 2010 e 2015. 

 
Fonte: SIM/DVS/SES. 
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4.2 Mulheres em idade fértil 

 

Como visto anteriormente o que mais leva as mulheres da população negra a óbito são as 

doenças do aparelho circulatório, porém outro indicador que nos traz indiretamente a qualidade 

da assistência prestada a população negra é o número de óbitos maternos, ou seja, àqueles que 

ocorreram durante período gestacional, parto ou período puerperal, classificados no cap. XV do 

Código Internacional de Doenças (CID). Conforme o DATASUS/MS, acessado em 08/11/2016, 

em Sergipe (2010) nasceram vivos 34.042 crianças, sendo 2.747 de mães brancas e 23.228 de 

mães negras e neste mesmo ano ocorreram 23 óbitos maternos dos quais 18 eram negras e 02 

de mulheres brancas. Também observamos que os óbitos maternos em menores de 15 anos 

são apenas de mulheres negras (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Número absoluto de óbitos maternos por raça/cor e faixa etária. Sergipe: 2000, 
2010 e 2015. 

 
               Fonte: SIM/DVS/SES. 

 

Aprofundando a discussão, quanto à qualidade da assistência prestada, bem como o acesso a 

esta, é utilizada também a frequência de consultas de pré-natal como indicador, sendo o ideal 

que a gestante tenha 07 ou mais consultas durante a gestação, porém utilizaremos apenas as 

informações referentes ao ano de 2015, haja vista em 2010, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) ter uma leitura diferente para o quesito raça/cor o que geraria grande 

disparidade para a análise proposta aqui. Abaixo, na Tabela 11, podemos observar que do total 
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de mulheres que pariram em 2015, 85,17% eram negras e destas 55,26% realizaram 07 ou mais 

consultas, inferior ao percentual das demais categorias informadas.  

 

Tabela 4. Número de consultas de pré-natal e proporção por raça/cor. Sergipe, 2015. 

 Nenhuma % 
1-3 

vezes 
% 

4-6 
vezes 

% 7 e + % Ignorado % Total % 

N Inf 19 2,30 67 8,11 301 36,44 436 52,78 3 0,36 826 2,37 

Branca 20 0,51 265 6,73 1177 29,91 2465 62,64 8 0,20 3935 11,28 

Negra 281 0,95 2840 9,56 10116 34,04 16423 55,26 61 0,21 29721 85,17 

Outras 6 1,45 34 8,23 128 30,99 238 57,63 7 1,69 413 1,18 

Total 326 0,93 3206 9,19 11722 33,59 19562 56,06 79 0,23 34895 100,00 

Fonte: SINASC/DVS/SES 

 
Sem existir a pretensa ideia de esgotar o debate, por fim,foi feito um recorte para o sexo feminino 

quanto à proporção de partos, confrontando a idade da mãe e a sua cor, para o ano de 2015 

pelos motivos já justificados anteriormente.  

 

Pode-se observar na Tabela 5 que 22,34% dos nascidos vivos foram de mães negras menores 

de 20 anos, para 16,59% de mães brancas. Porém evidenciado fica o nível de vulnerabilidade a 

que estão expostas estas mulheres, ainda adolescentes e negras, quando filtra-se o olhar apenas 

na variável idade (considerando a soma das colunas menores de 20 anos), calculando-se o 

percentual dentro deste “n” e constata-se que apenas 8,63% das adolescentes que engravidam 

são brancas, enquanto todas as demais (88,76%) são negras, ou seja, para cada 01(uma) 

adolescente branca que pariu um nascido vivo, em 2015, pariram 10,17 adolescentes negras. 

Mais preocupante ainda se mostra a situação, ao considerar também o contexto de violência, 

uma vez que, 417 (1,20%) dos nascidos vivos, as mães eram menores de 15 anos, o que para 

a justiça fica caracterizado como estupro presumido, exigindo investigação das autoridades, e 

destas 366 eram da população negra. 
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Tabela 5. Número de nascidos e proporção segundo raça/cor da mãe e faixa etária. Sergipe, 2015. 

Raça Cor da Mae < 15a % 15-19a % 20-34a % 35-39a % Total 

Branca 40 1,02 613 15,58 2.682 68,16 491 12,48 3.935 

Negra 366 1,23 6.275 21,11 19.597 65,94 2.711 9,12 29.721 

Total 417 1,20 7.150 20,49 23.115 66,24 3.300 9,46 34.895 

   Fonte: SINASC/DVS/SES 
 

 

4.3 Homens na população negra 
 

Na discussão feita anteriormente sobre mortalidade geral (Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3) os homens 

negros morrem em primeiro lugar por causas externas e estas são superiores aos óbitos em 

homens brancos pela mesma causa. Aprofundando a discussão foi realizado um levantamento 

dentro do grupo das causas externas (acidentes de transito e transporte, quedas, outros 

acidentes, suicídios, homicídios e lesões de causa indeterminada) para os anos 2000, 2010 e 

2015 (Gráfico 11) e constatou-se que dentre os grupos de causas para o capitulo XX- Causas 

Externas, os homens negros vêm morrendo por homicídio e percentualmente estes vêm 

aumentando com uma variação percentual positiva entre 2000 e 2015 de + 52,81,demonstrando 

o quanto este grupo está exposto a violência urbana. 

Gráfico 11. Proporção de óbitos por grupo de causas externas no sexo masculino da 
população negra. Sergipe, 2000, 2010 e 2015. 

 
             Fonte: SINAN/DVS/SES 

Os homicídios na população negra masculina, em 2015, foram responsáveis por 60,68% das 
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mortes por causas externas, seguida dos acidentes por trânsito e transporte (22,47%). 

Analisando qual faixa etária é mais afetada verificou-se no Gráfico 12, abaixo, que os homens 

negros de 20 a 29 anos são os que mais morrem assassinados, seguidos dos que estão entre 

30 e 39 anos. Já para o trânsito observa-se um maior número de ocorrências entre os que estão 

entre 40 e 49 anos, seguidos dos adultos jovens (20-29 anos). Provocando a reflexão no quanto 

impactante é esta realidade tanto para a economia, como para a dinâmica familiar, uma vez que 

os envolvidos estão em plena idade produtiva.  

Outra questão que chama atenção é o número de suicídios entre os homens em idade produtiva, 

20-59 anos exigindo um estudo mais apurado deste evento, afim deste subsidiar ações de 

intervenções quer seja no campo da saúde bem como no campo da assistência social e 

economia. 
 

Gráfico 12. Número absoluto de óbitos por acidentes de trânsito, suicídio e homicídio, no 
sexo masculino e por faixa etária da população negra. Sergipe, 2015. 

 
             Fonte: SINAN/DVS/SES 
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5. MORBIDADE NA POPULAÇÃO NEGRA 

A morbidade é útil para mostrar o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na 

população, e quando acrescida da interpretação da variável raça/cor também para medir a 

qualidade e/ou acesso desta população aos serviços de saúde. 

5.1 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) na população negra  

As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB), segundo NEDEL et all 

(2010), citado por SERGIPE (2016), são “problemas de saúde atendidos por ações típicas do 

primeiro nível de atenção e cuja evolução, na falta de atenção oportuna e efetiva, pode exigir a 

hospitalização, como pneumonias bacterianas, complicações da diabetes e da hipertensão, 

asma, entre outros”.  

Como observado nas tabelas abaixo, este é um indicador que demonstra fragilidades, uma vez 

que seu resultado final depende da proporção do número de internações pelas 17 causas 

sensíveis pelo total de internações no mesmo período, ou seja, estando esse resultado sujeito a 

situações imprevisíveis (acidentes de grande porte, acidentes naturais) que acarretem num 

grande número total de internações. No entanto, ao se debruçar nos números absolutos de cada 

motivo de internação evitável versus a raça/cor, para Sergipe, comparativamente entre os anos 

de 2010 (Tabela 6a) e 2015 (Tabela 6b) pode-se considerar que: 

 Independente do ano estudado o percentual de “sem informação” é superior a 50%, sendo 

55,85% para o ano de 2010 e de 74,70% em 2015, ficando clara a necessidade de ser 

trabalhada, junto aos profissionais, a importância do preenchimento do campo raça/cor; 

 Em ambos os anos, comparando ao total de internações por causas sensíveis para a 

atenção básica, 40,68% foram da população negra enquanto apenas 3,43% da população 

branca em 2010. Quando em 2015 esses valores foram de 33,67 para negros e de 1,3 de 

brancos; 

 De modo geral houve uma redução, mesmo que pequena, de 347 internações por CSAB 

o que impactou na redução do indicador de 23,77 (2010) para 20,54 em 2015, o que pode 

ser interpretado de forma positiva, demonstrando uma melhor cobertura de Atenção 

Básica ou uma melhor assistência prestada, evitando internações; 

  Analisando as causas mais prevalentes de internações, as gastroenterites infecciosas e 

complicações, ocupa o primeiro lugar em ambos os anos, tendo reduzido em metade os 
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casos comparativamente, porém dentre os formulários cujo quesito raça/cor foi 

preenchido 1.247 identificaram-se como negros enquanto apenas 64 foram brancos 

(2010), disparidade que permaneceu a existir em 2015 quando foram 523 internações de 

negros para apenas 10 de brancos. Considerando que esta informação está diretamente 

relacionada a qualidade da água, higiene e saneamento básico a que as pessoas estão 

expostas, estes números sugerem uma vulnerabilidade muito maior para as pessoas da 

população negra; 

 Observa-se também que entre as 7 (sete) causas mais prevalentes de internações, além 

das gastroenterites infecciosas estão as doenças crônicas não transmissíveis como,  

insuficiência cardíaca, diabetes e hipertensão, em ambos os anos analisados e 

acometendo mais a população negra que a população branca, quando informado raça/cor. 

 

Tabela 6a. Distribuição de casos de ICSAB por raça/cor. Sergipe, 2010. 

Causas Branca Preta Parda Amarela Indígena 
Sem 

informação 
Total 

1. Doenças preveníveis 

p/imuniz/condições sensív 
7 0 51 0 0 61 119 

2. Gastroenterites Infecciosas e 

complicações 
64 9 1.238 1 0 956 2.268 

3. Anemia 0 0 1 0 0 94 95 

4. Deficiências nutricionais 7e 2 141 0 0 97 247 

5. Infecções de ouvido, nariz e garganta 5 0 11 0 0 39 55 

6. Pneumonias bacterianas 30 6 363 0 0 319 718 

7. Asma 20 3 307 0 0 626 956 

8. Bronquites 18 2 67 0 0 338 425 

9. Hipertensão 15 8 261 0 0 300 584 

10. Angina 0 0 0 0 0 0 0 

11. Insuficiência cardíaca 23 4 220 0 0 708 955 

12. Diabetes melitus 23 7 373 1 0 331 735 

13. Epilepsias 3 0 30 0 0 166 199 

14. Infecção no rim e trato urinário 33 5 222 0 0 355 615 

15. Infecção da pele e tecido 

subcutâneo 
34 1 44 0 1 252 332 

16. Doença Inflamatória órgãos pélvicos 

femininos 
4 0 12 0 0 9 25 

17 Síndrome da rubéola congênita 0 0 0 0 0 0 0 

Total 286 47 3.341 2 1 4.651 8.328 

Fonte: SIH/MS/NEST 
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Tabela 6b. Distribuição de casos de ICSAB por raça/cor. Sergipe, 2015. 

Causas Branca Preta Parda Amarela Indígena 
Sem 

informação 
Total 

1. Doenças preveníveis p/imuniz/condições sensív 20 1 242 0 0 162 425 

2. Gastroenterites Infecciosas e complicações 10 4 519 1 0 575 1.109 

3. Anemia 12 0 52 1 0 84 149 

4. Deficiências nutricionais 1 1 48 0 0 97 147 

5. Infecções de ouvido, nariz e garganta 3 0 275 1 0 134 413 

6. Pneumonias bacterianas 3 1 205 2 0 466 677 

7. Asma 1 3 151 3 0 462 620 

8. Bronquites 2 0 140 0 0 212 354 

9. Hipertensão 17 1 212 7 0 455 692 

10. Angina 0 0 0 0 0 0 0 

11. Insuficiência cardíaca 20 1 179 0 0 596 796 

12. Diabetes melitus 6 0 205 3 0 560 774 

13. Epilepsias 1 0 35 0 0 160 196 

14. Infecção no rim e trato urinário 0 0 238 7 0 624 869 

15. Infecção da pele e tecido subcutâneo 8 2 164 1 0 556 731 

16. Doença Inflamatória órgãos pélvicos femininos 0 0 8 0 0 21 29 

17 Síndrome da rubéola congênita 0 0 0 0 0 0 0 

Total 104 14 2.673 26 0 5.164 7.981 

Fonte: SIH/MS/NEST 

 

Porém, além das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes na população negra, 

podemos enumerar outras decorrentes das condições de vulnerabilidade a que essa população 

está exposta como as doenças infecciosas, onde os determinantes sociais têm forte influência 

na dificuldade do efetivo controle da cadeia de transmissão, entre elas, a infecção pelo HIV/aids, 

a tuberculose, a hanseníase e a sífilis congênita. 

5.2  Infecção pelo HIV/AIDS  
  

Apesar da ampliação do acesso ao diagnóstico e dos avanços na terapêutica, a infecção pelo 

HIV/AIDS ainda é um importante problema de saúde pública. Em todos os lugares do mundo 

onde as desigualdades raciais são naturalizadas, a epidemia da Aids atinge de forma mais 

severa os grupos historicamente excluídos da riqueza social, bem como aqueles que são 

culturalmente discriminados. Nos Estados Unidos, por exemplo, 42% das 362.827 pessoas que 

viviam com HIV até dezembro de 2001 eram negras (até dezembro de 1999, essa proporção era 

de 37,2%). 

Em Sergipe, entre 2010 e 2015, foram notificados 1.784 casos de Aids, sendo 1.380 (77,35%) 

na população negra. Destes 67,25% no sexo masculino. 
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Gráfico 13. Distribuição dos casos notificados de Aids na população negra em Sergipe, 
por sexo, 2010 a 2015. 

 
              Fonte: SINAN/DVS/SES 

 

Em todas as Regiões de Saúde houve casos notificados de Aids em todos os anos avaliados, 

mas com uma concentração de mais de 50% dos casos na Região de Aracaju. 

Tabela 7. Distribuição dos casos de Aids na população negra por Região de Saúde em 
Sergipe, 2010 a 2015. 
Região de Saúde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total % 

 SOCORRO 34 36 32 42 37 31 212 15,36 

 ITABAIANA 20 15 18 11 12 16 92 6,67 

LAGARTO 13 6 5 13 11 17 65 4,71 

ESTANCIA 21 16 20 18 10 26 111 8,04 

PROPRIA 17 17 12 17 18 19 100 7,25 

ARACAJU 109 106 111 141 127 158 752 54,49 

GLORIA 8 10 2 8 4 16 48 3,48 

Total 222 206 200 250 219 283 1380 100,00 

             Fonte: SINAN/DVS/SES 

5.3 Tuberculose 

A tuberculose ainda é um grande problema de saúde pública e continua preocupando 

autoridades da área de saúde. Embora em algumas localidades a taxa de incidência venha 

diminuindo, a mortalidade ainda é muito alta, principalmente nos casos de coinfecção 
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tuberculose/HIV. A tuberculose está diretamente relacionada a determinantes sociais, fato que 

vem envolvendo os governos com ações intersetoriais para a redução da vulnerabilidade em 

saúde da população. 

Nas populações mais vulneráveis, as taxas de incidência são maiores do que a média nacional 

da população geral, sendo duas vezes maior na população negra. 

Em Sergipe, entre 2010 e 2015, foram notificados 3546 casos novos de Tuberculose, sendo 

2.757 (77,75%) na população negra. Destes 68,52 % no sexo masculino. 

Gráfico 14. Distribuição dos casos novos notificados de tuberculose na população negra 
em Sergipe, por sexo, 2010 a 2015. 

 

              Fonte: SINAN/DVS/SES 

 

Em todas as Regiões de Saúde houve casos novos notificados de tuberculose em todos os anos 

avaliados, mas com uma maior concentração de casos na Região de Aracaju (48,42%). 

 

Tabela 8. Distribuição dos casos novos de tuberculose na população negra por Região de 
Saúde em Sergipe, 2010 a 2015. 

Região de Saúde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total % 

SOCORRO 54 60 56 58 99 73 400 14,51 

ITABAIANA 36 28 23 49 38 45 219 7,94 

LAGARTO 41 52 36 52 51 43 275 9,97 

ESTANCIA 40 45 31 38 56 56 266 9,65 
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PROPRIA 20 24 31 26 37 20 158 5,73 

ARACAJU 193 213 215 253 217 244 1.335 48,42 

GLORIA 13 13 22 20 20 16 104 3,77 

Total 397 435 414 496 518 497 2.757 100,00 

          Fonte: SINAN/DVS/SES 

 

5.4 Hanseníase 

A hanseníase é endêmica no Brasil, sendo uma doença contagiosa, de evolução prolongada e 

de grande potencial incapacitante. 

A hanseníase, portanto, pode atingir indivíduo inserido em qualquer classe social, mas sua 

incidência é maior nos segmentos mais empobrecidos da população, devido à presença de 

condições socioeconômicas desfavoráveis, e, portanto, condições precárias de vida e saúde, o 

que facilita a contaminação e a propagação do bacilo causador dessa enfermidade.  

Em Sergipe, entre 2010 e 2015, foram notificados 2.886 casos de Hanseníase, sendo 2.248 

(77,89%) na população negra. Destes 51,42 % no sexo masculino. 

 

Gráfico 15. Distribuição dos casos notificados de hanseníase na população negra em 
Sergipe, por sexo, 2010 a 2015. 

 

            Fonte: SINAN/DVS/SES 
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Em todas as Regiões de Saúde houve casos notificados de hanseníase em todos os anos 

avaliados, mas com uma maior concentração de casos na Região de Aracaju (38,26%). 

 

Tabela 9. Distribuição dos casos novos de hanseníase na população negra por Região de 
Saúde em Sergipe, 2010 a 2015. 
Região de Saúde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

SOCORRO 54 69 48 53 44 52 320 

ITABAIANA 56 66 73 33 67 57 352 

LAGARTO 43 40 51 34 37 34 239 

ESTANCIA 23 22 29 44 29 20 167 

PROPRIA 26 14 29 23 20 21 133 

ARACAJU 152 135 169 140 142 122 860 

GLORIA 22 39 37 27 21 31 177 

Total 376 385 436 354 360 337 2248 

              Fonte: SINAN/DVS/SES 

 

5.5 Sífilis Congênita 

A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum. A infecção pode 

ser adquirida através de contato sexual, transfusão de sangue, transplante de órgão, ou por 

transmissão congênita. A sífilis congênita é o modo de transmissão de maior impacto para a 

saúde pública devido à alta frequência com que produz desfechos graves para a gestação e para 

a criança, a exemplo de parto prematuro, óbito fetal e neonatal e infecção congênita do recém-

nascido.  

A cor de pele negra da mãe tem sido identificado em diversos estudos como um fator de risco 

independente para sífilis congênita, mesmo quando considerada outras variáveis de indicadoras 

de acesso à atenção pré-natal.  

Em Sergipe, entre 2010 e 2015, foram notificados 2.022 casos de Sífilis Congênita, sendo 1.582 

(78,24%) na população negra. Destes 50,95 % em crianças do sexo feminino. 
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Gráfico 16. Distribuição dos casos notificados de Sífilis Congênita na população negra em 
Sergipe, por sexo, 2010 a 2015. 

 

              Fonte: SINAN/DVS/SES 
 

Em todas as Regiões de Saúde houve casos notificados de Sífilis Congênita em todos os anos 

avaliados, mas com uma maior concentração de casos na Região de Aracaju (37,86%). 

 

Tabela 10. Distribuição dos casos de Sífilis Congênita na população negra por Região de 
Saúde em Sergipe, 2010 a 2015. 
Região de 
Saúde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total % 

SOCORRO 14 44 41 90 93 97 379 23,96 

ITABAIANA 12 20 27 42 26 25 152 9,61 

LAGARTO 1 19 33 17 13 12 95 6,01 

ESTANCIA 33 25 25 31 46 62 222 14,03 

PROPRIA 8 6 16 20 10 13 73 4,61 

ARACAJU 39 66 111 129 137 117 599 37,86 

GLORIA 4 9 10 10 13 16 62 3,92 

Total 111 189 263 339 338 342 1.582 100,00 
             Fonte: SINAN/DVS/SES 

 

5.6 Anemia Falciforme/Doença Falciforme 

Diferente das causas de morbidade citadas até o momento, Doença falciforme é um termo 

genérico usado para determinar um grupo de alterações genéticas caracterizadas pelo 

predomínio da hemoglobina S (HbS). Essas alterações incluem a anemia falciforme, as duplas 
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heterozigoses, ou seja, as associações de HbS com outras variantes de Hb, tais como HbD, 

HbC, e as interações com talassemias. As síndromes falciformes incluem ainda o traço falciforme 

e a anemia falciforme associada à persistência hereditária de hemoglobina fetal (HbF), e a este 

conjunto de doença, denomina-se hemoglobinopatias (ANVISA, 2001 citada por FERREIRA, 

2012).  

Pessoas com anemia falciforme são extremamente vulneráveis às infecções do trato respiratório, 

sendo a principal causa de morbimortalidade das crianças principalmente nas com idade abaixo 

de cinco anos. Telfer e colaboradores (2007) citado por FERREIRA (2012) concordam com a 

necessidade de centros especializados no tratamento da doença falciforme para que promovam 

a importância da adesão ao tratamento profilático com a penicilina, já que esta diminui 

significativamente a mortalidade na infância. 

Em Sergipe desde 2011 é realizada a II etapa do Teste do Pezinho, exame realizado em crianças 

recém-nascidas com 07 dias de vida e que é responsável pelo diagnóstico precoce deste agravo. 

Também contamos com o serviço de atendimento e acompanhamento destes usuários, 

vinculado ao HEMOSE/FSPH, que nos forneceu dados cumulativos referentes ao período de 

2010-2016. Portanto, segundo os dados fornecidos, existem cadastrados no serviço 250 

pessoas, em números praticamente iguais por sexo (feminino igual a 127 e masculino igual a 

123). Quanto a raça/cor, apesar da doença ter características das pessoas afrodescendentes, a 

grande maioria (131) não possuem informação quanto a este quesito e dos que preencheram 

quatorze (14), dezesseis (16) e oitenta e nove (89) se autodenominaram respectivamente 

brancos, negros e pardos.  

Sobre a distribuição das 250 pessoas cadastradas: oito (08) são de municípios não-sergipanos 

e as demais duzentas e quarenta e duas (242), estão distribuídas em 46 municípios sergipanos 

conforme podemos observar na Tabela 11. 
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Tabela 11. Distribuição das pessoas cadastradas no serviço de atendimento às pessoas com doença 
falciforme. Sergipe, 2010-2016  

Municípios 
Pessoas 

cadastradas 
 Municípios 

Pessoas 
cadastradas 

 Municípios 
Pessoas 

cadastradas 

Região Aracaju (05) 108  
Região 
Estância 
(10) 

25  Região 
Itabaiana (10) 

19 

Aracaju 92  Arauá 1  Areia Branca  1 

Itaporanga D'Ajuda 2  Boquim 3  Campo do 
Brito  

1 

Laranjeiras 2  Cristinápolis 1  Carira  2 

Santa Rosa de Lima  1  Estância 8  Frei Paulo 1 

São Cristóvão  11  Indiaroba  4  Itabaiana 8 

Região Nª Srª do 
Socorro (09) 

41  Itabaianinha 2  Macambira 2 

Capela 3  Pedrinhas  1  Moita Bonita 1 

Carmópolis 1  Santa Luzia 1  
Nossa 
Senhora de 
Aparecida 

1 

General Maynard  2  Tomar de 
Geru 

2  Ribeirópolis  1 

Japaratuba  3  Umbaúba  2  São Domingos 1 

Maruim 2  Região 
Propriá (10) 

21  Região Nª Srª 
da Glória (01) 

2 

Nossa Senhora do 
Socorro 

25  Brejo 
Grande 

2  
Nossa 
Senhora da 
Glória  

2 

Rosário do Catete  1  Canhoba  1  
Total de 
Municípios 
(46) 

242 

Santo Amaro das 
Brotas 

3  Japoatã 3    

Siriri 1  Muribeca  1    

Região Lagarto (06) 26  Neópolis 3    

Lagarto 14  
Nossa 
Senhora de 
Lourdes 

2    

Poço Verde 1  Propriá 6    

Riachão do Dantas 3  
Santana do 
São 
Francisco  

1    

Salgado 4  São 
Francisco  

1    

Simão Dias 1  Telha 1    

Tobias Barreto 3       

   Fonte: Gerencia do setor de transfusão e ambulatório HEMOSE/SE-FSPH 
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6. AVANÇOS DA PNSIPN EM SERGIPE 

Com a aprovação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) pelo 

conselho nacional de saúde no ano de 2006, a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe 

(SES/SE) começou a desenvolver um conjunto de ações para implementação de algumas 

estratégias da política no âmbito do SUS-Sergipe.  

No ano 2008 a SES/SE realizou o 1º Seminário Estadual de Saúde da População Negra que 

teve como tema: “Ações Afirmativas: Uma questão de equidade”. Ainda no mesmo ano, 

aconteceu a oficina de gestores para formulação do programa estadual de atenção ás pessoas 

com doença Falciforme.  

Em 2010 aconteceu a primeira oficina Estadual de capacitação das Equipes de saúde da família 

de comunidade Quilombolas. 

Para fomentar a implantação das ações de saúde da população negra na SES/SE foi criada, em 

2010,  a Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da 

Equidade vinculada à Diretoria de Atenção Integral à Saúde (DAIS).  

Em 2011, foi publicada a Portaria MS nº 2979 que liberou recursos para fomento das políticas de 

promoção de equidade em saúde. 

No ano de 2013 e com a criação das áreas técnicas de promoção de equidade e educação 

popular em saúde foi elaborado um plano de ação para implementação do comitê estadual de 

promoção de equidade e educação popular em saúde, processo de culminou com realização, 

em setembro, do primeiro Seminário Estadual de Promoção de Equidade. Neste evento foi 

publicada a portaria estadual de criação do comitê que tem em sua estrutura cinco comissões 

temáticas, sendo uma delas a comissão de saúde da população negra. O comitê passa a ser o 

pólo irradiador, a partir de então, para a articulação e implementação das ações de saúde da 

população negra em âmbito SES/SE.       
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