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RESUMO  

A identificação racial é um método utilizado para definição das pessoas em categorias. 

Existem três formas de identificação racial, a saber: auto atribuição, na qual o indivíduo 

define como se classifica racialmente; heteroatribuição, quando outra pessoa define a qual 

grupo o indivíduo pertence, e por fim, a identificação de grandes grupos populacionais, que 

verifica os ascendentes próximos por meio de técnicas biológicas tais como a análise do 

DNA. Descrever a experiência sobre os desafios para implementar projeto de capacitação do 

quesito raça cor ou etnia numa recepção hospitalar. Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado pelos pesquisadores da Faculdade de Enfermagem UNICAMP – Campinas, a 

respeito de uma implantação de capacitação sobre o quesito raça cor/etnia em um hospital 

SUS dependente, do interior do estado de São Paulo. Como consequência da falta de 

compreensão da importância sobre a coleta do quesito raça cor/etnia recortes foram realizados 

no projeto para implementar a pesquisa, dificuldades de acessar lideranças e outras 

particularidades importantes tiveram que ser deixadas de lado. 

 

Palavras – Chave:Origem Étnica e Saúde, Desigualdades em Saúde, Capacitaçãoem Serviço. 

 

INTRODUÇÃO   

 

No Brasil, em 1872, foi realizado o primeiro recenseamento nacional no país. Mas, 

somente em 1938 com a criação do IBGE, com a ajuda do demógrafo italiano Giorgio 

Mortara, foi iniciada a moderna fase censitária, com periodicidade decenal e naquele ano 

foram acrescentados ao questionário questões sociais e econômicas como mão de obra, 

emprego, desemprego, rendimento, fecundidade, migrações internas, entre outros. No censo 

de 2000 novos itens foram agrupados ao questionário e outros foram reformulados(1). 

mailto:agnescamisao1963@gmail.com
mailto:acarolinafaleiros@gmail.com
mailto:rosangelahiga@bol.com.br
mailto:mhbaenaml@yahoo.com.br


 
 

2 

 

ISSN - 2675-2212                                                                        Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

O censo tem como objetivo calcular os residentes do território nacional, conhecer 

suas especificidades, verificar como vivem os brasileiros fornecendo informações 

indispensáveis à elaboração de políticas públicas. Permite identificar localidades onde sejam 

necessários investimentos em saúde, educação, habitação, transportes, instalação de pólos 

industriais, programas de incentivo ao crescimento econômico para adequar as verbas 

públicas dentre outras ações. As variáveis coletadas pelo IBGE são: geográficas, registro de 

domicílios, registro de imigração internacional, registro de mortalidade e registro de pessoas 

(estando incluídas nesta a identificação racial.(2).  

A identificação racial é um método utilizado para definição das pessoas em 

categorias. Existem três formas de identificação racial, a saber: auto-atribuição, na qual o 

individuo define como se classifica racialmente; heteroatribuição, quando outra pessoa define 

a qual grupo o individuo pertence, e por fim, a identificação de grandes grupos populacionais, 

que verifica os ascendentes próximos por meio de técnicas biológicas tais como a análise do 

DNA. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os métodos utilizados são 

a auto-atribuição e a heteroatribuição(3). 

Mesmo a variável raça/cor estando incluída nos questionários do IBGE somente a 

partir do ano de 2010 cor ou raça/etnia começou a fazer parte de outras pesquisas 

domiciliares: Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), em 1987; Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), em 2002/2003, e Pesquisa Mensal de Emprego (PME), em 

2003 (4). 

Esta é uma classificação voltada à atribuição de cor a partir da definição utilizada 

pelo IBGE em seus questionários e formulários: Preto, pardo (preto e pardo perfaz a raça 

negra), branco, amarelo e indígena. Sua inclusão em documentos oficiais, bancos de dados e 

sistemas de informação usados no Brasil é resultante do trabalho de pesquisadores das áreas 

de demografia e saúde, técnicos do IBGE e militantes do movimento negro. Estes 

pesquisadores demonstraram que este dado tem importância no desenvolvimento de estudos e 

pesquisa, na elaboração e implementação das políticas publicas(5, 6).  

O Racismo institucional ocorre quando as pessoas são tratadas de maneira desigual 

em virtude de sua origem étnica, cor ou cultura em instituições públicas ou privadas e também 

em corporações empresariais. Seu impacto na vida da população negra pode ser identificado 

na dificuldade e falta de acesso a bens e serviços (7, 8).   
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Com objetivo de abolir as diferenças e diminuir os agravos que ocorrem nas altas e 

desiguais taxas de morbidade e mortalidade neste grupo populacional, combater o racismo e à 

discriminação nas instituições e serviços do SUS, O Ministério da Saúde (MS), em 13 de 

maio de 2009, sob a portaria nº 992, instituiu a Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra (PNSIPN) (9). 

Esta política contempla o item que diz respeito a introdução do quesito cor ou 

raça/etnia, nos instrumentos de saúde, visando aprimorar as informações coletadas dos 

serviços públicos e do SUS, permitindo que possam ser separados por cor ou raça/etnia, a fim 

de se obter dados mais fidedignos. (9).  

A coleta do quesito raça/cor nos instrumentos de saúde tornou-se obrigatória de 

acordo com a portaria nº 344 de 1º de fevereiro de 2017, definindo que estados e municípios 

deverão coletar, processar e analisar de maneira qualificada e permanente os dados 

desagregados por raça/cor, também é válida para pesquisas e serviços de saúde conveniados 

ou contratados pelo SUS (10). 

Mas se esta obrigatoriedade não for acompanhada de uma adequada coleta de dados 

não será eficaz. Assim, é de suma importância que a equipe que coleta esteja capacitada para 

exercer seu papel, compreendendo para que servem os dados que coletam. É na recepção dos 

serviços onde tudo se inicia, acolher não é algo singular, mas uma construção de práticas e 

atitudes que devem ser estabelecidas no convívio dos serviços de saúde de maneira a 

assegurar um atendimento resolutivo e responsável por meio de uma escuta qualificada e 

direcionamento adequado as necessidades do usuário.(5, 11). 

Porém, a falta de capacitação dos profissionais faz com que o bom senso e o 

conhecimento próprio sejam utilizados para coletar o quesito cor ou raça/etnia. Os serviços 

que coletam este quesito, muitas vezes, o fazem por meio da observação pessoal, ou seja, o 

profissional decide a cor ou raça/etnia do usuário sem consultá-lo (12, 13). 

Estudos recomendam a capacitação dos profissionais de saúde para questionar sobre 

o quesito cor ou raça/etnia, a introdução do tema nas áreas de graduação e cursos na área da 

saúde, e desenvolvimento de pesquisas que investiguem o tema em questão; bem como o 

monitoramento do preenchimento da variável raça/cor a fim de identificar as vulnerabilidades 

e oferecer capacitação aos responsáveis pela coleta (12, 14). 



 
 

4 

 

ISSN - 2675-2212                                                                        Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

O uso crescente das categorias étnicos raciais na saúde e suas análises vêm 

contribuindo para recomendações em pesquisas na área da saúde. No entanto, é importante 

atentar para qualidade das informações que estão sendo geradas, pois elas refletirão na 

qualidade dos resultados dos dados epidemiológicos (15). 

Raça cor/etnia, gênero, processo saúde-doença, educação e nível socioeconômico são 

informações relevantes para análise de estudos sobre morbidade, mortalidade para  avaliar  

desigualdades sociais e realizar pesquisas e aprofundar sobre as questões étnico- raciais a fim 

de pesquisar  como as questões étnico raciais podem ter influencias sobre a saúde. (16) 

Assim sendo, o objetivo desse artigo foi descrever a experiência sobre os desafios 

para implementar projeto de capacitação do quesito raça cor ou etnia numa recepção 

hospitalar.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado pelos pesquisadores da Faculdade de 

Enfermagem UNICAMP – Campinas, a respeito de uma implantação de capacitação sobre o 

quesito raça cor/etnia em um hospital SUS dependente, do interior do estado de São Paulo. A 

capacitação ocorreu no período de 2016 a 2017. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa e aprovado sob o CAAE 48163515.4.0000.5404. 

O Local do estudo foi um hospital de ensino, público, de nível secundário, 

caracterizado pelo atendimento exclusivo do Sistema Único de Saúde (SUS) e localizado no 

interior do Estado de São Paulo.  Todos os agendamentos de consultas, exames e cirurgias são 

disponibilizados para seis municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO 

 

Durante a coleta de dados para pesquisa sobre registro de informação raça cor, num 

hospital público, foi observado registro incorreto, ou seja, a classificação era feita de acordo 

com a visão do profissional. Desta maneira foi proposto um projeto para capacitar os 

colaboradores da recepção sobre o quesito raça/cor ou etnia. 
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BUSCA POR UM CAMPO DE PESQUISA 

 

Em princípio, o projeto sobre a capacitação do quesito cor ou raça/etnia foi enviado a 

uma instituição de saúde que ao final de seis meses recusou justificando que apesar da 

importância não seria possível estabelecer naquele local. Foi solicitada uma reunião com o 

responsável para esclarecimentos sobre a recusa e, após diálogos, o responsável disse que em 

sua avaliação o Brasil não apresenta “tanto preconceito racial”, e não era tão necessária a 

intervenção.  

Iniciou-se então, uma busca por outros locais e após uma vasta procura foi 

encontrado um serviço onde haveria possibilidade de implementar o projeto. Porém, depois de 

um curto período de tempo fomos comunicadas o não aceite do projeto. Diante da recusa, 

agendamos uma reunião para que pudéssemos compreender o motivo e nos foi informado que 

devido o horário de trabalho dos profissionais não seria permitido que participassem da 

capacitação. Após proposta de reformular o projeto foi enviado e aceito. As etapas a serem 

seguidas seriam: 

ETAPA 1 - AVALIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

Solicitação para verificar o banco de dados da instituição referente ao ano de 2010 

para avaliar a quantidade de usuários que foram atendidos de acordo com o quesito cor ou 

raça/etnia padronizado pelo IBGE, porém, não nos foi permitido. 

 

ETAPA 2 - OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

Esta oficina seria oferecida ao Gerente responsável pelo serviço de Enfermagem e 

enfermeiros da Clinica Médica, Clínica de Especialidades, Clínica Cirúrgica, Clínica 

Gineco/Obstetrícia, Unidades Pediátricas, Neonatologia, Emergência Referenciada, UTI 

Adulto, Unidade Cirúrgica, Central de Material, Agência Transfusional, Educação 

Permanente e Imaginologia, Gerente de Atendimento, Recepção, SAME e Serviço Social; 

Gerente de Apoio Assistencial, Imaginologia, Patologia Clinica, Agência Transfusional, 
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Laboratório de Especialidades e fisioterapia; Diretoria de Assistência, Clinica Médica, 

Neurocirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia UTI/Semi-Intensivo, Anestesiologia, 

Ortopedia, Cirurgia Geral, Pediatria, UTI-Adulto e Emergência Referenciada Adulto.  

A finalidade oficina seria verificar o conhecimento deste profissionais sobre  a 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), por meio de um 

questionário, e posteriormente seria oferecido uma oficina explanando sobre os seguintes 

assuntos: Compreender os conceitos: racismo, discriminação, preconceito; Informar sobre o 

conceito de racismo institucional como um determinante social do processo saúde-doença e 

cuidado; sensibilizar os colaboradores sobre a importância da Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra: Mortalidade Materna e Infantil da População Negra: 

determinantes sociopolíticos e a prática profissional; distúrbios hemorrágicos no ciclo 

gravídico-puerperal; Doença Falciforme na gestação; Diabetes gestacional; Transmissão 

vertical do HIV, sífilis e hepatite B no Estado de São Paulo e informar sobre a importância da 

coleta do quesito cor ou raça/etnia. Porém, os responsáveis solicitaram que fosse retirada do 

projeto esta etapa devido ao volume de trabalho destes profissionais. 

ETAPA 3 - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

O núcleo de Saúde Pública realizava a vigilância epidemiológica e hospitalar a fim 

de promover a integração com os municípios para realizar a integralidade do SUS.  Portanto, 

anteriormente a capacitação do quesito cor ou raça/etnia, o Núcleo de Saúde hospitalar foi 

informado sobre a pesquisa.  

Era proposto criar um grupo de trabalho, com representantes do movimento negro e 

com o Grupo de estudo, pesquisa e extensão de Saúde da População Negra.  A criação deste 

grupo seria para que pudesse ser elaborado estratégias e planos para monitorar e avaliar a 

coleta da informação raça/cor, processar e analisar os dados, e disseminar os resultados para 

posterior avalição dos dados. Porém somente foi possível informar o núcleo sobre a pesquisa.   

 

ETAPA 4 - ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE CIVIL  
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Nesta etapa lideranças do movimento Social Afro-brasileiro e Conselheiros do 

Conselho Gestor do Sistema de Saúde deveriam ser sensibilizados, em reuniões dos conselhos 

municipais de saúde previamente agendadas com os respectivos responsáveis nos municípios 

sobre a importância da coleta do quesito “cor ou raça/etnia” a fim de elaborar 

estratégias/planos para o monitoramento e avaliação da coleta da informação raça/cor; 

processamento, análise de dados e disseminação dos resultados para que fossem 

encaminhadas ao Núcleo de Saúde Pública.  Esta etapa não se cumpriu pois não foram 

encontradas lideranças do movimento negro que estivessem dispostas a fazer parte do 

trabalho e nem ao menos nos foi permitido acessar algumas lideranças de conselhos de saúde.  

 

ETAPA 5 - DIFICULDADES PARA ENCONTRAR O MOVIMENTO NEGRO NAS 

LOCALIDADES E ACESSAR AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

 

Foi possível identificar o Movimento Negro em apenas duas das seis cidades que 

haviam sido propostas. E em relação aos Conselhos de Saúde, mesmo contatando os 

responsáveis foi possível realizar a capacitação em apenas duas cidades. 

 

ETAPA 6 – OFICINA 

 

A oficina de capacitação do quesito raça cor/etnia seria oferecida em três dias em 

dois períodos manhã e tarde com três horas de duração, nos períodos da manhã e tarde. Os 

colaboradores do turno da manhã fariam a capacitação à tarde e vice-versa, em dias a serem 

combinados com a coordenação do serviço. No entanto, a oficina foi oferecida em apenas um 

dia no período da manhã e tarde, com duração de três horas cada uma delas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como consequência da falta de compreensão da importância sobre a coleta do 

quesito raça cor/etnia recortes foram realizados no projeto para implementar a pesquisa, 

dificuldades de acessar lideranças e outras particularidades importantes tiveram que ser 
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deixadas de lado, a saber: Sensibilização dos gerentes e supervisão dos serviços, parceria com 

o núcleo de saúde para análise e tratamento dos dados posteriormente e número maior de 

horas para a capacitação.  
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