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“Que quer o homem?
Que quer o homem negro?
Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi
que o negro não é um homem. Há uma zona de não-ser, uma região
extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente
despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer”
(FANON, 2008, p. 26).

RESUMO

SANTOS, Marcelo Vinicius Domingos Rodrigues dos. Análise do Racismo Institucional em
Saúde Sexual e Reprodutiva em um Município no Interior de São Paulo. 2020. 127 f.
Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo.

O racismo é considerado um determinante social de saúde, gerando iniquidades e levando ao
adoecimento e à morte. Na sociedade brasileira, ressaltam-se os impactos das iniquidades
étnicorraciais e de gênero sobre a saúde sexual e reprodutiva da população negra. Assim, o
objetivo geral deste estudo foi analisar a experiência de racismo institucional no atendimento
em saúde sexual e reprodutiva junto às mulheres e aos homens, que procuram o serviço de
saúde, para o acompanhamento pré-natal. Os objetivos específicos foram: identificar o
racismo por mulheres negras e homens negros no atendimento em saúde sexual e reprodutiva;
analisar a experiência de racismo entre negras e negros; verificar a existência de associação
entre a experiência de racismo e as variáveis sociodemográficas das negras e dos negros
participantes do estudo. Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo e
analítico, desenvolvido entre usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de um município de
grande porte do interior de São Paulo. Para a coleta de dados, foram utilizados um
questionário sociodemográfico, as Escalas de Percepção de Discriminação Racial em Saúde –
Versão Pessoal (EPDRS-VP) e Versão Geral (EPDRS-VG).

Todos os dados foram

analisados com a utilização do programa estatístico Statistical Analysis System SAS® 9.4.
Para todas as análises, foi considerado um nível de significância de 5% (α=0,05). A maioria
dos participantes negros (71,54%) relatou que quase nunca ou, às vezes, percebeu
discriminação racial nos serviços de saúde. Houve associação estatisticamente significativa
entre a percepção da discriminação racial em saúde de pessoas negras e acesso à internet
(p=0,02161). Quanto aos relatos dos participantes, 81,82% foram referentes à violência racial
ou institucional nos serviços de saúde. Conclui-se que, embora não tenham sido verificadas
associações entre a percepção do racismo e outras variáveis sociodemográficas, a análise
descritiva e os relatos do participante evidenciam a presença do racismo institucional no
cotidiano dos serviços de saúde.

Palavras-chave: 1. Saúde Sexual e Reprodutiva. 2. Saúde da População Negra. 3. Racismo. 4.
Determinantes Sociais de Saúde. 5. Sistema de Saúde. 6. Masculinidade.

ABSTRACT

SANTOS, Marcelo Vinicius Domingos Rodrigues dos. Analysis of Institutional Racism in
Sexual and Reproductive Health in a Municipality in the Interior of São Paulo. 2020. 127p.
Dissertation (Master) - Ribeirão Preto School of Nursing, University of São Paulo.

Racism is considered a social determinant of health, generating inequities and leading to
illness and death. In Brazilian society, the impacts of ethnic-racial and gender inequities on
the sexual and reproductive health of the black population are highlighted. Thus, the general
objective of this study was to analyze the experience of institutional racism in sexual and
reproductive health care for women and men who seek health services for prenatal care. The
specific objectives were: to identify racism by black women and black men in sexual and
reproductive health care; analyze the experience of racism among black women and black
men; to verify the existence of an association between the experience of racism and the
sociodemographic variables of black women and black men participating in the study. This is
an observational, a cross-sectional, a descriptive and an analytical study, developed among
users of the Unified Health System in a large city in the interior of São Paulo. For data
collection, a sociodemographic questionnaire, the Scales of Perception of Racial
Discrimination in Health - Personal Version (EPDRS-VP) and General Version (EPDRS-VG)
were used. All data were analyzed using the statistical program Statistical Analysis System
SAS® 9.4. For all analyzes, a significance level of 5% (α = 0.05) was considered. Most black
participants (71.54%) reported that they almost never or sometimes noticed racial
discrimination in health services. There was a statistically significant association between the
perception of racial discrimination in the health of black people and access to the internet (p =
0.02161). 81.82% of the participants' reports referred to racial or institutional violence in
health services. It is concluded that, although there were no associations between the
perception of racism and other sociodemographic variables, the descriptive analysis and the
reports of the participant show the presence of institutional racism in the daily life of health
services.

Keywords: 1. Sexual and Reproductive Health. 2. Health of Ethnic Minorities 3. Racism. 4.
Social Determinants of Health. 5. Health Systems. 6. Masculinity.

RESUMEN

SANTOS, Marcelo Vinicius Domingos Rodrigues dos. Análisis del racismo institucional en
salud sexual y reproductiva en un municipio del interior de São Paulo. 2020. 127 f.
Disertación (Maestría) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo.

El racismo se considera un determinante social de la salud, que genera inequidades y conduce
a enfermedades y muerte. En la sociedad brasileña, se destacan los impactos de las
inequidades étnico-raciales y de género en la salud sexual y reproductiva de la población
negra. Así, el objetivo general de este estudio fue analizar la experiencia del racismo
institucional en la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres que
buscan servicios de salud para la atención prenatal. Los objetivos específicos fueron:
identificar el racismo por mujeres y hombres negros en la atención de la salud sexual y
reproductiva; analizar la experiencia del racismo entre negros y negros; verificar la existencia
de una asociación entre la experiencia de racismo y las variables sociodemográficas de
mujeres y hombres negros participantes del estudio. Se trata de un estudio observacional,
transversal, descriptivo y analítico, desarrollado entre usuarios del Sistema Único de Salud en
una gran ciudad del interior de São Paulo. Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario
sociodemográfico, las Escalas de Percepción de la Discriminación Racial en Salud - Versión
Personal (EPDRS-VP) y Versión General (EPDRS-VG). Todos los datos fueron analizados
mediante el programa estadístico Statistical Analysis System SAS® 9.4. Para todos los
análisis, se consideró un nivel de significancia del 5% (α = 0.05). La mayoría de los
participantes negros (71,54%) informaron que casi nunca o en ocasiones notaron
discriminación racial en los servicios de salud. Hubo asociación estadísticamente significativa
entre la percepción de discriminación racial en la salud de los negros y el acceso a internet (p
= 0,02161). El 81,82% de los informes de los participantes se refirió a la violencia racial o
institucional en los servicios de salud. Se concluye que, si bien no existieron asociaciones
entre la percepción del racismo y otras variables sociodemográficas, el análisis descriptivo y
los informes del participante evidencian la presencia del racismo institucional en la vida diaria
de los servicios de salud.

Palabras clave: 1. Salud Sexual y Reproductiva. 2. Salud de las Minorías Étnicas. 3. Racismo.
4. Determinantes Sociales de la Salud. 5. Sistemas de Salud. 6. Masculinidad.
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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Perspectiva

Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro.
Seu olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre
de asperezas, me devolveu uma leveza que eu pensava perdida
e, extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo. Mas, no
novo mundo, logo me choquei com a outra vertente, e o outro,
através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma
solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações.
Não adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos reunidos por
um outro eu (FANON, 2008, p. 103).

É com essa citação do célebre livro “Peles Negras, Máscaras Brancas” que gostaria de
iniciar a minha apresentação. Esse trecho está no sexto capítulo do livro, leitura base para a
construção desta dissertação. Este capítulo fala da experiência vivida do negro, um escrito que
privilegia os processos de subjetificação do autor, como este se relaciona com o mundo e
como este sente o mundo. Fanon faz uma análise de como se constrói a tríade subjetividade,
objetividade e relação com o mundo para o negro dentro de uma “sociedade negrofóbica”
(termo utilizado pelo autor).
Ao reler a citação, bem poética, diga-se por passagem, é possível sentir a carga da
complexa relação entre o eu e o outro, todo um processo de construção e a desconstrução
circular, de dupla via e sentido, que transcende a existência humana. Cada palavra se articula
para trazer à luz um sentimento; talvez, a partir das experiências que tive, vejo aí um
sentimento de angústia – “farelos reunidos” – um nó na garganta que se faz necessário
expressar e entender. E, na tentativa de desatá-lo, coloco-me diante do desafio de transformar
esse sentimento em palavras, as palavras ordenadas nesta dissertação.
“Enclausurado nessa objetividade esmagadora, implorei ao outro” (FANON, 2008, p.
103). O início da citação já diz muito a respeito não só de mim, mas de todas as pessoas que

nasceram numa sociedade de hierarquia racial baseada em traços fenotípicos. É a partir desses
traços que é definido quem é humano e que está abaixo dessa linha de humanidade. É
importante colocar aqui o peso que a minha pele, o meu cabelo, meu nariz, boca exercem
sobre a minha experiência de vida, não digo apenas no ambiente acadêmico, mas o quanto

isso impactou, numa perspectiva transgeracional, o passado dos meus ancestrais, distantes e
próximos, um misto de degradação da existência ocasionada pelo colonialismo e
escravagismo e, num segundo momento, a exclusão causada pelo racismo. Isso tudo define
como me enxergo, como sou visto pelo mundo e como observo o mundo.
Apesar de neste trabalho sempre prezar pela interseccionalidade, ora ou outra questionome como dimensionar raça dentro desses fatores, pois tudo toma outro sentido, outra forma a
partir do momento que a melanina está em maior ou menor quantidade nos pigmentos da pele.
Por isso, há um mote, muito utilizado em comunidades e grupos negros, que buscam se
aprofundar no pensamento desse impacto, que é “raça em primeiro”. Isso evidencia a potência
que esse marcador exerce sobre a vida de pessoas negras. Concluo, então, que é a partir de
raça que escrevo, é ainda pela raça que escrevo e através dela também.
Como fala Fanon, “não sou escravo da ideia que os outros fazem de mim, mas sim da
minha aparição” (FANON, 2008, p. 108), pelo tom da minha pele, sou esse que já pela
aparição não há dúvidas sobre meu passado, presente e o futuro que projetam para mim.
Muito se fala, hoje em dia, sobre um termo muito utilizado pelos movimentos sociais que é a
passabilidade. A grosso modo, esse termo refere-se à capacidade de se camuflar, de ficar
despercebido, de se fazer acreditar que com algum esforço você consegue se passar entre o ser
e o não ser.
É nesse mesmo trecho que Fanon, ao dialogar com Sartre, vai dizer que um judeu pode
ser ignorado na sua judeíte, se ela ou ele não fala, se não se identifica, pode passar por branco
sem nenhuma dificuldade. Mas com relação ao negro e, em decorrência da tonalidade da pele
e dos traços fenotípicos, diz o autor, em primeira pessoa, que “comigo tudo toma um aspecto
novo” (FANON, 2008, p. 108). O novo, aqui, refere-se a algo jamais visto, como se chocar
com o diferente e essa marca faz parte de minha experiência, sou sobredeterminado 1 pelo
exterior, nenhuma chance me é oferecida. Minha pele já fala sobre qual origem pertenço. Em
certa medida, estou fixo, através de gestos, atitudes e olhares.
Falando em origem, aqui, coloca-se uma pequena reflexão sobre, não só na perspectiva
acadêmica, mas também compreendendo que a raça perpassa toda a minha ancestralidade.
Vejamos: para eu ter o tom de pele que tenho, é impossível ser fruto de relacionamentos
interraciais ou estes estarem próximos a mim, às vezes, faço-me crer que, por alguma sorte,
1

O termo sobredeterminação é de origem da psicologia e se refere ao processo do qual a formação da
subjetividade do sujeito advém de uma pluralidade de causa. No caso do trecho, Fanon dialoga com Sartre que
vai dizer que a conduta do judeu é produzida, pluralmente, a representação que os outros fizeram dele e foi
internalizada concomitantemente à construção da sua subjetividade, entretanto, Fanon contesta que a
sobredeterminação que o negro vive advém de processos exteriores devido às suas características fenotípicas.

não houve nenhuma pessoa branca que atravessou a minha linhagem, às vezes, entendo que a
violência para com os negros foi tão grande, os estupros, que talvez isso possa ter acontecido.
Entretanto, sou preto, sou objeto em meio a outros objetos e isso já diz que, de alguma forma,
sou responsável pela minha ancestralidade, que através de mim as pessoas conseguem ver a
história do meu povo.
Minha origem, portanto, carrega uma história, contada a partir da hegemonia, de
descobrimento, subjugação, despersonificação, escravização, exploração e dor. Quando sou
abordado, numa outra instância, é isso que as pessoas foram ensinadas a ver. Então, é a partir
dessa origem que também me apresento, não na expectativa de dar outro sentido, mas de
entender o impacto disso em como me enxergo hoje e, afirmo então, que sou de origem
africana. Os pais dos pais dos pais de meus bisavós, em algum momento, nessa linhagem,
alguém veio do continente africano e passou por todo esse processo de descobrimento,
subjugação, despersonificação, escravização, exploração e dor.

História

Localizado, então, o lugar que ocupo, digo que por esses fatores a minha história toma
outro sentido. Ao completar 27 anos, durante o mestrado do qual este trabalho resulta, fiz um
poema que sintetiza essa história:

10 de maio

1991, fecundação
Desfoco, ação que gera o feto
Afeto, pai não
Mãe da mãe da mãe que o teto cede
Sede, fome, pouca condição
Pé de terra, roupa rasgada, mãos
Três cômodos
Amor em forma de pão
Filho único de bisavó solteira
Na rua que fuma, mata, cheira
Se fez formação

Exemplos a seguir, contradição
Bebidas, violência, violação
A adição de fatores, acaso
Caso dê certo, vira um bom ladrão
Não nasceu pra vilão?

Regra que surge confirma padrão
Educação, saída ou prisão?
Estatísticas à prova
Preto, pele retinta
Resultado cárcere, com sorte caixão
Entretanto, transformação
Lápis-revólver, caderno-fuzil
Proteção, projeção, imaginação.

O verso se abre então
Avesso, universidade
na idade do mundão
Galhos se formam, encruzilhadas
Outra direção
Várias e várias fitas
Não, não acredita
Fajuta superação
Já não se é o que era antes, inversão
Complexos
Ascensão
Assimilação
Inquietação
Silêncio

Sem lenço pro choro
Sem tempo, irmão
Corrente segura, prende o voo
Mente flutua, canção

Experiências em vão
Solidão, um passado-presente
Fuga do eu
Lágrima, emoção
Erros, acertos são
Relatos retratos de vida
Com perdas, ganhos, equação

Um preto, uma velha, um mundo
Essência, um povo, um só futuro
Coração

Gravidez acidental, ausência paterna, ser criado pela bisavó, maus exemplos masculinos,
pobreza, tudo isso faz parte da minha infância e do primeiro trecho desse poema, pedaço que,
pelos traumas, faz com que eu tenha dificuldade em falar sobre. Já no segundo trecho, há algo
que se faz transformador, que é a Educação. Educação é particularmente um dilema, pois a
mesma educação, que se coloca libertadora, é também a que aprisiona.
Se por um lado pela Educação se é possível alguma transformação social, econômica,
intelectual, é também por ela que se justificam as hierarquizações dos saberes. Mas, sim ou
não, isso faz parte do segundo trecho do poema. Há um fato a se destacar que ocorreu no
ensino fundamental, assim, foi através do estímulo de um professor de matemática que o
“lápis-revólver, caderno-fuzil” se fizeram instrumentos de proteção. A partir daí, é uma longa
trajetória até o lugar onde me encontro.
Destaco também nessa trajetória que pelo fato de minha bisavó, em sua fase final de
vida necessitar de cuidados especiais, a escolha do curso de graduação em Enfermagem está
diretamente ligada a esse momento. E, ainda, toda a gama de complexos psicológicos que
uma pessoa preta e pobre carrega consigo ao sair deste lugar, a periferia, e se chocar com um
outro lugar, que é a universidade elitista, com corpo docente e discente brancos, cria um
“entre lugar”, uma estranha capacidade e sentimento de não pertencimento a lugar algum.
Para além do sentimento de não pertencimento, outros descobrimentos se deram também na
universidade. A masculinidade, a negritude, a noção de classe. É um ambiente transformador,
mas também um ambiente violento e solitário.

Motivação

Raça surge, para mim, num contexto muito adverso. Como disse antes, não há duvida da
minha origem e identificação racial, entretanto, foi somente no final da graduação de
Enfermagem que me dei conta da dimensão racial, graças à coletividade. Um amigo do curso
de Direito havia sofrido um ataque racista. Isso fez com que alguns estudantes pretos se
organizassem para fazer uma manifestação, o que resultou na criação do Coletivo Negro da
USP. Dessa maneira, foi nesse coletivo que iniciei meus primeiros estudos sobre o que é ser
negro.
Foi durante a graduação também que, tendo corpos discente e docente brancos na
universidade que cursei, o processo de identificação com as pessoas negras dos serviços de
segurança e limpeza se deu de forma natural. Grada Kilomba diz:

As pessoas [negras] trocam saudações sem se conhecerem. O
momento da saudação parece ser um ritual coletivo destinado a
reparar a experiência histórica de ruptura e fragmentação. Em
outras palavras, o momento de saudação parece ser um processo
de reparação pelo qual o individuo recria uma conexão que fora
quebrada (KILOMBA, 2019, p 206).

Entre muitas pessoas negras que faziam parte desse serviço de limpeza, uma em especial
criou comigo uma relação mais próxima, mais familiar. Preto também, de pele retinta, o
senhor Elias (nome fictício) era funcionário da empresa que presta serviços para a
Universidade de São Paulo, desde quando ingressei, da forma mais afetuosa possível, criou
comigo um vínculo muito grande. Às vezes, penso que isso se deu pela ausência de
referências masculinas positivas, pela identificação enquanto homem negro ou os dois. A
relação era tão próxima que foi ideia dele mesmo e um pedido para que eu o chamasse de tio.
Tio Elias perpassou a representação do homem preto, sorridente, dócil e carinhoso
durante toda a minha graduação. Retornando, na pós-graduação, tive a oportunidade de nos
primeiros dias de atividades me reencontrar com ele, entretanto, no começo daquele ciclo ele
havia sofrido um acidente de moto, que fez com que se afastasse do trabalho.
Segundo relatos colhidos, nesse acidente, o mesmo teve de passar por uma avaliação
médica com suspeita de uma fratura no pé. O cuidado médico prescrito no momento foi o
engessamento do membro e repouso, sem nem mesmo nenhum exame diagnóstico. O pé

fraturado fez criar um trombo, que se desprendeu e foi para o Sistema Nervoso Central (SNC)
e Elias teve uma embolia pulmonar. Esse acidente de moto resultou em sua morte.
Esse foi um, entre outros amigos, que perdi dentro do sistema de saúde, pessoas negras
que aos olhos dos profissionais de saúde parecem fortes e saudáveis, pois são vistas muito
mais próximas à animalidade do que à fragilidade humana, esses são os motivos pelo qual
faço este trabalho.
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1 INTRODUÇÃO

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta um marco divisor de águas no
que diz respeito à garantia de direitos e à efetivação de uma política pública universal que
possibilita o acesso irrestrito da população aos instrumentos de saúde (SILVA, 2009).
Resultado de um processo de redemocratização do país, marcado por intensa participação dos
movimentos sociais, o SUS representa uma mudança de paradigma na saúde brasileira e
estabelece uma nova estrutura conceitual para, além de poder responder às demandas
eminentes da sociedade, acolher a transformação social vigente na época (SANTOS L., et al.,
2013). Desse modo, seus princípios e suas diretrizes dão o fundamento e a sustentação para
pensar, planejar e executar as ações em todos os níveis assistenciais nas diferentes esferas de
gestão. Dentre essas diretrizes e esses princípios, destacam-se universalidade, integralidade,
hierarquia e regionalização, participação e controle social e a equidade (MATTOS, 2009).
A partir da proposição de um sistema universal de onde provém todas as tecnologias
em saúde e que são direcionadas a um público-alvo, que é a sociedade, a aplicação de tais
princípios sobrescritos organiza o conjunto de atendimento que visa responder da melhor
maneira possível às necessidades de saúde da população, levando em consideração a
especificidade e dinâmica da formação e transformação social constante (MATTOS, 2009).
Nesse sentido, é de conhecimento notório que a sociedade brasileira, em sua formação, traz
saberes de diferentes culturas, que se chocam entre si na tentativa da formulação de uma
identidade única, nacional. Ressalta-se que essa formação foi longe de harmoniosa, devido à
intensa imposição de uma cultura hegemônica entres as diferentes culturas existentes
(MUNANGA, 1999).
De forma idealista, considerando a constante necessidade de adequação à realidade
social, o SUS seria capaz de receber todo o aporte suficiente para efetivar a garantia do direito
à saúde. Entretanto, algumas pesquisas apontam uma necessidade de se rediscutir a forma de
organização do SUS, enquanto política pública do Estado, de maneira a evitar discriminações
devido às características fenotípicas da população, levando em conta a heterogenia na
formação da sociedade brasileira. Dada a realidade da discriminação racial a uma estrutura do
Estado, entende-se que há barreiras entre o SUS enquanto política pública universal e sua
efetivação (BATISTA, et al., 2013).
Assim, para delinear a proposta deste estudo, evidencia-se a necessidade de se
entender o conceito de racismo institucional, o qual se configura como:
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O fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional
e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou
étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos
discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes
do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de
atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre
coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de
desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais
instituições e organizações (CRI, 2006).

O racismo institucional se instala na dimensão estrutural por se tratar da manifestação
sistematicamente organizada do racismo individual, passando a corresponder pela
organização, política, pelas práticas e normas sociais que têm como resultado a desigualdade;
também é denominado racismo sistêmico, uma vez que concretiza a exclusão sistemática
desses grupos que foram colocados em posição de subalternidade (WERNECK, 2013).
Segundo Goes e Nascimento (2013), o acesso aos bens e serviços também vai sofrer a
influência do racismo, uma vez que pessoas de raça, cor, etnia ou religião diferentes vão ter,
ao efetivar esse acesso, um tratamento desigual (GOES, NASCIMENTO, 2013). Ademais, a
condição de vida da população negra é diretamente afetada por esse fator, uma vez que é
resultado de injustos processos sociais, culturais e econômicos da história do país
(TAVARES, et al., 2013), nos quais a parte majoritária da população é atingida de diferentes
maneiras impedindo o seu desenvolvimento e aumentando a vulnerabilidade em saúde da
população negra (OLIVEIRA, 2012).
Para o aprofundamento do entendimento do racismo institucional, é fundamental a
compreensão do racismo enquanto estruturante da formação da sociedade brasileira. Para
além de uma prática ou um comportamento, o racismo é definido como uma ideologia.
Mesmo sendo comprovado por evidências cientificas de que não há superioridade ou
inferioridade de uma raça perante a outra, trata-se de uma ideologia por ainda se manter
sustentado enquanto justificativa da dominação (MIRANDA, 2015).

Dada sua ampla e

complexa atuação, modo de organização e desenvolvimento, o racismo é capaz de definir
oportunidades e valores não só para indivíduos, como também para um grupo social a partir
do seu fenótipo, ou seja, o que as pessoas observam na aparência das outras (JONES, 2002).
O racismo não é dissociado de outros padrões discriminatórios, pautados a partir de
um conjunto de estereótipos socialmente construídos. Há implicações ainda maiores quando
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discriminações, que dizem respeito ao gênero e à condição socioeconômica, são somadas ao
racismo (WERNECK, 2013).
Retomando a discussão de racismo institucional e os princípios norteadores do SUS
enquanto bases ideológicas do sistema de saúde, é evidente que há necessidade de superação
do primeiro para que se possa avançar no enfretamento das iniquidades que são causadas
devido às estruturas intrinsecamente racistas (OLIVEIRA, 2012).
No debate social, há uma grande dificuldade em se discutir formas de superação de
racismo dentro de um contexto que nega o racismo permanentemente. No Brasil, há muitas
pessoas ainda crentes no mito da democracia racial (MOTTA, 2000), o que pode levar a uma
dificuldade de entender a importância das formas de enfrentamento das iniquidades
institucionais e, principalmente, na área da saúde (TAVARES, et al., 2013).

1.1 Racismo institucional enquanto determinante social de saúde

Os estudos sobre a relação entre a saúde de diferentes populações com o seu contexto
social evidenciam quais fatores são determinantes e incidem sobre a saúde de grupos
populacionais e, ainda, como esses fatores se correlacionam; apresentam ainda a delimitação
de uma hierarquia entre esses determinantes, partindo de um espectro mais geral, como as
naturezas social, econômica e política, resultando numa cadeia de mediações que determina a
manutenção da saúde ou o processo de adoecimento das pessoas (POZO, 2014; PADRÓN,
2011; BUSS, PELEGRINE-FILHO, 2007).
Assim, os estudos sobre Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são importantes para a
compreensão das iniquidades em saúde e diferentes abordagens são descritas na literatura.
Algumas abordagens privilegiam os aspectos físico-materiais, isto é, o quanto aspectos, como
renda, moradia, saneamento básico, acesso aos estabelecimentos de saúde, educação, apoio
comunitário, influenciam na saúde; outras abordagens privilegiam fatores psicossociais, o
quanto a constituição de uma subjetividade, num contexto marcado pela desigualdade, pode
provocar estresse e prejuízos à saúde. Também existem abordagens que dão enfoque à relação
saúde–desigualdade–coesão, relações intragrupos pautadas na solidariedade, promotoras da
proteção coletiva perante a iniquidades, que são mecanismos nos quais diferenças, como
renda, por exemplo, não contribuem para uma situação negativa do estado de saúde das
pessoas pertencentes ao grupo (BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007).
Segundo Almeida Filho (1999), no contexto latino-americano:
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A produção sobre desigualdades sociais em saúde é mais recente,
correspondendo a segunda metade do século XX, incluindo tanto
investigações relativas a pobreza e a outros indicadores de nível
socioeconômicos em abordagens predominantemente funcionalistas quanto a
investigações sobre desigualdade baseada no conceito de classe social e em
abordagens materialistas históricas (ALMEIDA-FILHO, 1999, p. 153).

Ao se considerar o quesito “classe” na análise dos DSS, surgem os seguintes
questionamentos: tratando-se das diferenças fenotípica dos seres humanos e a constituição da
raça enquanto um elemento de hierarquização e consequente dominação, qual a posição desse
fator na determinação das condições de saúde das pessoas?
Quando se fala em DSS, surge a ideia de um fator que vai determinar as condições de
saúde das pessoas; em uma sociedade cujo racismo é de marca, como se dá essa determinação
e quais as frestas que fazem com que pessoas negras ainda permaneçam saudáveis? Na
perspectiva dos DSS, se a história da humanidade é a história da exploração, baseada na raça
como um diferenciador que justifica a exploração, por que a raça se configura apenas
enquanto um fator? Com base nessas indagações que revisitaremos, dentro da perspectiva dos
DSS, o racismo como gerador de processos de iniquidades, levando pessoas ao adoecimento e
morte.
O racismo se enquadra enquanto um determinante estrutural tanto de saúde quanto de
processos de iniquidades, em conjunto com classe social e gênero. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), os determinantes estruturais se configuram especificamente na
interação entre o contexto político-socioeconômico, os mecanismos estruturais que geram as
estratificações sociais e a posição socioeconômica resultante dos indivíduos. São também
chamados de determinantes sociais de iniquidades em saúde. Iniquidade é aqui definida como
diferença capaz de promover uma injustiça, decorrente de uma situação que, dada a decisão
de pessoas com poder para tal, poderia ser evitada (BRASIL, 2011).
De acordo com a OMS, em sociedades marcadas pela discriminação e exclusão racial,
pertencer a um grupo racial/étnico marginalizado afeta todos os aspectos de status, de
oportunidades e da trajetória de vida das pessoas. O estado de saúde e os resultados entre
grupos raciais/étnicos oprimidos são frequentes e significativamente piores do que aqueles
registrados em grupos mais privilegiados ou que as médias populacionais (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2010).
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É importante destacar que “raça/etnia é uma categoria social, e não biológica”
(KRIEGER, 2001); ressaltando que quando se fala em raça na atualidade, se está empregando
uma ideologia, pois o que vem como meia-verdade no contexto não se trata das diferenças
biológicas entre os seres humanos, refutadas pela ciência, o que está escondido é que raça é
relação de poder e dominação (MUNANGA, 2003).
Portanto, é crucial considerarmos no debate em saúde o racismo estrutural enquanto
um determinante de saúde, tendo em vista todo o aspecto histórico da formação da sociedade
brasileira, onde ainda imperam esses processos de iniquidades que se acumulam
historicamente pautados em sistemas de relações cujo racismo é basilar. Se a garantia do
direito à saúde é tida por meio do acesso a esse bem de serviço e o racismo institucional se
configura como barreira na execução desse direito, é necessário considerá-lo enquanto
principal determinante na saúde de muitas pessoas, pois pelo seu caráter estrutural, o racismo
afeta diferentes segmentos, como nos casos dos sistemas de saúde.

1.2 Conformação dos diferentes sistemas de saúde no Brasil

Analisando a partir da perspectiva da saúde enquanto um direito e dever do Estado,
garantido na Carta Magna do Brasil, é possível também, dialogando com a literatura, traçar
reflexões sobre como o racismo institucional ainda se configura como uma barreira para o
acesso e a garantia da saúde enquanto um direito.
É de amplo conhecimento que a formação da sociedade brasileira tem em seu seio a
marca da cultura de povos de diferentes origens. É também sabido que o período colonial foi
marcado pelo modo de produção escravista, que perdurou por quase 400 anos, como base de
fortalecimento econômico não só de Portugal, mas de muitos países europeus que mantinham
colônias nas Américas, na Ásia e África. Para refletirmos sobre como era a produção de saúde
nesse período, quais eram as instituições e as práticas, é necessário “observar pelas frestas da
história” (PORTO, 2006), uma vez que no período há muitas narrativas sobre a saúde da
classe dominante e pouco sobre a classe dominada.
Nesse sentido, poucos registros existem sobre o cuidado à saúde dos escravizados; no
entanto, é importante destacar que havia uma relação direta entre o meio em que a população
escravizada vivia e sua saúde. Além das péssimas condições sanitárias, havia na época da
escravidão um ambiente de tensão constante, a fim de manter a maioria da população pacifica.
Para tanto, mecanismos de terror eram empregados, tais como torturas, castigos e punições.
Essas péssimas condições eram também parte desses mecanismos, pois os maus tratos dos
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senhores encontravam limites apenas no medo de perder o escravizado pela morte ou pela
fuga e no respeito à opinião pública, e não nas leis que protegiam o escravizado, pois estas
raramente se cumpriam (PORTO, 2006).
Entretanto, esse panorama se modificou após o fim do tráfico de navios negreiros a
partir da segunda metade do século XIX. Com a escassez de escravizados, a necessidade de
prolongamento da vida dos mesmos se fez necessária. Destacam-se naquela época manuais
médicos que orientavam os senhores a uma série de conselhos higiênicos e ensinavam a como
escolher o melhor escravizado, como zelar pela manutenção de sua integridade física,
orientações relativas ao vestuário, à habitação, alimentação, jornada de trabalho, ao repouso,
aos castigos etc., sendo eles: o Manual do fazendeiro ou tratado doméstico sobre as
enfermidades dos negros ou generalizado a todas as classes (1834), de Jean-Baptiste Imbert; o
Manual do agricultor brasileiro (1839), de Carlos Augusto Taunay; e o Manual do agricultor
dos gêneros alimentícios (1864), de Antônio Caetano da Fonseca (PORTO, 2006). Essa
orientação era dada da seguinte forma, aqui no caso, para aquisição de um escravizado:

[...] Seja o pé redondo, a barriga da perna grossa, e o tornozelo fino, o que a
torna firme; que a pelle seja lisa, não oleosa, de huma bella cor preta, isenta
de manchas, de cicatrizes, e de odor demasiado forte; que as partes genitaes
sejão convenientemente desenvolvidas, isto he, que nem pequem por
excesso, nem por cainheza, que o baixo ventre não seja saliente, nem o
embigo mui volumoso, circunstancias em que se originão sempre as hernias;
que o peito seja comprido, profundo, sonoro, as espaduas desempenadas,
sem todavia estarem mui desviadas do tronco, signal de não estarem os
pulmões bem collocados; que o pescoço esteja em justa proporção com a
altura do individuo, e que não offereça aqui e alli, mormente sob a queixada
tumores glandulosos, sinal evidente de afecção escrofulosa, que conduz cedo
ou tarde a uma tísica [...] reunidas todas estas condições, ter-se-ha hum
escravo, que apresentará a seu Senhor, todas as garantias desejaveis de
saude, força e inteligência (VIANA, 2012 apud IMBERT, 1839, p. 3).

A Família Real Portuguesa chegou ao Brasil em 1808, o que resultou em outro período
de mudança com a criação das primeiras escolas de Medicina em Salvador e no Rio de
Janeiro. Com isso, foram disseminadas as primeiras ações em saúde pública, até na
perspectiva de controlar as práticas populares em saúde feita por curandeiros, quimbandeiros,
sangradores, entre outros. O contexto da época pedia uma medida urgente contra as doenças
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epidêmicas, como mostra o artigo de Júlio Pereira, no qual evidencia as principais doenças
que acometiam os escravizados na Fazenda de Santa Cruz – RJ, pertencente ao Império de
1861 a 1867. O artigo evidencia que entre as doenças infectocontagiosas houve um percentual
de 42,6% de escravos que morreram, devido à tuberculose, dentre as doenças do aparelho
digestório; e um percentual de 46,5% de óbitos, devido à diarreia (PEREIRA, 2009).
Em termos de instituição, temos somente em 1897, após a Proclamação da República e
após a abolição dos escravos, a criação da Diretoria Geral de Saúde, uma reivindicação da
burguesia em resposta a péssimas condições de saúde e à necessidade de aumento da
produção cafeeira. A partir daí, destacamos a criação do Instituto Soroterápico Federal,
renomeado Instituto Osvaldo Cruz, responsável por um projeto de reorganização, que se
tratava, seguindo as linhas de pensamentos higienistas da época, de um processo de exclusão
do negro dos grandes centros urbanos através de ações rígidas propostas para a saúde pública,
mas que obteve grande sucesso devido às ações de vacinação da população (BAPTISTA,
2007).
O interesse na época era expressamente com a política de imigração, que deslocava os
trabalhadores escravizados recém-libertos em prol de um projeto de embranquecimento do
país. Destaca-se o advento e fortalecimento de um racismo cientifico realizado através de um
determinismo biológico que afirmava através da ciência a superioridade da raça branca
perante a preta (FULGÊNCIO, 2014).
Os hospitais, tanto para tratamento das doenças infectocontagiosas quanto mentais,
configuraram-se como campos de concentrações nos quais determinada população era
exterminada.

O código sanitário [do início do século XX] foi considerado por alguns
como um código de torturas, dada a extrema rigidez das ações propostas. A
polícia sanitária tinha, entre outras funções, a tarefa de identificar doentes e
submete-los a quarentena e ao tratamento. Se a pessoa identificada como
doente não tivesse recursos próprio para se isolar em fazendas distantes e
pagar médicos próprios, era enviada aos hospitais gerais, conhecidos no
período como matadouros ou simplesmente isolada do convívio social, sem
qualquer tratamento específico, o que significava a sentença de morte para a
grande maioria (BAPTISTA 2007, p. 33).
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Os hospitais para tuberculosos do início do século XX era a institucionalização da
morte; a internação no sanatório, para grande parte dos tuberculosos, refletiria mais
proximidade à experiência prisional, uma antecâmara da morte, na qual a cura, embora
possível, parecia distanciar-se com insistência (ANTUNES et al., 2000).
Na área de Psiquiatria, há relatos que tratam da temática da Reforma Psiquiátrica que
coadunam com a ideia de hospitais gerais, nos quais as pessoas eram deixadas para morrer
(SANTOS, 2018). Há instituições assumidamente eugênicas, tal qual a Liga da Higiene
Mental, fundada em 1923, e dedicada à prevenção de doenças mentais, que enfatizava
posições nitidamente ideológicas, com propostas elaboradas no sentido da adoção apaixonada
e integral do arianismo, da superioridade racial, justamente as que prevaleceram na Alemanha
nazista (MOURA, 1994).
Adiante na história das políticas de saúde no Brasil, temos a primeira mostra do que
seria posteriormente desenvolvido como um tipo específico de proteção social, denominado
seguro social, com a criação no mesmo ano de fundação da Liga de Higiene Mental, das
primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), destinada a trabalhadores ferroviários e
marítimos que garantiam atendimento médico, medicamento e aposentadorias. Essas CAPs
foram aglutinadas em categorias em Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e, por fim,
em 1966, no Instituto Nacional de Previdência Social. Esse sistema aprofundava as
desigualdades em saúde da população, uma vez que a injustiça social era ainda mais
acentuada, pois se por um lado alguns privilegiados tinham acesso aos serviços de saúde, por
outro, a maior parcela da população, os mais carentes, era totalmente excluída (BAPTISTA,
2007).
Após um longo período de expansão dos serviços de saúde com a realização de
convênios-empresas, que formou o complexo médico-industrial e o fortaleceu de ações
hospitalocêntricas, somente com a redemocratização do país em 1985 é que foi possível o
reaparecimento dos movimentos sociais para reinvindicação de direitos. A Reforma Sanitária
marcou historicamente o movimento pela saúde enquanto um direito garantido e de acesso
universal. Tratava-se, naquele momento histórico, de um novo paradigma no campo
ideológico e também no institucional em relação à política de saúde. Ideológico, por se tratar
de elaborar os princípios da própria política; e institucional, por materializar esses princípios
através da criação do Sistema Único de Saúde (MENICUCCI, 2014).
Foi somente em 1988, cem anos após a abolição da escravatura no Brasil, que surge
então uma Constituição Federal que prevê saúde para todos e acesso universal e igualitário,
tendo o Estado como promotor, gestor e financiador desse sistema (BRASIL, 1988). O
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sistema estabelecido no Brasil faz parte do escopo da seguridade social. Formada pela tríade,
saúde, previdência e assistência social, é um modelo de proteção social baseado nos modelos
de Well Fare States (Estados de Bem-Estar Social), predominantes na Europa do pós-guerra
(VIANA, et al., 2005).
O Sistema Único de Saúde foi materializado em 1990 através de da Lei Orgânica da
Saúde (BRASIL, 1990), balizado por princípios e diretrizes. Entretanto, observa-se que apesar
de a política ser universal, há a permanência de algumas diferenças que se enquadram como
iniquidades, uma vez que o Estado deixa de tomar ações e medidas que visem efetivar a
garantia desse direito, considerando os diferentes segmentos da população. É nesse contexto
que foi desenvolvida a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que será
discutida a seguir.

1.3 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) tem o objetivo
de:
Garantir a equidade na efetivação do direito humano à saúde da população
negra em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e
recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis,
incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional, como
por exemplo, a doença falciforme, miomatose, diabetes tipo 2, dentre outras
(BRASIL, 2013).

Trata-se, portanto, do reconhecimento de condições de saúde-doença causadas pelas
desigualdades raciais, que podem resultar até na morte de indivíduos, bem como pôr em
prática políticas públicas que visam a diminuição dessas desigualdades (BATISTA, et al.,
2013). Assim, é importante destacar que a evolução das políticas públicas que trazem a
urgência de se colocar como temática central a superação do racismo institucional na saúde
tem relação com a conquista do movimento social negro, na garantia de direitos que visam o
avanço para além do aspecto jurídico-legislativo.
Destaca-se que os primeiros registros de discussões acerca da saúde da população
negra apareceram na década de 1980 e foram formulados pelos ativistas do Movimento Social
Negro. Em 1990, após manifestos da Marcha Zumbi dos Palmares, o governo federal
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instaurou um Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra, com
seu subgrupo de Saúde da População Negra, mas foi a partir de 2002 que foi possível discutir
políticas específicas com a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial.
Após muitos debates entre os órgãos públicos e movimentos sociais negros, em 2009, foi
lançada a PNSIPN, uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades em saúde que
acometem essa população (BRASIL, 2013). A PNSIPN define os princípios, os objetivos, as
diretrizes, as estratégias e as responsabilidades dos diferentes níveis de gestão com o
propósito de garantir maior grau de equidade, tomando os princípios do Sistema Único de
Saúde.
Por outro lado, apesar da política instituída, os profissionais de saúde tendem a dizer
que devido à universalidade, o sistema de saúde trata todos iguais, independentemente da cor,
contribuindo, assim, para o apagamento e esvaziamento da discussão e consequente
manutenção e ampliação das iniquidades (SANTOS J., et al., 2013). Muitos profissionais de
saúde são contra políticas compensatórias ou de discriminação positivas, pois acreditam que a
população negra não apresenta desigualdades que fazem com que necessitem de um
tratamento equânime (CHEHUEN NETO, et al., 2015). Estudo realizado com psicólogos e
sua percepção sobre o racismo institucional mostrou a falta de percepção do racismo
institucional nos serviços de saúde; nesse estudo, a existência do racismo no país foi um fato
confirmado por pelos participantes, mas não identificado nas relações de trabalho, salvo por
poucos aspectos (TAVARES, et al., 2013). Com relação aos usuários dos serviços de saúde,
estes desconhecem a PNSIPN, evidenciando uma falta de informação sobre as políticas
públicas; porém, os usuários reconhecem a importância de tal política, mostrando que são
favoráveis à mesma (CHEHUEN NETO, et al., 2015).
No que concerne à percepção e experiência do racimo pelos usuários, estudo realizado
no município de São Paulo, evidenciou que 60,0% dos negros e 40,8% dos pardos relatam que
existe discriminação racial nos serviços de saúde (KALCKMANN, 2007). Entretanto, outra
pesquisa mostra que apenas 6,0% dos negros e 3,0% dos pardos referem já ter sofrido
discriminação no atendimento à saúde (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2006). Estudo
mais recente obteve prevalências semelhantes: 48,6% dos negros e 40,5% dos pardos
perceberam a existência da discriminação de modo geral, no entanto, 7,0% dos negros e 6,1%
dos pardos relataram já terem sofrido a discriminação (CHEHUEN NETO, et al., 2015). Esses
resultados sugerem uma discrepância entre a percepção geral da discriminação e a sua
ocorrência de fato.
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Portanto, evidencia-se a necessidade de pesquisas que visem identificar o racismo
dentro do SUS sob a ótica do usuário. Diagnosticando e delineando esse problema, é possível
traçar metas e objetivos específicos para a sua superação, uma vez que a igualdade social só é
alcançada através da equidade. Assim, considerando as desigualdades étnicorraciais e de
gênero, que marcam o cotidiano da população negra, neste estudo questiona-se qual a
percepção dos negros e negras em uma unidade de saúde de um município de grande porte da
região sudeste do Brasil sobre o racismo institucional no atendimento de suas demandas em
saúde sexual e reprodutiva.
Para tanto, optou-se neste projeto em atuar junto às mulheres e aos homens que
procuram o serviço de saúde para o acompanhamento pré-natal. A presença do parceiro no
pré-natal traz inúmeros benefícios para a família, pois pode aumentar o nível de informação
sobre saúde sexual e reprodutiva, diminuir a frequência de depressão materna e paterna e
impactar no controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) (DUARTE, 2007). A
presença do parceiro nas consultas de pré-natal pode ser também um momento de
oportunidade de atendimento para o homem, possibilitando o tratamento do parceiro em caso
de gestantes portadoras de IST, evitando a exposição daquelas que não foram infectadas e a
reexposição daquelas que foram tratadas, melhorando, assim, o custo/benefício na profilaxia
para esses casos (DUARTE, 2007).
Assim, este estudo justifica-se porque não foram encontrados na literatura científica
trabalhos que tratem sobre o racismo nas assistências em saúde sexual e reprodutiva
oferecidas à população negra, comparando a percepção entre negros e negras. Para tanto, o
estudo será desenvolvido com base nos referenciais teóricos da raça e do gênero.

1.4 Raça e gênero

O conceito de raça carrega um grande debate em torno de seu uso. Na área de Ciências
Biológicas, o termo é utilizado para distinção genética e biológica entre seres vivos. No
entanto, entre os seres humanos, essa distinção foi e ainda é usada popularmente para
justificar a exploração de um grupo étnico sobre outro. Com avanços nos estudos sobre a
genética molecular e genoma humano foi demonstrado um exame mais profundo da relação
entre a variação de três fatores: a genômica humana, a ancestralidade biogeográfica e a
aparência física das pessoas. Esse achado evidenciou que a construção de uma ideia de raças
entre seres humanos do ponto de vista biológico não tem significado algum (PENA,
BIRCHAL, 2006).
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No entanto, na área de Ciências Humanas, o conceito de raça ainda é usado como um
conceito social para distinguir as pessoas, através de suas características e culturas. Por ser um
termo que foi usado em momentos históricos, já está consolidado na área e é usado pelos
movimentos sociais e de ativistas (FARO, PEREIRA; REIS, 2011). Neste estudo,
utilizaremos o termo raça em sua conotação social, que oferece subsídios para a discussão do
racismo institucional que pretende-se tratar.
O conceito de gênero, que também será referencial para este estudo, caracteriza-se
como um fator que está além da questão biológica que diferencia homens e mulheres.
Segundo Scott (1999), nenhuma experiência dos corpos existe fora das construções sociais e
históricas de significados, como é a construção dos gêneros. Assim, a autora não nega a
existência de diferenças entre os corpos sexuados, mas destaca as formas como se constroem
valores culturais para essas diferenças, dando sentido e, consequentemente, posicionando
essas diferenças dentro de relações hierárquicas que fazem o papel masculino, como
dominador perante o papel feminino (SCOTT, 1999).
Com base nestes referenciais, propõe-se para este estudo a perspectiva da
interseccionalidade na análise da saúde sexual e reprodutiva da população negra,
considerando-se a importância das "identidades cruzadas" na vida das pessoas (SPRECHER;
BROKS; AVOGO, 2013). Nessa perspectiva, pode-se afirmar que as pessoas se identificam
simultaneamente com diferentes categorias sociais, por exemplo, etnicidade, raça e gênero,
entre outras. Assim, elas podem ser ao mesmo tempo privilegiadas e/ou marginalizadas a
depender da categoria social identificada (SPRECHER; BROKS; AVOGO, 2013). Segundo
os autores, um exemplo dessa afirmação é que, na sociedade norte-americana, as mulheres
brancas podem ser privilegiadas por não sofrerem discriminação racial, mas também são
oprimidas devido às normas daquela sociedade que é androcêntrica. Do mesmo modo, os
homens negros podem se beneficiar das normas androcêntricas, mas também são vítimas de
racismo (SPRECHER; BROKS; AVOGO, 2013).

A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de
vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou
tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema
que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação
entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma
pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições
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relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos
ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177).

Na sociedade brasileira, ressaltam-se os impactos das desigualdades étnicorraciais e de
gênero sobre a saúde sexual e reprodutiva da população negra, sobretudo, das mulheres negras
que vivem na encruzilhada dessa intersecção raça x gênero e sofrem ainda mais os danos
negativos destas desigualdades. Na atualidade, estudiosos, feministas e ativistas negros trazem
a questão do racismo institucional à tona, na luta pela superação dos obstáculos que pairam
sobre a assistência em saúde da população negra (TAVARES; OLIVEIRA; LAGES, 2013).
Achille Mbembe (2016), em seu ensaio intitulado “Necropolítica: biopoder, soberania,
estado de exceção e política da morte”, traça uma relação entre o estado de sítio e o de
exceção com inimizade. Nessa relação de inimizade, o pensador tenta desvendar como o
direito de matar torna-se uma base normativa, isto é, é normalizado, e como emerge a noção
ficcional de um inimigo que precisa ser exterminado. O autor descreve um conceito
foucaultiano de racismo, sendo que este se inscreve e exerce controle no campo biológico
distribuindo a espécie humana em grupos, subdividindo a população em subgrupos e
estabelecendo uma cesura biológica entre uns e outros. Mbembe refere que raça tem um lugar
proeminente na racionalidade própria do biopoder (divisão das pessoas que devem viver e as
que devem morrer). Segundo o ensaio de Mbembe, a função do racismo é regular as formas
como a morte se distribui e tornar possível as funções assassinas do Estado. Traz, ainda, que
essa premissa histórica do extermínio tem bases no colonialismo imperial (MBEMBE, 2015).
Da abolição em 1888 até a data atual, muitos ativistas negros denunciam que, por parte
do Estado, nenhuma política efetiva de inserção do negro na sociedade de classe foi
implementada (NASCIMENTO, 1978; FERNANDES, 1978; OLIVEIRA 2007; BERTULIO
2006). Então, se existe uma relação de criação do inimigo a ser combatido no contexto atual
muito se deve à tradição escravocrata, de hierarquia de raça marcada por determinado
fenótipo, tendo em vista que o racismo no Brasil é um racismo de características biológicas
pautadas principalmente na cor da pele (MBEMBE, 2015).
O conceito de necropoder de Mbembe evidencia a “primazia da morte como estratégia
de exercício do poder moderno em territórios e populações tidos como ameaça latente”
(ALVES, 2011). A negligência do reconhecimento do racismo institucional é fundante nas
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instituições do Estado, no caso racista e, por consequente, impregnada no Sistema Único de
Saúde (SUS).

1.4.1 Masculinidade negra

Os estudos sobre masculinidades surgiram nos Estados Unidos da América (EUA) por
volta de 40 anos atrás. Couto e Dantas (2016) afirmam que esses estudos partiram de uma
reivindicação do movimento feminista por um debate de gênero que ampliasse a discussão
sobre qual o papel que o homem desempenha enquanto na manutenção do poder e do
patriarcado (COUTO; DANTAS, 2016). A categoria gênero indicada se voltou por um longo
período para atenção somente às mulheres, tanto que resultou numa baixa produção científica
com relação a estudos que tivessem o homem como objeto central de análise.

[...] apesar de as lutas feministas serem legítimas e terem possibilitado o
reconhecimento das necessidades e direitos desse grupo, a ênfase que foi
dada sobre a mulher no início dos estudos de gênero pode ter dificultado que
as desigualdades de gênero fossem olhadas mais amplamente, que as
situações de desigualdade que os homens sofrem também fossem trabalhadas
e que os homens não fossem considerados apenas quando em prol das
mulheres (COUTO; DANTAS, 2016).

Quando observados os estudos sobre masculinidade negra, a produção é ainda mais
escassa. Em um artigo da coletânea “Diálogos contemporâneos: sobre homens negros e
masculinidades”, Araújo e Soares (2019) fizeram uma busca utilizando o descritor “homem
negro”, correlacionado com saúde, na biblioteca virtual SciELO e encontraram como
resultado somente oito artigos que versavam sobre o tema. De igual modo, Werneck (2016)
fez uma busca utilizando o descritor “saúde da mulher negra” e o resultado foi de apenas 24
artigos. Os autores também evidenciam que se inserido apenas o descritor “homem” o salto de
resultado é para 974 artigos, evidenciando que a única chave analítica para tal estudo se dá
através do gênero, no qual o homem é tido como universal, não trazendo à tona as suas
particularidades (ARAÚJO; SOARES, 2019).
Com base em tais estudos, considerando também os trabalhos sobre necropoder, é
possível visualizar uma intrínseca relação entre adoecimento e morte com o genocídio do
povo negro, em destaque o homem negro e, ainda, que essa construção está relacionada
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quando não à morte, ao fracasso durante a vida (CARVALHO, 2004; BATISTA, 2005;
AMPARO ALVES, 2014). Exemplificando, podemos citar alguns documentos mais recentes
que evidenciam essa problemática: o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde traz que, no ano de 2013, a taxa de mortalidade por tuberculose
para pessoas pretas (considerando apenas quem se autodeclarou preto) era de 3,8/100mil
habitantes, já para pessoas brancas era de 1,6/100mil habitantes. A razão entre essas duas
taxas é de 2,4 (BRASIL, 2016).
O Painel de Indicadores do SUS – Temático Saúde da População Negra elaborado pela
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde em 2015 traz
importantes informações referentes ao ano de 2012: enquanto a taxa de mortalidade de
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool por 100mil habitantes de
pretos é de 5,93, a de brancos é 2,69, uma razão de 2,2; já a taxa de mortalidade de
transtornos devido ao uso de outras substâncias psicoativas por 100 mil habitantes para pretos
é de 4,0, a de brancos e pardos é de 2,0, uma razão de 2,0; outro dado que traz números
evidentes dessa diferença é a taxa de mortalidade por agressão, enquanto a da população
negra é de 40,0/100mil habitantes, a da população branca é de 14,0/100 mil habitantes, uma
razão de 2,8. (BRASIL, 2016).
No campo da segurança pública, avaliando população negra de uma forma geral,
dados do Atlas da Violência de 2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram o processo de
aprofundamento da desigualdade entre negros (pretos e pardos) e não negros (brancos,
amarelos e indígenas). A taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi de 16,0 para a
população não negra enquanto para negros foi de 43,1, isto é, para cada indivíduo não negro
que sofreu homicídio, 2,7 indivíduos negros foram mortos. O crescimento decenal (2007 a
2017) para taxa de homicídios de negros foi de 33%, enquanto a de não negros foi de apenas
3,3% (BRASIL, 2019). Se interseccionarmos gênero, numa consulta ao site do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), é possível verificar em números absolutos que em
2017 o homicídio de homens negros alcançou o total de 60.599, enquanto de homens brancos
de 13.187. Isso significa que, do total de número de mortes por homicídio, homens negros
correspondem a aproximadamente 82% do total de mortes no ano (BRASIL, 2019).
Atemo-nos, agora, ao conceito de masculinidade. Um dos conceitos mundialmente
utilizado é o de masculinidade hegemônica. O conceito insiste na ideia de um padrão (de
ações) que possibilitou a continuidade na dominação dos homens sobre as mulheres,
distinguindo-se de outras masculinidades subordinadas, praticadas por uma minoria de
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homens e fazendo com que outros homens se condicionem a ela, alcançada através da cultura,
das instituições e da persuasão (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013).
Num trabalho publicado na revista “Estudos Feministas”, os autores Connell e
Messerchmidt (2013) apresentam cinco críticas para esse conceito e propõe uma
reformulação. Primeiro, os autores fazem uma crítica ao que subjaz do conceito de
masculinidade; questões tais que mostram que o conceito não enfatiza questões de poder e
dominação ou ainda impõe uma unidade falsa entre homens, não evidenciando o caráter
múltiplo da masculinidade presente nessa critica. Ainda, que remete a uma ideia intrínseca
ligada a um binarismo de gênero homem-mulher em esferas separadas e não enquanto forma
relacional. Segundo os autores, dão destaques às questões das ambiguidades e sobreposições,
no sentido que o conceito se refere ora a um tipo fixo ora a um tipo qualquer dominante em
determinando tempo histórico, e apontam falhas referentes a como se objetiva a
masculinidade na prática ou ainda em relação à sobreposição falha na ideia de que a
masculinidade hegemônica se sobrepõe em relação a outras, na medida em que se trata de
relações locais e mais amplas.
A terceira critica consiste em entender o problema da reificação, a forma como se
objetifica o uso do da masculinidade. Nessa parte, os autores chamam atenção para como a
ideia de características ruins ligadas à masculinidade funciona num processo circular e critica
a ideia de feedback positivo aí colocada. Na crítica seguinte, os autores tratam do sujeito
masculino e apontam para o apagamento que a ideia do conceito causa nos processos de
sujeição e exalta a ideia de da dimensão múltipla, em contraponto a única, que os diferentes
sujeitos podem se dar com o ser masculino e a própria masculinidade. Por fim destacam os
padrões de relações de gênero fazendo uma crítica sobre a ideia de retroalimentação da
masculinidade, evidenciando que a relação homem e mulher se dá por mecanismos de poder,
dando destaque à ideia de hibridização da masculinidade através da apropriação de diferentes
masculinidades vigentes (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013).
Como proposta de reformulação, da qual nos aproximamos em termos conceituais e
adotamos com a finalidade deste estudo, os autores propõem a manutenção da característica
de pluralidade da masculinidade, da hierarquização das masculinidades de acordo com um
padrão hegemônico e não como uma hegemonia de força. Rejeita as ideias de modelos
simples de masculinidades e a ideia de masculinidades como um conjunto de traços. Propõem
reformular a natureza da hierarquia dos gêneros, com atenção às práticas das mulheres e à
ação histórica recíproca entre feminilidades e masculinidade; propõe a estrutura, com base no
território, de masculinidade local (face a face da família, organizações e comunidades
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imediatas), regional (nível da cultura ou estado-nação) e global (transnacionais das políticas
mundiais, da mídia e do comércio transnacional) se atentando para não se ater à hierarquia
simples desses níveis, o que resultaria em erro. E, por fim, evidencia o caráter da
complexidade interna da masculinidade, apontando para uma democratização das relações de
gênero e abolição das desigualdades de poder (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013).
Na atualidade, há teóricos preocupados com o aprofundamento da discussão sobre o
que significa ser um homem negro numa sociedade na qual ser homem produz privilégios
sociais, enquanto ser negro é uma desvantagem social. Frantz Fanon já havia alertado para
esse ponto, no meio do século passado, afirmando que o homem negro não é um homem
(FANON, 2008). São levantadas muitas questões em torno do paradigma de homem negro na
nossa sociedade: qual o lugar do homem negro numa sociedade patriarcal com sistemas de
opressão baseados na ideia de raça? “Os homens são vítimas (do racismo) ou vilões (do
machismo)?” (FAUSTINO, 2019, p. 17). E se pensadas outras intersecções, tal qual gênero ou
orientação sexual, o que é ser um homem negro trans/gay? Não poderíamos deixar de ressaltar
neste trabalho a importância da coletânea já citada “Diálogos contemporâneos, sobre homens
negros e masculinidades”, que reúne uma série de textos que tentam elucidar essas questões
(RESTIER; SOUZA, 2019). Podemos citar um poderoso relato de Bruno Santana, homem
negro transgênero que fala sobre a reação da identificação de outras pessoas associadas ao
estereótipo do homem negro:

Começo a vivenciar na pele a transfobia a partir do momento em que meu
corpo é visto como transgressor, ao passo que as mudanças corporais
trazidas pelo uso da testosterona ficam mais evidentes, e passo a ser lido
pelo outro como homem, ‘automaticamente o peso do racismo recai sobre
mim e saio do lugar de vítima de objeto e desejo (enquanto era lido
socialmente como mulher), consequentemente para o lugar de ameaça
(homem negro) (SANTANA, 2019, p. 99).

Ainda em consonância ao que diz Fanon, quando fala que “ao negro nenhuma
oportunidade é oferecida, ele é sobretudo escravo da sua aparição” (FANON, 2008, p. 108),
Santana diz:

Comecei a ver que as pessoas na rua, principalmente as mulheres cis, ao
notar minha presença sentiam-se ameaçadas e passavam a andar mais rápido,
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segurar suas bolsas, entrar em estabelecimentos, correr. São nesses
momentos que consigo perceber que alcancei a tal da passabilidade cis, ou
seja, passar desapercebido sem ter o gênero questionado pela sociedade
(SANTANA, 2019, p. 99).

Socialmente, o negro é visto como uma ameaça, um objeto de medo das pessoas.
Fanon também já previu em seus escritos essa face do racismo:
‘Olhe um preto!’ Era o stimulus externo, me futucando quando eu passava,
Eu esboçava sorriso.
‘Olhe um Preto!’ É verdade, eu me divertia.
‘Olhe um Preto!’ O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia
abertamente.
‘Mamãe, olhe o preto, estou com medo!’ Medo! Medo! Medo! E
começavam a me temer. Quis gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se
impossível (FANON, 2008, p. 105).

Tendo em vista as reflexões colocadas acima, pensamos sobre como se dá a
construção da masculinidade preta e suas implicações no campo da saúde? Quais formas
alternativas (agenciamentos) de cuidado desse homem negro, qual relação se estabelece em
termos de autocuidado comunitário (homem e mulher negra)? Qual a relação entre
masculinidade negra, saúde e necropolítica?
Refletir sobre esses questionamentos nos remete à necessidade de investigar a forma
como os homens se relacionam entre si e quais os modelos de masculinidade que são
reforçados na sociedade, tendo em vista que masculinidade pode ser avaliada como uma
experiência coletiva em que um homem busca reconhecimento através do qual conquistará
visibilidade e status perante o grupo (SOUZA, 2013). Principalmente, vale identificar como
formas agressivas de masculinidade estão enraizadas, a ponto de serem vistas como naturais e
inquestionáveis dentro de determinados segmentos da população, como entre os homens
negos, por exemplo (MONTEIRO; CECCHETTO, 2011).
Ao descrever as questões acima citadas, entendemos que este estudo é um importante
elemento para aproximar masculinidades e saúde para entender o homem negro em sua
complexidade. Ademais, apesar de não ser o objetivo central deste estudo, este se coloca
como um importante ponto de partida na finalidade de respondê-las, abrindo um leque para
aprofundamento científico futuro.
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Sendo assim, como uma aproximação na busca por cruzar masculinidade e saúde, este
estudo se faz importante instrumento para entender a experiência do racismo na perspectiva
de mulheres negras e homens negros atendidos em serviços de saúde, aprofundando o olhar
para a identificação de como se dá a constituição da masculinidade negra e o cuidado em
saúde. O estudo também se configura como estratégia que visa auxiliar os profissionais que
atuam na assistência em saúde sexual e reprodutiva, fornecendo subsídios para o cuidado
integral, humanizado e qualificado, considerando as especificidades apresentadas pela
população negra, particularmente por homens negros.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Analisar a experiência de racismo institucional entre os usuários do SUS no
atendimento em saúde sexual e reprodutiva de um município de grande porte do interior de
São Paulo.

2.2 Específicos

- Identificar o racismo por mulheres negras e homens negros no atendimento em saúde sexual
e reprodutiva;
- Analisar a experiência de racismo entre negras e negros;
- Verificar a existência de associação entre a experiência de racismo e as variáveis
sociodemográficas das negras e dos negros participantes do estudo.
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3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo e analítico. Os estudos
observacionais caracterizam-se pela não intervenção do pesquisador nos fatores de estudo. Os
estudos transversais são utilizados para investigar a relação entre características de populações
específicas e o desfecho de determinados eventos, identificando os fatores associados entre
eles. Nesse tipo de estudo, a causa e o efeito são investigados simultaneamente, em um corte
instantâneo (PEREIRA, 2008).
Já os estudos descritivos são utilizados para descrever a distribuição de um evento na
população em termos quantitativos. Os estudos analíticos são os modelos de estudo utilizados
para verificar hipóteses previamente elaboradas. Têm como objetivo avaliar se a ocorrência de
um determinado evento difere em relação a grupos que possuam características diferentes
(PEREIRA, 2008).

3.2 Local de investigação

Ribeirão Preto é um município de referência, se avaliado na prestação de cuidados à
saúde por parte do poder público. O organograma da estrutura de saúde do município conta
com um número considerável de serviços, o que faz garantir a cobertura e o acesso ao SUS. A
Rede Municipal de Saúde está dividida nos Distritos de Saúde, Saúde Mental e Ambulatórios
Especializados. Na Saúde Mental, conta com Centro de Atenção Psicossocial, dois
Ambulatórios distritais de Saúde Mental e um Centro de Referência Regional em Saúde
Mental. Já em relação aos Ambulatórios Especializados, tem em sua estrutura um Núcleo de
Gestão Assistencial, Centro de Referência DST/AIDS e um Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador.
O maior número de serviços encontra-se nos Distritos de Saúde. Cada um dos quatro
distritos conta com uma Unidade Básica Distrital de Saúde e, nas áreas de abrangência, temos
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Centro Saúde Escola, Centro
Médico Social Comunitário, Núcleo de Atenção ao Deficiente, entre outros serviços. Fora do
espectro da Atenção Primária à Saúde, temos serviços de atendimento em emergência,
Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais especializados em emergência, ainda
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serviços de apoio diagnósticos, ambulatórios diversos e grandes centros hospitalares, tal qual
o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que conta com
gestantes e companheiros que participaram do Programa Pré-natal e Pré-natal do Parceiro no
município, onde aconteceu o estudo. Essa UBS tem uma população adstrita que compreende a
totalidade de sete bairros e, de forma parcial, outros três bairros. Dentre esses bairros, há dois
parques ecológicos, três condomínios fechados e cinco destes bairros têm alta densidade
demográfica.
Para dimensionamento do atendimento de pré-natal da mulher e do homem,
solicitamos informações à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Essas
informações mostraram que, no ano de 2018, na unidade em especifico, 816 pessoas foram
acompanhadas no pré-natal da mulher ou do homem, totalizando 2.691 consultas de pré-natal
realizadas. Para além do atendimento do pré-natal, também foi observado que a unidade
também conta com atendimento de pediatria, psicologia, dentista, enfermagem, clínico geral,
ginecologia, além dos procedimentos realizados pela equipe de enfermagem para curativos,
medicação e vacina (RIBEIRÃO PRETO, 2018).

3.3 População e amostra

A população de referência foi constituída por todas as mulheres e homens que estiveram
em acompanhamento de pré-natal nas consultas nas UBS selecionadas para o estudo. Para o
cálculo amostral, foram utilizadas informações sobre pré-natal da gestante e do parceiro
fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, após autorização para realização da pesquisa,
e sobre o contingente da população negra do município. Com base no cálculo amostral
realizado, considerando um nível de significância de 5%, a amostra mínima prevista foi de
137 participantes, sendo 96 mulheres e 41 homens.
As mulheres e os homens foram selecionados para participar do estudo por amostragem
aleatória simples, por meio de sorteio aleatório na sala de espera da unidade, seguindo os
critérios de inclusão: maiores de 18 anos e residentes no município e que se autodeclararem
negros. Os critérios de exclusão foram: com deficiência auditiva, visual ou cognitiva.
É importante salientar que, para identificação das mulheres negras e homens negros, foi
considerada a cor da pele autorreferida pelos participantes, com base no sistema de
classificação empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(OSORIO, 2003). Esse sistema classificatório emprega cinco categorias de cor ou etnia:
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branca, preta, parda, amarela e indígena, sendo que a população negra brasileira é constituída
a partir da agregação dos sujeitos que se autodeclaram pretos e pardos (OSORIO, 2003). A
questão sobre cor da pele esteve contida no instrumento de coleta de dados
sociodemográficos. Aqueles participantes que se autodeclararem brancos, amarelos ou
indígenas responderam ao questionário sociodemográfico e à Escala de Percepção de
Discriminação Racial em Saúde – Versão Geral a ser descrita a seguir.

3.4 Procedimentos para coleta de dados

As mulheres e os homens que comparecerem nas referidas unidades de saúde para
realização do pré-natal (da gestante e do parceiro) e preencherem os critérios de inclusão
estabelecidos foram convidados a participar do estudo. Assim, a pesquisa foi apresentada e
foram explicados os procedimentos para a coleta de dados. Para aqueles que aceitaram
participar, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(APÊNDICE A), em duas vias, sendo que uma destas ficou com o(a) participante. Para coleta
de dados, foram utilizados três instrumentos. O primeiro instrumento contempla os dados de
identificação e as características sociodemográficas dos participantes (APÊNDICE B),
contem também a questão sobre cor da pele autorreferida, conforme mencionado
anteriormente.
O segundo instrumento foi a escala Percepção de Discriminação Racial em Saúde –
Versão Geral, desenvolvida e validada no Brasil por Miranda (2015) (ANEXO A), sendo que
o instrumento original não contém a Versão Geral. Trata-se de um instrumento em que os
itens da versão anterior (versão pessoal) foram espelhados, a fim de avaliar em que medida o
respondente percebe que pessoas negras são discriminadas nos serviços de saúde. Também é
uma escala do tipo Likert, contendo 13 itens, com cinco possibilidades de resposta, que
variam de um a cinco escores; e a percepção geral do racismo é obtida pela somatória dos
escore e classificada como ausente ou baixa, média e alta (MIRANDA, 2015). Esse
instrumento foi respondido por todos os participantes.
O terceiro instrumento foi a escala Percepção de Discriminação Racial em Saúde –
Versão Pessoal, desenvolvido por Bird, Bogart e Delahanty (2004), adaptada e validada no
Brasil por Miranda (2015) (ANEXO B) (BIRD et al., 2004). O instrumento visa analisar a
percepção de discriminação racial durante consultas em serviços de saúde, avaliando em que
medida o usuário percebe ter sido discriminado devido à sua etnia ou cor da pele. Trata-se de
uma escala do tipo Likert, contendo 13 itens, com cinco possibilidades de resposta, que
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variam de um (nunca) a cinco escores (sempre). Esse instrumento foi respondido apenas por
aqueles que se declararam pretos ou pardos.
A somatória dos escores das cinco respostas da escala foram consideradas da seguinte
maneira: as respostas assinaladas como “nunca” equivaleram a um, “quase nunca” a dois, “às
vezes” a três, “quase sempre” a quatro e “sempre” a cinco. Para a análise estatística,
classificamos em três categorias: 1. Nunca, com limite de pontuação até 13; 2. Quase nunca e
às vezes, com pontuação a partir de 13 até 39; 3. Quase sempre e sempre, com pontuação a
partir de 39.
No formulário de coleta de dados, após as escalas, havia um espaço aberto para que os
participantes do estudo pudessem expressar comentários referentes à temática apresentada na
pesquisa, um sentimento, ou ainda, algo que achasse relevante.
Para uso do segundo e do terceiro instrumentos, obtivemos autorização da
pesquisadora que orientou o trabalho de desenvolvimento e validação dos mesmos por meio
de correio eletrônico (ANEXO C). A coleta de dados aconteceu no período de fevereiro a
agosto de 2019. A abordagem dos participantes aconteceu na sala de espera, no momento
anterior às consultas de pré-natal e os instrumentos foram respondidos em sala privativa
solicitada ao serviço de saúde ou num espaço que possibilitou a privacidade para responder
aos questionários, que levou aproximadamente 15 minutos.
Foi realizado um estudo piloto em fevereiro de 2019, com a finalidade de definir a
operacionalização do trabalho e realizar ajustes que podem ser necessários, tais como:
identificação do momento mais oportuno para a coleta de dados, adequação do espaço físico e
melhor forma de abordagem das participantes. Para o estudo piloto, foram utilizados os
mesmo critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Os participantes do estudo piloto também
assinaram o TCLE.

3.5 Variáveis do estudo

Os instrumentos aplicados no estudo abordam as seguintes variáveis:

Variável dependente
- Percepção da discriminação racial em saúde sexual e reprodutiva: ausente ou baixa, média e
alta.

Variáveis independentes
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Estão relacionadas às características sociodemográficas dos participantes:
- Idade da participante: em anos completos na data da coleta de dados;
- Cor autorreferida: branca, preta, amarela, parda ou vermelha;
- Escolaridade: analfabeta, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo,
ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino
superior completo e pós-graduação;
- Religião: católica, evangélica, espírita, protestante, judaica, afro-brasileira, budista,
muçulmana, testemunha de Jeová, anglicana, agnóstico, ateu, creio em Deus, mas não tenho
religião, não tem ou outra;
- Ocupação: descrição da ocupação;
- Estado marital: solteiro(a), casado(a), amasiado(a), divorciado(a), separado(a), viúvo(a);
- Situação de moradia: própria, alugada, emprestada, ocupada ou outra;
- Renda familiar: em reais;
- Número de filhos vivos: números inteiros;
- Gestação planejada: sim ou não;
- Quem indicou pré-natal: questão aberta, exclusiva para homens, que visa identificar quem
indicou para o mesmo o acompanhamento no pré-natal;
- Água encanada: sim ou não;
- Encanamento de esgoto: sim ou não;
- Energia elétrica: sim ou não;
- Coleta do lixo domiciliar: é coletado por serviço de limpeza, colocado na caçamba do
serviço de limpeza, queimado, enterrado, jogado em terreno ou espaço vazio;
- Meio de transporte de maior frequência: ônibus coletivo, moto, carro, a pé, bicicleta ou
outro;
- Acesso ao lazer e à cultura: sim ou não. Se sim, a qual(is);
- Prática de atividade física: sim ou não. Se sim, qual(is);
- Bairro de moradia: questão aberta que visa identificar o bairro de moradia dos participantes;
- Relação com os vizinhos: ótima/boa, não muito boa ou ruim;
- Auxílio em situação de emergência: família, amigos, grupo religioso, Organização Não
Governamental (ONG) ou trabalho;
- Participação em grupos: sim ou não. Se sim, em qual(is);
- Quantidade de refeições diárias: pergunta aberta que visa identificar a quantidade de
refeições diárias ingeridas pelos participantes;
- Fonte de poluição próxima à residência: sim ou não. Se sim, qual(is).
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3.6 Processamento e análise dos dados

Os dados foram armazenados em uma planilha eletrônica estruturada no Microsoft
Excel, por meio de dupla digitação, possibilitando a validação dos dados digitados. Os
mesmos foram analisados com a utilização do programa estatístico Statistical Analisis System
(SAS). Para caracterizar a amostra, a análise dos dados foi fundamentada na estatística
descritiva. Para verificar a associação entre as variáveis, foram utilizados testes t-Student, o
qual consiste em comparar duas médias provenientes de amostras não pareadas. Para a
utilização desse teste, é necessário testar se as variâncias dos dois grupos são estatisticamente
iguais e se os dados seguem distribuição normal (PAGANO, 2004). Para verificar a
associação entre as variáveis qualitativas, os dados foram submetidos ao Teste Exato de
Fisher (FISHER, 1935).
Os modelos lineares de efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos) são utilizados na
análise de dados em que as respostas de um mesmo indivíduo estão agrupadas e a suposição
de independência entre observações num mesmo grupo não é adequada. No modelo de efeitos
mistos utilizado, foram considerados como efeito aleatório os indivíduos e, como efeitos
fixos, os grupos (cor), os sexos e a interação entre os mesmos. Todas as análises estatísticas
foram realizadas com a utilização do software estatístico Statistical Analysis System (SAS).

3.7 Aspectos éticos

Este projeto seguiu as diretrizes e normas preconizadas em pesquisa, envolvendo seres
humanos de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Ministério da Saúde. Assim, este projeto
foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde do município para a autorização e foi
aprovado. Após, foi enviado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), no qual
também obteve aprovação.
Em cumprimento aos preceitos éticos, antes da coleta de dados, os participantes foram
informados, em uma linguagem clara, sobre o objetivo do estudo e dos aspectos éticos que
norteiam a pesquisa, assegurando-lhes o anonimato, o sigilo das informações e a liberdade de
interromper a sua participação em qualquer momento do estudo. Todos que concordaram em
participar do referido estudo assinaram o TCLE.
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Aqueles que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa não receberam
benefícios diretos, entretanto, puderam contribuir para a temática da saúde da população
negra, na medida em que possibilitaram melhorias na assistência em saúde, bem como o
fortalecimento das políticas públicas de saúde para esse segmento da população.
Os riscos decorrentes da participação nesta pesquisa estavam relacionados às dúvidas
ou ao desconforto em responder a algumas questões do instrumento. Nesse caso, o
pesquisador esteve pronto para ouvi-los, esclarecer dúvidas e questionamentos, bem como
oferecer suporte emocional, se houvesse necessidade.
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4 RESULTADOS

4.1 Caracterização dos participantes do estudo

Participaram deste estudo 181 pessoas, sendo 139 que realizavam o pré-natal da
mulher e 42 no pré-natal do parceiro. Dentre estes, 127 negros e 54 não negros. Entre os
negros, a idade média foi de 26,67 anos, apresentando desvio-padrão de 6,48. Entre os não
negros, a idade média foi de 26,06 anos e desvio-padrão de 5,65.
A Tabela 1 apresenta a distribuição dos participantes do estudo quanto às variáveis:
idade, cor, gênero, escolaridade, ocupação, religião, renda familiar em salários mínimos de R$
998,00 e participação em programa de distribuição de renda. Em relação à cor da pele, a cor
parda foi referida por 46,62% do total das participantes. Em relação ao sexo, temos a
predominância do sexo feminino, totalizando 76,80% dos participantes.
No que se refere à escolaridade, a maior parte dos participantes, por sua vez, negros
(35,36%), referiu ter o ensino fundamental incompleto ou completo, enquanto que, na parcela
branca, 16,02% declararam ter esse mesmo grau de escolaridade. Somados os dois grupos,
tem-se que a maioria dos participantes (51,38%) tem ensino fundamental incompleto ou
completo.
Em relação à ocupação, no momento da entrevista, 74,70% dos participantes estavam
empregados, sendo 54,82% de negros e 19,88% de não negros. Quanto à religião, a maioria
das pessoas que acompanhou o pré-natal declarou ter alguma religião (82,22%), sendo que,
para estas, a religião mais citada foi a católica (46,11%), seguida da evangélica (32,22%).
Ainda houve citações de pessoas que não praticam religião (17,22%), que são espíritas
(2,78%) e de igual porcentagem para religião afro-brasileira, judaico e ateu (0,56%).
Considerando a renda familiar mensal, a maioria relatou receber entre um a dois
salários mínimos (52,63%), sendo destes 38,01% de negros e 14,62% de não negros. Dos
participantes, 7,73% negros e 2,76% não negros relataram ser beneficiários de algum
programa de distribuição de renda governamental.
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Tabela 1 – Distribuição das mulheres e homens participantes do estudo, segundo idade, cor,
gênero, escolaridade, ocupação, religião, renda familiar em salários mínimos de R$ 998,00 e
participação em programa de distribuição de renda. Ribeirão Preto, 2019.
Idade (anos)
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Cor (n=181)
Amarela
Branca
Indígena
Parda
Preta

Negros (n=127)
Não negros (n=54)
26.67 (dp=6.48)
26.06 (dp=5.65)
26.00
25.00
18.00
18.00
47.00
47.00
Frequência
%
Frequência
%
0
0
5
2.76
0
0
47
25.97
0
0
2
1.1
88
48.62
0
0
39
21.55
0
0
Negros
Não negros
Total
Frequência
%
Frequência
%
Frequência
%

Gênero (n=181)
Mulher
100
55.25
39
21.55
Homem
27
14.92
15
8.29
Escolaridade
(n=181)
Fundamental
Incompleto e
64
35.36
29
16.02
Completo
Ensino Médio
58
32.04
21
11.06
Completo
Superior Completo
5
2.76
4
2.21
Ocupação (n=166)
Empregado
91
54.82
33
19.88
Desempregado
26
15.66
16
9.64
Religião (n=180)
Tem religião
108
60.00
40
22.22
Não tem religião
18
10
14
7.78
Renda em SM (n=171)
Menor que 1
7
4.09
6
3.51
De 1 a 2
65
38.01
25
14.62
3 ou mais
48
28.07
20
11.70
Beneficiário de programa de distribuição de renda (n=181)
Sim
14
7.73
5
2.76
Não
113
62.43
49
27.07
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

139
53

76.80
23.20

93

51.38

79

43.65

9

4.97

124
42

74.70
25.30

148
32

82.22
17.78

13
90
68

7.60
52.63
39.77

19
162

10.50
89.50
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A Tabela 2 apresenta a distribuição das participantes do estudo quanto às variáveis:
presença do parceiro, número de filhos vivos, planejamento de gestação e indicação de prénatal do parceiro. A maioria dos participantes (89,33%) declarou que, naquele momento da
vida, tinha presente um companheiro.
No que tange ao número de filhos e ao planejamento da gestação atual no momento da
entrevista, a maior porcentagem dos participantes negros relatou ter um ou dois filhos
(38,76%) e que a atual gestação não foi planejada (42,22%), já entre os não negros não ter
filhos, ter um ou dois representa a mesma porcentagem (14,04%), enquanto o não
planejamento da gestação atual representa o valor de 17,78% das respostas desses
participantes.
Aos homens que fizeram acompanhamento no pré-natal do parceiro e participaram
deste estudo, foi questionado quem havia feito a indicação para tal acompanhamento. Para a
maioria, negros e não negros, essa indicação foi feita pela companheira, com porcentagem,
respectivamente, de 40,00% e 20,00%.
Tabela 2 – Distribuição das mulheres e homens participantes do estudo, segundo presença do
parceiro, número de filhos vivos, planejamento de gestação, indicação de pré-natal do
parceiro. Ribeirão Preto, 2019.
Negros
Frequência
%
Presença de parceiro (n=178)
Tem companheiro
108
60.67
Não tem
16
8.99
companheiro
Número de filhos (n=178)
0
43
24.16
1 ou 2
69
38.76
3 ou mais
12
6.74
Gestação Planejada (n=180)
Sim
50
27.78
Não
76
42.22
Indicação ao homem sobre o pré-natal do
parceiro (n=40)
Companheira
16
40.00
Profissional de
4
10.00
saúde
Outros
7
17.50
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Não negros
Frequência
%

Total
Frequência

%

51

28.65

159

89.33

3

1.69

19

10.67

25
25
4

14.04
14.04
2.25

68
94
16

38.20
52.81
8.99

22
32

12.22
17.78

72
108

40.00
60.00

8

20.00

24

60.00

3

7.50

7

17.50

2

5.00

9

22.50
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A Tabela 3 apresenta a distribuição dos participantes do estudo quanto às variáveis:
situação de moradia, acesso à água encanada, acesso à rede de esgoto, acesso à energia
elétrica, destinação do lixo domiciliar, acesso à internet, meio de transporte de maior
frequência, acesso ao lazer e à cultura, prática de atividade física, bairro de moradia,
segurança no bairro e poluição próxima à residência.
Verifica-se que 3,87% negros e 1,10% não negros não tinham acesso à água encanada.
Em relação à rede de esgoto, 1,66% negros e 2,76% não negros não tinham acesso a esse
serviço e apenas uma participante negra (0,55%) relatou não possuir instalação de serviço de
energia elétrica na sua residência.
O lixo é coletado por serviço de limpeza na maioria das residências dos entrevistados,
representando a porcentagem de 62,43% de pessoas negras e 26,52% de pessoas não negras.
88,95% dos participantes informaram ter acesso à internet, sendo 61,88% negros e 27,07%
não negros. A maioria referiu que utiliza unicamente o aparelho celular, sendo destes 64,33%
negros e 28,66% não negros. Como via de locomoção, a maior parte (43,09%) informou
utilizar o ônibus coletivo para tal.
Já relacionado ao lazer e à cultura, a maioria relatou não ter acesso a esse tipo de
atividades, representando 57,80% dos entrevistados; entre os que têm acesso, 29,79%
informaram que tais atividades estão relacionadas aos parques públicos e ao shopping.
Em relação à atividade física, apenas 23,03% relataram fazer alguma atividade física
regular e obtivemos a predominância do futebol (31,43%) como a atividade realizada por
maior parte das respostas. 42,33% dos participantes relataram morar no Parque Ribeirão,
12,88% e 11,04% nos bairros Jardim Marchesi e Jardim Progresso, respectivamente. Com
residência em outros bairros, obtivemos a resposta de 15,95% dos entrevistados. A maioria
(62,98%) percebe o bairro em que reside como pouco seguro.
No que concerne à poluição próxima às residências, 18,99% informaram ter contato
com poluentes e que destes a maior parte, 56,00%, é relacionada ao lixo ou entulho.
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Tabela 3 – Distribuição das mulheres e homens do estudo, segundo situação de moradia,
acesso à água encanada, acesso à rede de esgoto, acesso à energia elétrica, destinação do lixo
domiciliar, acesso à internet, meio de transporte de maior frequência, acesso ao lazer e à
cultura, pratica de atividade física, bairro de moradia, segurança no bairro, poluição próxima à
residência. Ribeirão Preto, 2019.
Negros
Frequênci
%
a

Não negros
Frequênc
%
ia

Total
Frequênci
a

%

Situação de Moradia
10.5
0
17.6
8
1.10
0.55

Própria

59

32.60

19

Alugada

63

34.81

32

Emprestada
Ocupada
Água encanada

5
0

2.76
0.00

2
1

120

66.30

52

7

3.87

2

123

67.96

49

3

1.66

5

126

69.61

54

1

0.55

0

113

62.43

48

7.73
0.00

5
1

61.88
6.08

49
4

27.07
2.21

161
15

88.95
8.29

33.70
19.34
1.10
11.05
4.97

17
23
0
10
4

9.39
12.71
0.00
5.52
2.21

78
58
2
30
13

43.09
32.04
1.10
16.57
7.18
continua

Sim
Não
Rede de esgoto
Sim
Não
Energia elétrica
Sim
Não
Destino do lixo
Coletado

Colocado na caçamba
14
Queimado
0
Acesso à internet (n=176)
Sim
112
Não
11
Meio de transporte de maior frequência
Ônibus coletivo
61
Carro
35
Bicicleta
2
Moto
20
Andando
9

28.7
3
1.10
27.0
7
2.76
29.8
3
0.00
26.5
2
2.76
0.55

78

43.09

95

52.49

7
1

3.87
0.55

172

95.03

9

4.97

172

95.03

8

4.42

180

99.45

1

0.55

161

88.95

19
1

10.50
0.55
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conclusão
Acesso ao lazer e à cultura (n=173)
Sim
53
Não
69
Pratica atividade física (n=178)
Sim
27
Não
99
Bairro de moradia(n=163)
Jardim Marchesi
12
Jardim Progresso
9
Parque Ribeirão
48
Outros
19
Segurança no bairro
Seguro
34
Pouco seguro
79
Nada seguro
14
Poluição próxima à residência
(n=179)
Sim
27
Não
100
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

30.64
39.88

20
31

11.56
17.92

73
100

42.20
57.80

15.17
55.62

14
38

7.87
21.35

41
137

23.03
76.97

7.36
5.52
29.45
11.66

9
9
21
7

5.52
5.52
12.88
4.29

21
18
69
26

12.88
11.04
42.33
15.95

18.78
43.65
7.73

10
35
9

5.52
19.34
4.97

44
114
23

24.31
62.98
12.71

15.08
55.87

7
45

3.91
25.14

34
145

18.99
81.01

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos participantes do estudo quanto às variáveis:
relação com vizinhança, rede de apoio, participação política, local de participação política e
quantidade de refeições diárias. A maioria, 55,62%, informou fazer de uma a três refeições
diárias, seguida da maior porcentagem, 42,70%, que informou fazer de quatro a seis refeições
diárias.
Em relação à rede de apoio, 91,16% informaram ter uma boa ou ótima relação com a
vizinhança, 92,78% responderam que em situações de emergência procuram auxílio de
familiares e que 86,39% participam de alguma coletividade, sendo que destes 89,47%
participam de grupos religiosos.
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Tabela 4 – Distribuição das mulheres e homens participantes do estudo, segundo relação com
vizinhança, rede de apoio, participação política, local de participação política e quantidade de
refeições diárias. Ribeirão Preto, 2019.
Negros

Não negros

Total

Frequência

%

Frequência

%

Frequência

%

1a3

63

35.39

36

20.22

99

55.62

4a6

59

33.15

17

9.55

76

42.70

6 ou mais

2

1.12

1

0.56

3

1.69

116

64.09

49

27.07

165

91.16

Não muito boa

8

4.42

3

1.66

11

6.08

Ruim

3

1.66

2

1.10

5

2.76

Família

118

65.56

49

27.22

167

92.78

Amigos

4

2.22

3

1.67

7

3.89

Grupos

5

2.78

1

0.56

6

3.33

Sim

15

8.88

8

4.73

23

13.61

Não

103

60.95

43

25.44

146

86.39

Grupo religioso

12

63.16

5

26.32

17

89.47

Outros

1

5.26

1

5.26

2

10.53

Refeições por dia (n=178)

Relação com vizinhança
Boa/ótima

Rede de apoio (n=180)

Participação em grupos (n=169)

Qual grupo participa (n=19)

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

4.2 Escalas de Percepção de Discriminação Racial em Saúde

4.2.1 Descritivo EPDRS-VP

Entre as pessoas que responderam a este estudo, 127 se autodeclararam negras, sendo
que destas 123 responderam à Escala de Percepção de Discriminação Racial em Saúde –
Versão Pessoal (EPDRS-VP). Houve aqui uma perda de quatro respondentes; esse valor se
deu devido às condições da entrevista: a EPDRS-VP era o último instrumento a ser
respondido e, em alguns casos, os participantes interrompiam o preenchimento dos papéis
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para adentrar o consultório médico. Como se trata de acompanhamento pré-natal, alguns
pacientes aparentavam bastante preocupação e interesse com a consulta médica,
impossibilitando finalizarem a resposta ao questionário.
Em relação às respostas da EPDRS-VP, a maioria, 71,54%, declarou que quase nunca,
ou às vezes, sofre racismo durante o atendimento, sendo esse valor distribuído entre 53,66%
de mulheres negras e 17,89% de homens negros, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 - Distribuição das participantes do estudo, segundo relato racismo por mulheres
negras e homens negros no atendimento em saúde sexual e reprodutiva. Ribeirão Preto, 2019.
Relato de racismo

Nunca
Quase nunca e às
vezes
Quase sempre e
sempre
Total

Mulheres negras

Homens negros

Total

Frequência

%

Frequência

%

Frequência

%

21

17.7

4

3.25

25

20.33

66

53.66

22

17.89

88

71.54

9

7.32

1

0.81

10

8.13

96

78.05

27

21.95

123

100

Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

4.2.2 Comparação de médias segundo gênero, versão pessoal

A comparação de média dos escores da EPDRS-VP mostra que entre as 96 mulheres
negras a média foi de 23,01 escores (que equivale à percepção de racismo quase nunca e às
vezes). Entre os homens, dos 27 que responderam ao mesmo instrumento, a média de escores
foi de 22,37 (o que também equivale à percepção de racismo quase nunca e às vezes). Quando
aplicado o teste t de Student, o valor de p foi de 0,7705, conforme Tabela 6, demonstrando
que estatisticamente não é possível observar diferença entre a percepção de racismo na
assistência em saúde sexual e reprodutiva entre mulheres negras e homens negros. O Gráfico
1 de boxplot representa esta análise.
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Tabela 6 - Comparação das médias do escore de percepção do racismo em saúde sexual e
reprodutiva entre mulheres negras e homens negros. Ribeirão Preto, 2019.
Desvio

Gênero

N

Média

Mulher

96

23.01

10.43

Homem

27

22.37

8.51

Padrão

p-valor*

0,7705

*Teste t-Student
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).
Gráfico 1 – Percepção de racismo de pessoas negras, segundo gênero. Ribeirão Preto, 2019.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

4.2.3 Associação com variáveis sociodemográficas, versão pessoal

Realizada a associação entre a percepção do racismo de pessoas negras e as variáveis
sociodemográficas descritas na Tabela 07, observa-se que essa percepção esteve associada à
variável acesso à internet (p=0,0261), ou seja, negras e negros com menor acesso à internet
têm uma maior percepção do racismo no atendimento em saúde sexual e reprodutiva. Os
demais resultados não apresentaram associação estatisticamente significativa entre a
percepção do racismo e as variáveis faixa etária, escolaridade, religião, presença do parceiro,
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situação de moradia, renda em Salário Mínimo (SM), número de filhos, planejamento de
gestação, beneficiário de programa de distribuição de renda, acesso à água encanada, acesso à
rede de esgoto, acesso à energia elétrica, acesso ao lazer e à cultura e bairro de moradia.
Tabela 7 – Associação entre percepção pessoal do racismo e as variáveis faixa etária,
escolaridade, religião, presença do parceiro, situação de moradia, renda em SM, número de
filhos, planejamento de gestação, beneficiário de programa de distribuição de renda, acesso à
água encanada, acesso à rede de esgoto, acesso à energia elétrica, acesso à internet, acesso ao
lazer e à cultura e bairro de moradia. Ribeirão Preto, 2019.
Relato de racismo
Quase
Quase
Nunca
nunca e às sempre e
vezes
sempre
n (%)
n (%)
n(%)
Faixa etária
18 aos 29
30 ou mais
Escolaridade
Fundamental
Incompleto e completo
Ensino médio
Completo
Superior completo
Religião (n=122)

Total

p-valor*
0,4547

20 (16.26)
5 (4.07)

66 (53.66)
22 (17.89)

6 (4.88)
4 (3.25)

92 (74.80)
31 (25.20)

16 (13.01)

41 (33.33)

5 (4.07)

62 (50.41)

9 (7.32)

42 (34.15)

5 (4.07)

56 (45.53)

0 (0.00)

5 (4.07)

0 (0.00)

5 (4.07)

19 (15.57)

75 (61.48)

10 (8.20)

Não tem religião
5 (4.10)
Presença de parceiro (n=120)

13 (10.66)

0 (0.00)

Sim

78 (65.00)

8 (6.67)

Não
5 (4.17)
8 (6.67)
Moradia
Própria
14 (11.38) 39 (31.71)
Alugada
10 (8.13) 45 (36.59)
Emprestada
1 (0.81)
4(3.25)
Renda familiar mensal em SM (n=116)
Menor que 1
1 (0.86)
5 (4.31)
De 1 a 2
14 (12.07) 41 (35.34)
3 ou mais
9 (7.76)
36 (31.03)

2 (1.67)

105
(87.50)
15 (12.50)

3 (2.44)
7 (5.69)
0 (0.00)

56 (45.53)
62 (50.41)
5 (4.07)

0,5880

0 (0.00)
7 (6.03)
3 (2.59)

6 (5.17)
62 (53.45)
48 (41.38)

0,8515

Tem religião

19 (15.83)

104
(85.25)
18 (14.75)

0,5486

0,3898

0,1529

continua
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conclusão
Número de filhos (n=121)
0
8 (6.61)
33 (27.27)
1 (0.83)
1 ou 2
15 (12.40) 45 (37.19)
7 (5.79)
3 ou mais
1 (0.83)
9 (7.44)
2 (1.65)
Gestação planejada (n=122)
Sim
10 (8.20) 32 (26.23)
5 (4.10)
Não
15 (12.30) 55 (45.08)
5 (4.10)
Beneficiário de programa de distribuição de renda
Sim
3 (2.44)
6 (4.88)
3 (2.44)
Não

42 (34.71)
67 (55.37)
12 (9.92)

0,2859

47 (38.52)
75 (61.48)

0,6763

12 (9.76)
111
(90.24)

0,0505

24 (19.51)
1 (0.81)

1,0000

22 (17.89)

82 (66.67)

7 (5.69)

Água encanada
Sim
24 (19.51)
Não
1 (0.81)
Rede de esgoto (n=122)

82 (66.67)
6 (4.88)

10 (8.13)
0 (0.00)

Sim

23 (18.85)

86 (70.49)

10 (8.20)

2 (1.64)

1 (0.82)

0 (0.00)

25 (20.33)

87 (70.73)

10 (8.13)

1 (0.81)

0 (0.00)

81 (68.07)

6 (5.04)

Não
2 (1.68)
4 (3.36)
Acesso ao lazer e à cultura (n=118)
Sim
12 (10.17) 34 (28.81)
Não
12 (10.17) 50 (42.37)
Bairro de moradia (n=113)
Jardim Marchesi e
9 (7.96)
39 (34.51)
Jardim Progresso
Parque Ribeirão
12 (10.62) 29 (25.66)
Outros
2 (1.77)
13 (11.50)
*p-valor referente ao teste exato de Fisher.

3 (2.52)

110
(92.44)
9 (7.56)

4 (3.39)
6 (5.08)

50 (42.37)
68 (57.63)

0,6794

1 (0.88)

49 (43.36)

0,1179

5 (4.42)
3 (2.65)

46 (40.71)
18 (15.93)

Não
Energia elétrica
Sim

Não
0 (0.00)
Acesso à internet (n=119)
Sim

23 (19.33)

Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

119
(97.54)
3 (2.46)
122
(99.19)
1 (0.81)

0,1975

1,0000

0,0261
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4.2.4 Comparação de médias, segundo gênero e raça (pardos e pretos), versão pessoal

Dos participantes negros da pesquisa, buscou-se saber se existiram elementos
estatísticos suficientes para afirmar que há alguma diferença na percepção do racismo entre
mulheres pretas e homens pretos (Tabela 8) e entre mulheres pardas e homens pardos (Tabela
9). Através da comparação de médias, observou-se que não houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos. O Gráfico 2 reitera essa constatação.

Tabela 8 - Comparação das médias dos escores de percepção do racismo em saúde sexual e
reprodutiva entre mulheres pretas e homens pretos. Ribeirão Preto, 2019.
Desvio

Gênero e raça

N

Média

Mulher preta

28

25.21

12.47

Homem preto

10

23.60

7.52

Padrão

p-valor*

0,7039

*Teste t-Student.
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Tabela 9 - Comparação das médias dos escores de percepção do racismo em saúde sexual e
reprodutiva entre mulheres pardas e homens pardos. Ribeirão Preto, 2019.
Desvio

Gênero e raça

N

Média

Mulher parda

68

22.10

9.42

Homem pardo

17

21.65

9.19

*Teste t-Student.
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Padrão

p-valor*

0,8581
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Gráfico 2 - Percepção do racismo, segundo especificidade de raça. Ribeirão Preto, 2019.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

4.2.5 Modelo de efeito misto, raça (pardo e preto) x gênero, versão pessoal

A Tabela 10 considera a variável raça e, dentro do espectro negro, a variável cor
dissolvida em pretos e pardos.
Tabela 10 – Modelo de efeito misto da percepção do racismo versão pessoal em saúde sexual
e reprodutiva para especificidade de raça e gênero. Ribeirão Preto, 2019.
Especificidade de raça
Preto
Pardo
Comparações
Mulher preta e mulher parda
Homem preto e homem pardo
Mulher preta e homem preto
Mulher parda e homem pardo
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Gênero

N

Média

Mulher
Homem
Mulher
Homem
Estimativas
1.6765
3.5000
1.8103
3.6338

29
10
71
17

36.31
34.50
34.63
31.00

IC
(-3.46; 6.81)
(-5.80; 12.80)
(-6.74; 10.36)
(-2.66; 9.93)

Desvio
Padrão
12.63
7.50
11.80
13.56
p-valor
0.5200
0.4578
0.6762
0.2559
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Como descrito na metodologia deste trabalho, os modelos de efeitos mistos são
utilizados onde a suposição de independência entre as observações em um mesmo grupo não é
adequada, portanto, foi avaliado, aqui, se houve alguma correlação entre esses grupos. Após
os testes, não houve evidência estatística significativa nessa comparação. Foram utilizadas
como efeito aleatório as respostas dos indivíduos e, como efeitos fixos, a variável gênero e a
estratificação da variável cor.

4.2.6 Comparação entre médias, segundo raça (negros e não negros), versão geral

Foi utilizada nesse estudo, conforme já descrito, a Escala de Percepção de
Discriminação em Saúde – Versão Geral (EPDRS-VG). Foi aplicado Teste t de Student para
comparar, a partir da média resultante desse escore, os grupos negros e não negros.
Obtivemos para o grupo negro a média de 34,52, correspondendo à categoria quase nunca e às
vezes. Para o grupo não negro a média foi de 30,85, correspondendo também à categoria
quase nunca e às vezes. Não houve diferença estatisticamente significativa na percepção geral
do racismo entre esses grupos (p=0,0062), conforme mostrado na Tabela 11. Há também a
possibilidade de observar tal resultado no Gráfico 3.

Tabela 11 - Comparação das médias do escore de percepção do racismo em saúde sexual e
reprodutiva entre os grupos negros e não negros. Ribeirão Preto, 2019.

Cor

Desvio

N

Média

Negros

127

34.52

11.94

Não negros

54

30.85

11.98

*Teste t de Student.
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Padrão

p-valor*

0,062
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Gráfico 3 – Box-Plot para percepção geral do racismo, segundo raça.

Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

4.2.7 Associação com variáveis sociodemográficas, versão geral

Realizada a associação entre a percepção do racismo de pessoas negras e não negras
com as variáveis sociodemográficas, conforme descrito na Tabelas 12 e 13, observa-se que a
variável acesso à internet de pessoas negras, semelhante ao que ocorreu na análise da
percepção do racimo na versão pessoal, tem um valor p de 0,0054. Esse achado, por sua vez,
não ocorre quando avaliada essa mesma variável na população não negra. Há também, quando
observado na Tabela 12, na variável energia elétrica, a ausência do teste estatístico. Isso
ocorreu, pois todos os participantes desse grupo informaram ter acesso à energia elétrica, não
sendo possível o teste de associação.
Após testes estatísticos, observamos que não há qualquer associação entre a percepção
do racismo e as variáveis faixa etária, escolaridade, religião, presença do parceiro, situação de
moradia, renda em SM, número de filhos, planejamento de gestação, beneficiário de programa
de distribuição de renda, acesso à água encanada, acesso à rede de esgoto, acesso à energia
elétrica, acesso ao lazer e à cultura e bairro de moradia.
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Tabela 12 – Associação entre percepção do racismo das pessoas negras na Escala de
Discriminação Racial em Saúde – Versão Geral e as variáveis faixa etária, escolaridade,
religião, presença do parceiro, situação de moradia, renda em SM, número de filhos,
planejamento de gestação, beneficiário de programa de distribuição de renda, acesso à água
encanada, acesso à rede de esgoto, acesso à energia elétrica, acesso à internet, acesso ao lazer
e à cultura e bairro de moradia. Ribeirão Preto, 2019.
Relato de racismo versão geral
Quase
Quase
Nunca
nunca e às sempre e
vezes
sempre
n (%)
n (%)
n(%)
Faixa etária
18 aos 29
30 ou mais
Escolaridade
Fundamental
Incompleto e completo
Ensino médio
Completo
Superior completo
Religião (n=126)

Total

p-valor*
0,6012

3 (2.36)
1 (0.79)

60 (47.24)
18 (14.17)

31 (24.41)
14 (11.02)

94 (74.02)
33 (25.98)

3 (2.36)

43 (33.86)

18 (14.17)

64 (50.39)

1 (0.79)

31 (24.41)

26 (20.47)

58 (45.67)

0 (0.00)

4 (3.15)

1 (0.79)

5 (3.94)

2 (1.59)

65 (51.59)

41 (32.54)

Não tem religião
2 (1.59)
Presença de parceiro (n=124)

12 (9.52)

4 (3.17)

Sim

67 (54.03)

38 (30.65)

Tem religião

3 (2.42)

Não
1 (0.81)
9 (7.26)
Moradia
Própria
3 (2.36)
38 (29.92)
Alugada
1 (0.79)
37 (29.13)
Emprestada
0 (0.00)
3 (2.36)
Renda familiar mensal em SM (n=120)
Menor que 1
0 (0.00)
5 (4.17)
De 1 a 2
2 (1.67)
41 (34.17)
3 ou mais
2 (1.67)
26 (21.67)
Número de filhos (n=124)
0
2 (1.61)
29 (23.39)
1 ou 2
2 (1.61)
41 (33.06)
3 ou mais
0 (0.00)
5 (4.03)

108
(85.71)
18 (14.29)

0,2855

0,0838

6 (4.84)

108
(87.10)
16 (12.90)

18 (14.17)
25 (19.69)
2 (1.57)

59 (46.46)
63 (49.61)
5 (3.94)

0,6475

2 (1.67)
22 (18.33)
20 (16.67)

7 (5.83)
65 (54.17)
48 (40.00)

0,8129

12 (9.68)
26 (20.97)
7 (5.65)

43 (34.68)
69 (55.65)
12 (9.68)

0,3536

0,5073

continua
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conclusão
Gestação planejada (n=126)
Sim
3 (2.38)
29 (23.02) 18 (14.29)
Não
1 (0.79)
48 (38.10) 27 (21.43)
Beneficiário de programa de distribuição de renda
Sim
0 (0.00)
7 (5.51)
7 (5.51)
Não

4 (3.15)

71 (55.91)

38 (29.92)

4 (3.15)

74 (58.27)

42 (33.07)

4 (3.15)

3 (2.36)

50 (39.68)
76 (60.32)

0,4040

14 (11.02)
113
(88.98)

0,6118

Água encanada
Sim

Não
0 (0.00)
Rede de esgoto (n=126)
Sim

4 93.17)

75 (59.52)

44 (34.92)

Não
Energia elétrica

0 (0.00)

2 (1.59)

1 (0.79)

Sim

4 (3.15)

77 (60.63)

45 (35.43)

1 (0.79)

0 (0.00)

74 (60.16)

35 (28.46)

Não
0 (0.00)
Acesso à internet (n=123)
Sim

3 (2.44)

Não
1 (0.81)
2 (1.63)
Acesso ao lazer e à cultura (n=122)
Sim
1 (0.82)
34 (27.87)
Não
2 (1.64)
41 (33.61)
Bairro de moradia (n=117)
Jardim Marchesi
2 (1.71)
30 (25.64)
Jardim Progresso
Parque Ribeirão
2 (1.71)
30 (25.64)
Outros
0 (0.00)
11 (9.40)
*p-valor referente ao teste exato de Fisher.
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

120
(94.49)
7 (5.51)
123
(97.62)
3 (2.38)
126
(99.21)
1 (0.79)

0,7661

1,0000

1,000

8 (6.50)

112
(91.06)
11 (8.94)

18 (14.75)
26 (21.31)

53 (43.44)
69(56.56)

0,8753

18 (15.38)

50 (42.74)

0,9651

16 (13.68)
8 (6.84)

48 (41.03)
19 (16.24)

0,0054
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Tabela 13 – Associação entre percepção do racismo das pessoas não negras na Escala de
Discriminação Racial em Saúde – Versão Geral e as variáveis faixa etária, escolaridade,
religião, presença do parceiro, situação de moradia, renda em SM, número de filhos,
planejamento de gestação, beneficiário de programa de distribuição de renda, acesso à água
encanada, acesso à rede de esgoto, acesso à energia elétrica, acesso à internet, acesso ao lazer
e à cultura e bairro de moradia. Ribeirão Preto, 2019.
Relato de racismo
Quase
Quase
Nunca
nunca e às sempre e
vezes
sempre
n (%)
n (%)
n(%)
Faixa etária
18 aos 29
1 (1.85)
31 (57.41)
30 ou mais
0 (0.00)
10 (18.52)
Escolaridade
Fundamental
0 (0.00)
22 (40.74)
Incompleto e completo
Ensino médio
1 (1.85)
16 (29.63)
Completo
Superior completo
0 (0.00)
3 (5.56)
Religião
Tem religião
1 (1.85)
31 (57.41)
Não tem religião
0 (0.00)
10 (18.52)
Presença de parceiro
Sim
1 (1.85)
40 (74.07)
Não
0 (0.00)
1 (1.85)
Moradia
Própria
0 (0.00)
14 (25.93)
Alugada
1 (1.85)
25 (46.30)
Emprestada
0 (0.00)
2 (3.70)
Ocupada
0 (0.00)
0 (0.00)
Renda familiar mensal em SM (n=51)
Menor que 1
0 (0.00)
4 (7.84)
De 1 a 2
1 (1.96)
21 (41.18)
3 ou mais
0 (0.00)
14 (27.45)
Número de filhos
0
1 (1.85)
19 (35.19)
1 ou 2
0 (0.00)
19 (35.19)
3 ou mais
0 (0.00)
3 (5.56)
Gestação planejada
Sim
0 (0.00)
18 (33.33)
Não
1 (1.85)
23 (42.59)

Total

p-valor*

10 (18.52)
2 (3.70)

42 (77.78)
12 (22.22)

0,7753

7 (12.96)

29 (53.70)

4 (7.41)

21 (38.89)

1 (1.85)

4 (7.41)

8 (14.81)
4 (7.41)

40 (74.07)
14 (25.93)

0,7858

10 (18.52)
2 (3.70)

51 (94.44)
3 (5.56)

0,1735

5 (9.26)
6 (11.11)
0 (0.00)
1 (1.85)

19 (35.19)
32 (59.26)
2 (3.70)
1 (1.85)

0,4129

2 (3.92)
3 (5.88)
6 (11.76)

6 (11.76)
25 (49.02)
20 (39.22)

0,4022

5 (9.26)
6 (11.11)
1 (1.85)

25 (46.30)
25 (46.30)
4 (7.41)

1,0000

4 (7.41)
8 (14.81)

22 (40.74)
32 (59.26)

0,8462

0,8327

continua
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conclusão
Beneficiário de programa de distribuição de renda
Sim
0 (0.00)
4 (7.41)
1 (1.85)
5 (9.26)
Não
1 (1.85)
37 (68.52) 11(20.37) 49 (90.74)
Água encanada
Sim
1 (1.85)
40 (74.07) 11 (20.37) 52 (96.30)
Não
0(0.00)
1 (1.85)
1 (1.85)
2 (3.70)
Rede de esgoto
Sim
1 (1.85)
38 (70.37) 10 (18.52) 49 (90.74)
Não
0 (0.00)
3 (5.56)
2 (3.70)
5 (9.26)
Energia elétrica
Sim
1 (1.85)
41 (75.93) 12 (22.22) 54 (100.00)
Acesso à internet (n=53)
Sim
0 (0.00)
38 (71.70) 11 (20.75) 49 (92.45)
Não
1 (1.89)
2 (3.77)
1 (1.89)
4 (7.55)
Acesso ao lazer e à cultura (n=51)
Sim
0 (0.00)
17 (33.33)
3 (5.88)
20 (39.22)
Não
1 (1.96)
21 (41.18) 9 (17.65) 31 (60.78)
Bairro de moradia (n=46)
Jardim Marchesi
1 (2.17)
15 (32.61)
2 (4.35)
18 (39.13)
Jardim Progresso
Parque Ribeirão
0 (0.00)
17 (36.96)
4 (8.70)
21 (45.65)
Outros
0 (0.00)
4 (8.70)
3 (6.52)
7(15.22)
*p-valor referente ao teste exato de Fisher.

1,0000

0,4270

0,3788

0,0735

0,3872

0,2837

Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

4.2.8 Modelo de efeito misto, raça (negro e não negro) x gênero, versão geral

Como descrito anteriormente, para análise do modelo misto para percepção geral do
racismo, foram considerados como efeito aleatório os indivíduos e, como efeitos fixos, os
grupos (cor), os sexos e a interação entre os mesmos. Assim, foram feitas comparações
considerando as variáveis cor e sexo. Em todas as comparações realizadas, após análise
estatística, não houve diferença significativa entre as variáveis.
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Tabela 14 – Modelo de efeito misto da percepção geral do racismo em saúde sexual e
reprodutiva para raça e gênero. Ribeirão Preto. 2019.
Cor

Negro

Não negro

Desvio

Gênero

N

Média

Mulher

100

35.12

12.57

Homem

27

32.30

9.60

Mulher

39

32.36

12.00

Homem

15

26.93

11.65

Comparações

Padrão

Estimativas

IC

p-valor

Mulher negra e mulher branca

-2.7610

(-7.14; 1.62)

0.2158

Homem negro e homem branco

-5.3630

(-12.84; 2.11)

0.1589

Mulher negra e homem negro

2.8237

(-2.21; 7.86)

0.2702

5.4256

(-1.63; 12.48)

0.1311

Mulher branca e homem
branco
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

4.3 Comentários dos participantes

Como já mencionado, após responderem às escalas, os participantes puderam expressar
comentários referentes à temática apresentada na pesquisa, um sentimento, ou ainda, algo que
achassem relevante, em um espaço aberto ao final do formulário de coleta de dados. De todos
os entrevistados, 22 fizeram manifestações das quais decorre esta análise. Categorizamos os
escritos, a fim de agrupar os que tinham sentido aspectos semelhantes, obtendo o total de três
categorias para as quais faremos uma análise mais aprofundada. São elas: comentários
referentes à pesquisa, relatos de racismo e relatos de outras violências.

4.3.1 Caracterização dos respondentes

Em relação à caracterização dos 22 participantes, que explicitaram seus comentários no
formulário, elaboramos a Tabela 15 para entendermos melhor sobre seu perfil. Evidencia-se
predominância de participantes da cor negra (81,82%), a maioria tinha entre 18 e 29 anos
(81,82%). Também, em comparação aos dados gerais, uma quantidade significativa de
homens respondeu à questão aberta do formulário, correspondendo 31,38% das observações.
Em relação à escolaridade, a maior parte (50,0%) dos participantes dessa etapa do estudo
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informou ter ensino fundamental incompleto ou completo. A maioria estava empregada no
momento da entrevista (83,37%) e, em relação à renda, a maior parte, correspondente a 50%
dos participantes, informou receber três ou mais salários mínimos.
Tabela 15 – Distribuição das mulheres e homens que responderam à questão aberta do
formulário, segundo cor, faixa etária, gênero, escolaridade, ocupação e renda familiar, em
salários mínimos de R$ 998,00. Ribeirão Preto, 2019.
Idade (anos)
Cor (n=22)
Amarela
Branca
Parda
Preta

Negros (n=18)
Não negros (n=4)
Frequência
%
Frequência
%
0
0
1
4.54
0
0
3
13.63
12
54.54
0
0
6
27.27
0
0
Negros
Não negros
Total
Frequência
%
Frequência
%
Frequência

Faixa etária (n=22)
18 aos 29 anos
15
30 anos ou mais
3
Gênero (n=22)
Mulher
12
Homem
6
Escolaridade
(n=22)
Fundamental
Incompleto ou
9
completo
Ensino médio
8
Completo
Superior completo
1
Ocupação (n=22)
Empregado
16
Desempregado
2
Renda em SM (n=22)
Menor que 1
6
De 1 a 2
3
3 ou mais
9
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

%

68,18
13,64

3
1

13,64
4,55

18
4

81,82
18,18

54.54
27.28

3
1

13.64
4.54

15
7

68,18
31,82

40.90

2

9.10

11

50,00

36.36

2

9.10

10

45.46

4.54

0

0

1

4.54

72.73
9.10

3
1

13.64
4.54

19
3

83,37
13,63

27,27
13,64
40,91

2
0
2

4,55
0,00
9,09

8
3
11

36,36
13,64
50,00
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Como descrito anteriormente, no final da EPDRS-VP (para pessoas negras), havia um
espaço para a pessoa escrever algum comentário referente à pesquisa. Destas que
responderam, a maioria (77,78%) declarou que quase nunca ou às vezes sofre racismo durante
o atendimento, sendo esse valor distribuído entre 50,00% de mulheres negras e 27,78% de
homens negros, conforme apresentado na Tabela 16.

Tabela 16 - Distribuição das participantes negros (n=18) que responderam à questão aberta
do estudo, segundo relato racismo no atendimento em saúde sexual e reprodutiva. Ribeirão
Preto, 2019.
Relato de racismo

Mulheres negras
Frequência
%
1
5,56

Nunca
Quase nunca e às
9
vezes
2
Quase sempre e
sempre
12
Total
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Homens negros
Frequência
%
0
0

Total
Frequência
1

%
5,56

50,00

5

27,78

14

77,78

11,11

1

5,56

3

16,67

66,67

6

33,33

18

100,00

Em relação às respostas da EPDRS-VG (para pessoas negras e não negras, n=22), a
maioria das pessoas que responderam à questão aberta do formulário, 63,64%, declarou que
quase nunca ou às vezes sofre racismo durante o atendimento, sendo esse valor distribuído
entre 40,91% de mulheres (negras e não negras) e 22,73% de homens (negros e não negros),
conforme apresentado na Tabela 17.

Tabela 17 - Distribuição das participantes homens e mulheres que responderam à questão
aberta do estudo, segundo relato no atendimento em saúde sexual e reprodutiva. Ribeirão
Preto, 2019.
Relato de racismo

Mulheres
Frequência
%
0
0
9
40,91

Nunca
Quase nunca e às
vezes
6
Quase sempre e
sempre
15
Total
Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Homens
Frequência
%
0
0
5
22,73

Total
Frequência
%
0
0
14
63,64

27,27

2

9,09

8

36,36

68,18

7

31,82

22

100,00
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Elaboramos também uma tabela de distribuição para as categorias de relatos, levando
em consideração a raça e o gênero dos participantes (Tabela 18). A maior parte dos
participantes (31,82% entre os negros e 9,09% entre os não negros, totalizando 40,91% de
todos os relatos) fez relatos referentes à pesquisa. Já se considerarmos somente as mulheres,
os relatos mais frequentes foram referentes à evidência do racismo (27,27% entre as negras e
9,09% entre as não negras, totalizando 36,36% dos relatos). É importante ressaltar que
classificamos relatos de racismo não apenas para as pessoas que, de acordo com o referencial
teórico de raça, sofrem o racismo, mas também relatos por parte de pessoas que presenciaram
uma ação racista.
Tabela 18 – Distribuição das categorias de respostas dos participantes que responderam à
questão aberta do formulário, segundo raça e gênero. Ribeirão Preto, 2019.
Categorias
Negros (n=18)
Comentários

Mulheres
Frequência

Homens

%

Frequência

Total
%

Frequência

%

3

13,64

4

18,18

7

31,82

Relatos de racismo

6

27,27

1

4,55

7

31,82

Relatos de outras

3

13,64

1

4,55

4

18,18

1

4,55

1

4,55

2

9,09

Relatos de racismo

2

9,09

0

0

2

9,09

Relatos de outras

0

0

0

0

0

0

15

68,18

7

31,82

22

100,00

referentes à pesquisa

violências
Não negros (n=4)
Comentários
referentes à pesquisa

violências
Total

Fonte: Elaborada pelo autor (2020).

Feita essa análise descritiva quantitativa, passamos, agora, para a compreensão dos
relatos dos participantes, de acordo com as categorias identificadas. Assim, iniciamos pela
categoria: comentários referentes à pesquisa.
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4.3.2 Comentários referentes à pesquisa

Muitos comentários nessa categoria foram de elogio à pesquisa:

Gostei muito de ter colaborado, espero que eu possa ajuda-los nessa
pesquisa, obrigado! – Participante 07;
Eu gostei da pesquisa porque podemos combater o racismo no Brasil.
Obrigado ‘tmj’ – Participante 16;
Acho essa pesquisa excelente por que demostra como muitas pessoas são
tratadas de verdade. Parabéns pelo trabalho! – Participante 17.

Nessa categoria, destacamos dois comentários. O primeiro faz um chamativo para a
real necessidade de combater não só o racismo, mas todas as formas de preconceito: “A
pesquisa pode ser produtiva se no final ajudar verdadeiramente a combater todo tipo de
preconceito relacionado à saúde etc.” – Participante 06.
O segundo caso relata a necessidade de aprofundamento de análise da relação entre
usuário e profissionais do sistema de saúde: “Poderia ter pergunta, especulações das quais
relatam o atendimento nas redes de saúde. Como somos tratados perante a eles, médico,
enfermeiras etc.” – Participante 13.
Portanto, para essa categoria, percebe-se que os usuários receberam agradavelmente
os pesquisadores e avaliaram a pesquisa de forma positiva. Ainda, apontaram para uma
necessidade, por parte dos usuários de saúde, de relatarem a relação profissional e paciente.

4.3.3 Relatos de Racismo

A categoria relatos de racismo, como ressaltado acima, apresenta comentários de
pessoas que presenciaram o racismo e de pessoas que sofreram o ato racista. Destacam-se
comentários que especificam o profissional médico como o agente da ação do racismo:

Não faz muito tempo que fui num atendimento em uma UBDS e vi uma
mulher com muita dor na barriga, ela estava até grávida, e a médica não deu
importância para o que ela estava sentindo, ela era morena e estava mal
vestida. Acho que isso fez com que a médica não desse muita importância
para ela – Participante 10.
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[...] conheço casos que médicos já fizeram brincadeiras por causa da cor racial
da pessoa atendida – Participante 22.
É fato verídico que [o racismo] acontece quase sempre assim, posso afirmar
por ter acontecido várias vezes comigo e com a minha família, não só na saúde
mas em todos os lugares pois, infelizmente, o racismo ainda existe –
Participante 14.

Outros comentários dessa categoria nos chamaram a atenção pela reflexão sobre a
situação da população negra no Brasil. Identificamos um comentário que exalta a luta por
direitos e o reconhecimento da população negra para a construção do país: “O sistema
brasileiro de saúde deveria ter mais respeito com as pessoas, principalmente negras pois esse
país foi construído nas custas dos escravos conquistamos nossos direitos, nossa liberdade,
nosso espaço e logo reconquistaremos nosso país” – Participante 04.
Os estereótipos ligados ao negro e a diferença causada pelo racismo interpessoal
também foram apresentados como preocupação dos participantes, com destaque para a
evidência dos dilemas causados por conta da ideologia de mestiçagem vigente:

Os negros quase sempre são vistos como bandidos e tratados de forma
diferente dos brancos – Participante 05.
Serei mãe de um bebê que o pai é negro e fico triste de saber o tanto que as
pessoas podem ser maldosas – Participante 15.

Apontaram também para outras linhas de produção da discriminação: “muito das
vezes somos tratados mal tanto pela cor, como também a classe social, ou até mesmo pelas
nossas maneiras de vestir e até mesmo de fala, onde moramos também” – Participante 21.
Vimos, nessa categoria, que o racismo é fato cotidiano na atenção à saúde. É
reconhecido pelo usuário que ora o profissional de saúde, ora a instituição exerce violência
para com ele. Ao procurar o sistema de saúde para resolução de um problema, estando essa
pessoa fragilizada, muitas vezes, o que encontra é um ambiente totalmente hostil à sua
existência.

4.3.4 Relatos de outras violências

Por fim, na categoria relatos de outras violências, foram incluídos outros tipos de
violências e suas correlações, apontados pelos participantes que não fizeram nenhuma citação
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à raça ou ao racismo, mas citaram a violência correlacionada à desigualdade de classe, à
violência institucional praticada pelo profissional de saúde e à percepção de desigualdade no
acesso aos direitos:
[...] pessoas que vivem em condições de pobreza ou algo parecido sofrem os
mesmos problemas que os negros – Participante 02.
O profissional de saúde deve levar mais em consideração o que o paciente
está sentindo, ‘dar mais importância’, pois às vezes acham irrelevante o
problema, porém há um problema a ser resolvido – Participante 08.
Os enfermeiros tratam mal as pacientes, médicos não examinam como
deveriam – Participante 11.
Os direitos humanos no Brasil deveriam ser iguais para todos os brasileiros
em geral – Participante 09.

Essa categoria mostra a necessidade de reformulação do sistema de saúde e da
relação profissional e usuário. Vê, de forma mais ampla, a importância do direito, enquanto
conquista, ser estendido de igual forma a todos em busca de superação das desigualdades
sociais.

4.4 Sobre o diário de campo: percepções dos coletadores de dados

Nesta parte da descrição dos resultados nos debruçamos sobre as observações
realizadas pelos coletadores dos dados referentes aos aspectos ligados ao campo de pesquisa e
ao contexto dos participantes. Não com o objetivo aqui da descrição aprofundada do espaço
físico, mas com apontamentos que consideramos importantes para a compreensão de como se
deu a coleta de dados; apresentaremos para além de uma análise fria, as impressões mais
subjetivas relacionadas à perspectiva do pesquisador/observador em relação ao campo.
Utilizamos para anotação um diário de campo compartilhado entre os coletadores de
dados. O diário de campo é um local para registro pessoal de eventos diários, observação e
pensamentos (PATTERSON, 2015). Ainda um lugar de registro de reações, sentimentos,
comportamentos específicos, interações sociais, atividades e/ou eventos (SYMON, 2004).
Zaccarelli e Godoy (2010) listaram algumas vantagens na utilização do diário de campo,
como: permitir o registro, a investigação e os processos mentais (insights) em detalhes;
permitir o exame de eventos e experiências no seu contexto natural e espontâneo no momento
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mais próximo do seu acontecimento; e tornar explicito o conhecimento tácito. Consideramos,
portanto, o diário de campo como uma importante fonte de dados.
Entendemos também que, para tal análise, faz-se necessária uma apresentação
daqueles que foram os coletadores dos dados, para auxiliar no entendimento de qual é o lugar
de onde se observa não só o campo, mas também o mundo e, ainda, de qual forma se é
observado pelo mundo, elementos essenciais na construção da subjetividade do sujeito e
conseguinte nos seus processos reflexivos. Eu, Marcelo Vinicius Domingos Rodrigues dos
Santos, autor deste trabalho e principal coletador dos dados, sou um jovem de 27 anos, negro,
que não tem filhos e que nasceu e cresceu num bairro de periferia, na zona norte do município
de Ribeirão Preto, mesma cidade onde a pesquisa foi realizada. Fui criado pela minha bisavó,
numa família matriarcal em que mulheres negras se configuraram enquanto centrais para o
estabelecimento e manutenção das relações familiares. Em relação à educação, cursei ensino
fundamental, médio e superior em escolas públicas, formado enfermeiro desde 2015. Tenho
grande engajamento nos movimentos sociais, com foco no movimento negro não só no
município de Ribeirão Preto, mas também fora dele. Preocupo-me com pautas concernentes à
conquista da igualdade de raça, gênero e diminuição das desigualdades sociais. Além de mim,
uma aluna de graduação, bolsista de Iniciação Científica, orientada pela mesma professora
que orientou esta pesquisa, também colaborou na coleta de dados.
A segunda coletadora de dados foi E. D. C. A. N., branca, com idade de 22 anos,
solteira e sem filhos, procedente do interior de São Paulo, Sumaré, atualmente morando em
Ribeirão Preto, aluna de graduação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e bolsista de
iniciação cientifica. Estudou todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas, formada
técnica de enfermagem desde 2016. Relata ter base familiar matriarcal, após separação de
seus pais, morando com a mãe (técnica de enfermagem) e avó materna, referências que
inspiraram a seguir a profissão da área da enfermagem. Diz ter afinidade com tema saúde
sexual e reprodutiva, entrando em contato na graduação através da Liga de Cuidados à Saúde
da Mulher e, posteriormente, realizando a pesquisa de iniciação cientifica na área.
Apresentados, então, os coletadores de dados, dando importância ao lugar de onde
partem a observação e a fala, passamos à descrição dos escritos e reflexões acerca do campo.
Os escritos consistem em anotações feitas num caderno de campo pelos dois coletadores e em
reflexões de momentos em que são colocados à tona pensamentos, lembranças e
problematizações, que não só o campo, mas também os sujeitos da pesquisa colaboraram para
a produção.
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Sobre o local, traremos à elucidação questões referentes ao conjunto de bairros, onde
se passa a coleta, e também à estrutura da unidade de saúde. O conjunto de bairros se localiza
na zona oeste de Ribeirão Preto, tratados enquanto bairros de periferia. No conjunto dos
bairros, há ainda uma penitenciaria feminina pública, 11 estabelecimentos públicos de
educação entre creches e escolas de ensino fundamental e médio, uma Unidade Básica
Distrital de Saúde, onde realizamos a coleta de dados e uma Unidade de Saúde da Família
(USF). O bairro também tem várias ocupações, em destaque a favela da Vida Nova, mais
popularmente conhecida como “Favela da Aids”, onde ocorreu uma epidemia da doença nos
anos 90 e foi assentamento de muitas famílias negras, sobretudo, vindas de outras regiões do
estado de São Paulo e de outros estados.
Em relação à estrutura do conjunto de bairros, temos no caderno de campo os
seguintes relatos: “tive dificuldade de chegar até a UBS por conta dos buracos existentes na
rua” (Marcelo em 27 de fevereiro de 2019) e “os buracos na rua continuam, e se agravam
ainda mais no início de março, época de bastante chuva” (Marcelo em 7 de março de 2019).
Em relação à segurança, é comum em bairros de periferia a presença da figura pública do
poder institucional, que é a polícia militar e também a percepção da presença dos agentes do
tráfico de drogas. Apesar da quase zerada produção acadêmica sobre o assentamento da
população em Ribeirão Preto, encontramos uma reportagem importante de um jornal local,
datada de 2015, que trata do mapa da morte na cidade2, por sua vez, este aponta o bairro
central, no qual realizamos o estudo, como o mais violento do município, apresentando 26
mortes decorrentes de violência naquele ano. Apesar das más condições de segurança pública,
é de se notar a observação feita no diário de campo: “já passou das 18h e você encontra várias
pessoas nas ruas, bares, mercadinhos” (Marcelo em 7 de março de 2019).
Em relação à unidade, destacam-se as anotações: “a UBS tem atendimento até às
21h, o que facilita a vinda dos usuários após às 18h [término do horário comercial de
trabalho]” (Marcelo em 27 de fevereiro de 2019) e “também fiz a observação da unidade. Há
bastante murais, aparentemente feitos há bastante tempo, com orientações sobre alimentação,
cuidados com a diabetes e orientações para as gestantes, todos colados nas paredes. A unidade
é limpa visivelmente, passa a sensação de limpeza” (Marcelo em 7 de março de 2019). Em
relação à possibilidade de lançar mão dessa estrutura para uso da pesquisa, foi registrado no
diário de campo: “[...] tenho uma sala na unidade onde consigo fazer minhas anotações, com
2

Jornal A Cidade. Retirado do site:
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/NOT,2,2,1039239,O+mapa+da+morte+em+Ribeirao+Pret
o.aspx, acesso em 12 de dezembro de 2019.
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ar [condicionado], ventilador, e grande estrutura (computador, cadeiras e mesa)” (Marcelo em
7 de março de 2019). Houve, durante a coleta de dados, uma data em que choveu bastante,
evidenciando a fragilidade da estrutura da unidade: “em 27 de fevereiro de 2019, houve uma
chuva muito forte que praticamente encharcou a unidade. Chovia dentro de todas as salas e
nos corredores dos funcionários; os responsáveis pela [manutenção da] limpeza tiveram de
fazer uma força tarefa para retirar toda a água” (Marcelo em 7 de março de 2019). Durante a
coleta de dados, a unidade de saúde passou por um período de reforma que durou dois meses:
“hoje percebi que a unidade está bem vazia, tem algumas salas não ‘funcionantes’ por conta
da reforma” (E. em 22 de maio de 2019).
Os pacientes apresentam bom vínculo com a unidade, estabelecendo-a como um
ponto de referência: “hoje caiu uma chuva torrencial momentos depois de eu chegar na UBS,
entretanto, mesmo com a chuva, as gestantes compareceram” (Marcelo em 27 de fevereiro de
2019). Em relação à equipe que nos recepcionou na unidade, avaliamos que a recepção foi
muito positiva através dos relatos: “é importante salientar que a equipe de enfermagem
existente aqui é bem receptiva. Me orientaram e explicaram o funcionamento [da UBS]”
(Marcelo em 27 de fevereiro de 2019) e “é notável a cooperação da equipe e acolhimento
conosco, pesquisadores” (E. em 11 de março de 2019). Havia também na unidade outras
pesquisadoras, realizando uma pesquisa de caráter longitudinal com as gestantes. A unidade
se apresenta enquanto importante local para realização de pesquisa, haja vista a quantidade de
gestantes em acompanhamento.
Sobre a relação entre pesquisadores e participantes da pesquisa, a partir da posição
de observação dos coletadores de dados, apontamos importantes registros. Por exemplo,
relatos de facilidades em relação à interação com os participantes e também relatos de
dificuldade em decorrência da resposta do questionário: “no meu primeiro atendimento, isto é,
na minha primeira abordagem a paciente foi bem receptiva e isso se repetiu nas demais”
(Marcelo em 27 de fevereiro de 2019), “hoje percebi receio em alguns participantes da
pesquisa no geral por conta dos dados pessoais” (E. em 11 de março de 2019). Outro ponto
também é que muitos participantes comparecem à consulta com filhos, como mostrado nessa
observação na qual se faz uma inferência de relação do resultado da resposta com a presença
de filhos: “os participantes brancos com filhos negros tendem a ter uma outra percepção do
racismo. Como há familiar [de cor negra] mais próximo, tendem a relatar mais experiências”
(Marcelo em 19 de março de 2019). Um aspecto relevante é que, enquanto respondiam aos
questionários, os pacientes comentavam as perguntas, como mostrado no relato: “geralmente
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as perguntas geram inquietações nos pacientes e os mesmos chegam a comentar [as
respostas]” (Marcelo em 19 de março de 2019).
Faz-se necessário abrir espaços para mostrar uma importante observação de como o
coletador, enquanto sujeito, faz-se influenciado por outros sujeitos, no caso quem participa da
pesquisa. Destacamos algumas anotações que evidenciam: “houve uma situação que me
afetou bastante, um casal – que entrevistei semanas atrás – retornou, entretanto, era visível o
semblante de tristeza em ambos, uma funcionária me contou que essa mulher estava com
sangramento desde a primeira consulta e que havia sofrido aborto espontâneo e no momento
estava com o feto retido. Esta situação me comoveu [...]” (E. em 28 de março de 2019). “Fiz
uma coleta com a gestante e o parceiro. Após, sentei e ouvi uma conversa entre uma usuária
que passaria no ginecologista e a gestante; é notório que essas mulheres têm filhos muito cedo
[...] fico refletindo o quanto de vida foi roubada dela para poder se dedicar a esse filho”
(Marcelo em 11 de julho de 2019).
Registrou-se também as dificuldades em relação à coleta de dados propriamente dita,
ora por conta das dinâmicas de consultas ora em relação ao número de médicos ou devido ao
problema estrutural da reforma e o baixo número de usuários: “em relação às entrevistas, teve
um grande número de gestantes concentradas num mesmo momento, dificultando as
abordagens” (Marcelo em 7 de março de 2019). “O número de gestantes estava reduzido,
acreditamos ser por conta de um dos ginecologistas estar de férias” (E. em 28 de março de
2019). “[...] A unidade está bem vazia, tem algumas salas não ‘funcionantes’ por conta da
reforma. Isso também se apresentou no número de gestantes e parceiros” (E. em 25 de maio
2019).
Para finalizar, destacamos a relação entre o tema da pesquisa, o racismo institucional,
e como, por parte de um relato específico, isso se conforma com outras partes da vida,
entendendo um dos coletadores declarante racialmente como preto e participante de uma
militância racial. “Às 13h fui participar da audiência do caso Luana Barbosa no Fórum de
Ribeirão Preto e como havia poucos militantes, pude entrar para assistir. Sentei lado a lado
dos policiais que assassinaram Luana, a menos de um metro de distância. Foi pesado. O
clima, no momento em que os policiais chegaram ficou denso. Aí, pensei nas crianças do
projeto social onde dou aula, na pesquisa, tudo. Tudo está ligado ao racismo estrutural, a
população negra é exterminada. Vir aqui hoje aplicar o questionário não foi bom, acho que os
entrevistados sentiram, não estava com o mesmo ânimo” (Marcelo em 26 de março de 2019).
Ribeiro (2017) afirma que cada sujeito tem na sociedade um locus social, uma
posição da onde se vê e de onde se é observado. É a partir dessa posição que se estabelece o
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chamado “lugar de fala”. A autora refere que todos temos um lugar de fala ressaltando que é
imprescindível que o grupo social privilegiado consiga enxergar as hierarquias produzidas a
partir desse lugar e, como isso, impacta na construção de lugares de grupos subalternizados. A
partir desse conceito, observamos que os dois coletadores possuem imagens sociais distintas,
o que confere a eles lugares de fala distintos: um homem (posição de privilégio) negro (na
subalternidade) e uma mulher (posição de subalternidade) e branca (em privilégio).
Grada Kilomba (2019) nos alerta para o fato de que, embora exista uma intersecção
complexa entre raça e gênero, a raça define profundamente o conjunto de relações de poder.
Essas relações de poder estão estritamente ligadas às figuras de autoridade. Ao observar os
coletadores se aproximando, os entrevistados veem ali uma pessoa que ocupa um locus social
e é com base nesse locus que num primeiro momento entrarão em contato com a pesquisa. Se
já está constatada a existência do racismo é evidente que, subjetivamente, o entrevistado se
comporta e se prepara para o contato de forma diferente perante a um homem negro e a uma
mulher branca. Para isso, Fanon, que é negro diz:

Impossível ir ao cinema sem me encontrar. Espero por mim. No
intervalo, antes do filme, espero por mim. Aqueles que estão
diante de mim me olham, me espionam, me esperam. Um preto
vai surgir. O coração me faz girar a cabeça (FANON, 2008, p.
126).
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5 DISCUSSÃO

5.1 Caracterização dos participantes do estudo

Neste estudo, ao entendermos o racismo como uma ideologia (MUNANGA, 2003) e,
portanto, um estruturante social (ALMEIDA, 2018), privilegiamos, na caracterização dos
participantes, fatores sociodemográficos como elementos para comparação com a variável
dependente (percepção da discriminação racial em saúde). Encontramos, na literatura, grande
quantidade de estudos que tratam sobre o período gravídicopuerperal, entretanto, a maior
parte foca em descrever bio-fisiologicamente os dados dessa população (clínicos e
obstétricos) nesse período, trazendo poucas informações que nos possibilitam contemplar o
contexto na qual as gestantes e os parceiros estão inseridos, principalmente no que tange um
contexto social mais amplo. Barata (2009) nos lembra que desnudar os diferentes fatores que
fazem a mediação entre os processos macrossociais, isto é, estruturantes da sociedade, e o
perfil epidemiológico dos diferentes grupos é uma condição crucial para enfrentamento das
desigualdades sociais (BARATA, 2009).
Na sociedade ocidental, o conjunto de cuidados pré-natais ainda reflete a disparidade
dos papéis que as relações dos diferentes gêneros estabelecem. A mulher tem o papel de
cuidadora primária, enquanto o homem o de provedor de necessidades materiais (OLIVEIRA,
et al., 2009). Todo o cuidado pré-natal está focado na mulher e isso reflete também na
produção científica, na qual, ao nos depararmos com as bases de dados, encontramos um
número muito maior de artigos, teses e dissertações que trata sobre o cuidado pré-natal da
gestante em relação ao pré-natal do parceiro.
Ressaltamos, ainda, que a totalidade dos estudos relacionados ao pré-natal
encontrados tem como objeto a população feminina em sua maioria ou a população
masculina, estabelecendo assim um recorte de gênero, não trabalhando os dois grupos
enquanto um conjunto tal qual aqui fizemos. Devido ao foco dado à raça como uma variável
central de análise, os dados encontrados para discussão trarão essa consideração, pois também
os estudos, que trazem raça como uma variável no escopo do conjunto de variáveis, não a
dissocia e fazem correlações a partir de tal variável. Nesse sentido, Grada Kilomba (2019) nos
diz que “raça não pode ser separado de gênero, nem gênero pode ser separado de raça”,
entretanto, apesar dessa complexa intersecção, raça atua com mais profundidade no conjunto
de relações de poder (KILOMBA, 2019, p. 96).
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Feitas as considerações acima, iniciamos a discussão desse trabalho a partir da
caracterização dos participantes do estudo. A amostra deste estudo é formada por negros e não
negros que fizeram acompanhamento pré-natal, dos quais obtivemos, como descrito acima,
uma média de idade de 26,67 (dp=6,48) e 26,06 (dp=54), respectivamente e valores máximo e
mínimo de 18 e 47 anos para ambos os grupos. A média evidencia uma população jovem,
apesar de termos uma amplitude considerável a partir dos valores máximo e mínimo. Numa
pesquisa que objetivou entender se as gestantes portadoras de Diabetes Mellitus estavam
satisfeitas com os atendimentos pré-natal ambulatorial e hospitalar recebidos, numa amostra
de 30 gestantes, os valores formaram uma amplitude de 18 aos 42 anos, aproximando-se ao
encontrado neste trabalho (NICOLOSI et al., 2019).
Já em outro estudo que visou conhecer as relações sociais familiares e comunitárias
que influenciam no uso do tabagismo na gestação, a média para a idade foi de 28,7 anos e
valores máximo e mínimo de, respectivamente, 20 e 38 anos (SIQUEIRA et al., 2019). Já no
caso do pré-natal do homem, em dois trabalhos diferentes que versam sobre a participação do
parceiro no pré-natal, num primeiro a amplitude na idade foi de 21 a 35 anos, com uma média
de 26,3 (dp=3,51) anos (CAVALCANT et al., 2018) e, num segundo, os participantes, em
valores de idade, variaram entre 22 e 31 anos, valores próximos ao do presente trabalho.
Para a variável raça, Fonseca e colaboradores (2015) identificaram fatores associados
ao pré-natal inadequado em usuárias do SUS no estado do Rio de Janeiro. Com uma amostra
de 1790 parturientes, das quais 49,6% eram pardas, 27,3% brancas e 23,1% pretas, constatouse que a cor da pele preta está associada ao pré-natal inadequado (FONSECA et al., 2015).
Essa pesquisa se mostra interessante, uma vez que corresponde, aproximadamente, à
proporção de participantes de cores parda (48,62%), branca (25,97%) e preta (21,55%),
encontrada no presente estudo. Em outro estudo, que visou pesquisar os dados
epidemiológicos da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em gestantes do município de São
Paulo, bem como identificar eventos associados à HAS, 61,3%, das 114 gestantes com HAS
entrevistadas eram de cor branca, entretanto, os autores reconhecem que se trata de um dado
diferente da maioria dos estudos e ressaltam que tal característica pode estar relacionada aos
perfis de gestantes e ao local onde o estudo foi realizado (SOUSA et al., 2020).
Num estudo transversal de abordagem qualitativa, que objetivou avaliar o
acompanhamento pré-natal de alto risco, 319 mulheres foram entrevistadas, das quais 55,8%,
no momento da entrevista, tinham escolaridade correspondente ao ensino médio, 28,5% ao
ensino fundamental e 15,4% ao ensino superior (MEDEIROS, et al., 2019). Em outra amostra
já citada anteriormente, de 114 gestantes, 41,2% tinham ensino superior completo, 39,5%
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ensino médio completo e 19,3% correspondem a gestantes que tinham ensino fundamental
incompleto e completo (SOUSA et al., 2020). Essas duas pesquisas pouco correspondem a
nossos achados, evidenciando uma população, da qual se trata esse trabalho, menos
escolarizada, uma vez que a maioria dos participantes desses dois últimos estudos citados
tinha, no máximo, o ensino fundamental enquanto escolaridade. Entretanto, um estudo que
trabalhou especificamente homens se aproximou muito à característica da população aqui
estudada, apresentando 53,3% para aqueles que tinham ensino fundamental incompleto e
completo, 33,3% para os que tinham ensino médio e, por fim, 13,3% para os que possuíam
ensino superior (CAVALCANT et al., 2018). Encontramos, na mesma ordem, 51,38%,
43,65% e 4,97% para os participantes deste trabalho.
Aproximadamente, um quarto, 25,30% dos participantes do nosso estudo, no
momento da entrevista, informou não ter nenhum vínculo formal ou informal de trabalho,
contra 74,70% que informaram estar empregados. Trazemos também aqui a variável renda em
Salário Mínimo (SM), na qual a maioria, 52,63%, recebe de um a dois SM, 39,77% recebem
três ou mais e 7,60% menos que um. Para homens, dois estudos sobre pré-natal do parceiro
trazem uma caracterização da amostra interessante para observação a partir dessa variável. No
primeiro, 12,5% dos participantes estavam desempregados e 58% dos participantes recebiam
até um SM (OLIVEIRA, et al., 2009). No segundo, o valor de participantes desempregados
era de 7%, 47% estavam recebendo menos que um SM, 47% recebendo um ou dois e 7% três
ou mais (CAVALCANT et al., 2018). Já para mulheres, no estudo de Sousa (2020), 46,5%
estavam empregadas e 46,5% também recebendo de um a três SM. Medeiros et al. (2019)
encontrou 55,2% das mulheres exercendo atividade não remunerada e 50,7% recebendo de
um a três SM.
Em relação à participação ou não em algum programa de transferência de renda,
neste estudo, 10,5% dos entrevistados informaram estar recebendo benefício social. Num
estudo que traçou uma relação entre risco gestacional e desigualdades sociais, das 1183
gestantes entrevistadas, 273 informaram receber algum tipo de benefício social, o que
corresponde a 25,2% da amostra. O mesmo estudo associou uma maior chance de
classificação gestacional de alto risco com estar recebendo benefício social (GARCIA et al.,
2019), o que não foi analisado no presente estudo.
Por fim, um estudo que visou avaliar o conhecimento e comportamento de prevenção
à toxoplasmose em gestantes e correlacionar os mesmos com fatores socioeconômicos
identificou que, das 239 gestantes entrevistadas, 170 (71,12%) afirmaram praticar alguma
religião, sendo, nesse universo, 56,5% católicas e 42,9% evangélicas (MOURA et al., 2019).
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Como demonstrado, também corresponde a nosso estudo, uma vez que as religiões católicas e
evangélicas se mostraram predominantes.
Em relação às características relacionadas ao planejamento reprodutivo, a primeira
variável que trataremos é a presença do parceiro. A evidência do pré-natal é a presença da
mulher gestante no serviço de saúde. Sendo assim, um homem só compareceria ao serviço de
pré-natal do homem se este tivesse uma parceira gestante. Consideramos, portanto, numa
análise a partir do gênero, que todos os homens participantes da pesquisa marcaram positivo
para presença de parceiro. Porém, nem todas as mulheres marcaram positivo para esse item.
Como nosso foco de análise é raça, a subdivisão que fizemos, como dito antes, preferenciou
essa variável. De forma geral, a amostra teve 89,33% de participantes com parceiro durante o
acompanhamento da gestação no serviço de saúde e 10,67% não contaram com essa presença.
Medeiros et al.,(2019) encontrou, num universo de 1447 gestantes, o valor de 86,9% com
presença do parceiro durante o pré-natal. Konzen et al. (2017) também encontrou algo muito
próximo, o valor de 85,6%, corroborando os dados do presente estudo.
Globalmente, temos neste estudo a maioria, 52,81% dos participantes com um ou
dois filhos vivos, sem considerar a gestação em acompanhamento no pré-natal e 38,20% de
participantes sem filhos vivos anteriores à gestação. Cavalcant et al. (2018), numa pesquisa
referente ao pré-natal do parceiro, encontrou o valor em 47% dos entrevistados para aqueles
que tinham um ou dois filhos antes do acompanhamento pré-natal, 47% com nenhum filho e
apenas 7% com três filhos ou mais. Para gestantes, a pesquisas trazem o número de gestações
enquanto variável e não o de filhos vivos, como evidenciado no trabalho de Moura et al.
(2019), no qual 48,1% das gestantes eram primigestas. Outro trabalho também traz 39,47% de
gestantes na sua primeira gestação, o que indica não terem filhos anterior à tal gestação
(SOUSA et al., 2020). Esses três estudos em relação à quantidade de filhos vivos ou de
gestações confirmam, por se aproximarem proporcionalmente, os dados encontrados na nossa
investigação.
Em relação ao planejamento da gestação, entre negros e não negros, mais da metade
dos entrevistados (60%) informou que a gestação não foi panejada. Medeiros et al. (2019)
encontrou em uma amostra um valor próximo ao que encontramos, de 56,1% das gestantes
informando não terem planejado a gestação. Já Cavalcante et al. (2019), em relação aos
parceiros, encontraram que 73% dos parceiros não planejaram a gestação. Ambas as
pesquisas, em conjunto com a nossa, mostram que a maioria dos que acompanham no
programa pré-natal não o fazem como algo planejado, sendo bem maior entre homens do que
entre mulheres.
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Um estudo que objetivou investigar a participação dos homens no acompanhamento
pré-natal mostrou que muitos dos entrevistados, que aguardavam suas companheiras
próximos à sala de consulta, tinham interesse em ter maior participação no pré-natal,
entretanto, não eram convidados pelos programas de atendimento, não fazendo parte da rotina
de atividade. O mesmo estudo apontou que as atenções do profissional de saúde tinham foco
na mulher grávida e na criança, tornando o parceiro um mero expectador (OLIVEIRA, et al.,
2009). Nosso estudo mostra que 17,5% dos homens informaram que o convite para estar junto
no pré-natal partiu do profissional de saúde, sendo que 60% indicaram que as esposas foram
as incentivadoras para que eles participassem do pré-natal, confirmando o enfoque menos
dado ao homem no pré-natal pela equipe de saúde.
Referente às características sociais, 59,91% dos entrevistados não tinham moradia
própria, diferindo de estudos com gestantes, como o de Garcia (2019), que encontrou 58,57%
residindo em casa própria, e o de Sousa e colaboradores (2020), que mostrou 79,8% com casa
própria, evidenciando que os participantes do presente estudo têm menor acesso à moradia
própria do que outros achados em estudos diferentes.
Para água encanada, rede de esgoto e energia elétrica, a maioria dos participantes
relatou ter acesso a esses serviços, com valores de 95,03%, 95,03% e 99,45%,
respectivamente. Moura e colaboradores (2019) encontraram que 98,7% dos participantes de
um estudo, que avaliou comportamento preventivo a toxoplasmose em gestantes no
Maranhão, tinham acesso à água da rede pública, por sua vez, Garcia e colaboradores (2019)
encontraram que 90,53% dos participantes tinham acesso à rede de esgoto, mostrando uma
situação favorável para os participantes do presente estudo. No estudo de Garcia e
colaboradores (2019), também foi encontrado que o lixo era recolhido pelo serviço de limpeza
em 90,53% das casas dos participantes, enquanto no nosso estudo esse valor foi de 88,95%.
Como citado anteriormente, poucos estudos privilegiam a pesquisa de fatores sociais
mais amplos como relevantes para avaliação e correlação com o período gravídicopuerperal.
Sendo assim, para as variáveis energia elétrica, acesso à internet, meio de transporte de maior
frequência, acesso ao lazer e à cultura, prática de atividade física, segurança do bairro e
poluição próxima à residência não foram encontrados estudos para comparação, evidenciando
a valorização do presente estudo ao olhar para esses dados.
Em relação às características de apoio social, uma pesquisa que teve por objetivo
identificar o sentimento em relação às principais fontes de poio para mulheres que
vivenciaram a gestação apontou para duas categorias de estudo, a situação conjugal e a reação
familiar. A pesquisa evidenciou que as participantes tinham apoio de alguma pessoa próxima,
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tal qual uma avó materna/mãe da gestante, sendo esta a principal fonte de apoio. Identificaram
também o parceiro exercendo um papel importante durante o ciclo gestacional (NUNES et al.,
2018). No presente estudo, o sistema de apoio foi avalizado a partir de uma perspectiva mais
ampla, tendo em vista que a localidade de moradia pode ser uma facilitadora ou se apresentar
como uma barreira para fontes de apoio. Encontramos que a relação com a vizinhança da
maior parte das gestantes era boa ou ótima, evidenciando satisfação com a localidade onde se
mora. De igual forma ao estudo citado acima, em nosso estudo a família se mostrou para
92,78% dos participantes como principal fonte de apoio.
Avaliamos, ainda, a participação e o engajamento em grupos sociais, tais como
associação de bairro, coletivos e organizações não governamentais. Grande parte dos
entrevistados (86,39%) informou não participar de grupos sociais. Dos que informaram
participar e nomearam qual grupo participa, grupos religiosos foi o que apareceu com maior
frequência (89,47%). Essa variável, para além de identificar rede de apoio, traz-nos a
percepção referente ao engajamento comunitário, o que pode influenciar na percepção do
racismo institucional.
Ressalta-se aqui também a lacuna de trabalhos acadêmicos que investigam a
participação política e a formação de rede de apoio social para as gestantes e seus parceiros, o
que nos leva a reafirmar que a saúde sexual e reprodutiva e o período gravídicopuerperal são
analisados a partir de uma perspectiva estritamente biológica e não de entendimento da
integralidade dos sujeitos.

5.2 Escalas de Percepção de Discriminação Racial em Saúde

O principal achado da nossa pesquisa nos remete a observar clinicamente os
resultados. 71,54% relataram que quase nunca ou às vezes sofreram com a discriminação
racial ao procurar um serviço de saúde e 8,13% relatam ter sofrido discriminação racial quase
sempre e sempre. Considerando a existência do racismo, enquanto um determinante do
processo de saúde e doença das pessoas negras, encontrar essa porcentagem é de bastante
preocupação. Significa que, mesmo em ocorrências de menor porcentagem, os usuários do
sistema de saúde relatam ter, em algum momento, sofrido esse tipo de violência.
A produção cientifica nacional dos últimos cinco anos apresenta dois artigos que
abordam a percepção do racismo. O primeiro, cujo título é “Prevalência e fatores associados à
discriminação racial percebida nos serviços de saúde do Brasil”, objetivou “analisar a
prevalência da discriminação por raça/cor praticada por prestadores de cuidados em serviços
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de saúde no Brasil e seus fatores associados” (DANTAS et al., 2019). Esse trabalho se deu a
partir da extração de dados da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, e tinha como avaliadora
da discriminação racial a pergunta do questionário X25: “O(A) Sr(a) já se sentiu
discriminado(a) ou tratado(a) pior do que as outras pessoas no serviço de saúde, por algum
médico ou outro profissional de saúde, por algum destes motivos?”, na qual a resposta poderia
ser “sim” ou “não”. Importante ressaltar que entre os dez motivos, listados como resposta para
tal discriminação, apenas um dizia respeito à raça/cor. Dos mais de 60 mil entrevistados,
aproximadamente 10% responderam que o motivo da discriminação se deu devido à raça/cor.
A prevalência da percepção de discriminação racial em saúde entre negros foi quatro vezes
maior do que entre brancos (DANTAS et al., 2019).
O segundo estudo brasileiro, intitulado “A associação entre discriminação racial
percebida e hipertensão: achados do estudo ELSA-Brasil”, é de 2018. Seu objetivo foi
identificar a associação entre percepção de discriminação racial e hipertensão. Para medir a
percepção da discriminação, foi utilizada uma adaptação da Lifetime Major Events Scale que
não necessariamente pesquisa sobre discriminação racial e, sim, discriminação de uma forma
geral. Nesse questionário, são realizadas cinco perguntas acerca da discriminação e há, após
responder positivamente a uma dessas perguntas, a possibilidade de indicar o motivo da
discriminação. Dentre os dez motivos, um é referente à raça. Do universo de 990
participantes, que responderam sofrer discriminação racial ao longo da vida, 74,1% foram
negros (MENDES et al., 2018). Ambos os estudos mostram que negros relatam discriminação
racial nos serviços de saúde, o que os aproximam da pesquisa que desenvolvemos. Enquanto
um indicador para a avaliação dos serviços de saúde, o racismo é um aspecto a ser levado em
consideração, tendo em vista o racismo institucional vigente.
A pesquisa de Miranda (2015), que desenvolveu as Escalas de Percepção da
Discriminação Racial em Saúde, utilizadas neste estudo, identificou que a maioria dos
participantes negros, 56% para a EPDRS-VP e 63% para a EPDRS-VG, percebeu o racismo
em níveis médios e altos, enquanto que entre os participantes brancos, 44% e 37%
perceberam o racismo nesses níveis, respectivamente (MIRANDA, 2015). O estudo “Healthrelated correlates of perceived discrimination in HIV Care”, utilizado por Miranda (2015)
como fonte primária para o desenvolvimento da EPDRS, examinou as percepções de
discriminação baseadas na raça e no status socioeconômico durante as interações com os
prestadores de tratamento para o HIV. Com uma amostra de 110 indivíduos, na qual 17%
eram mulheres e 51% brancos, os resultados indicaram que a maioria dos participantes
percebeu discriminação em suas interações com os prestadores ao receber tratamento para o
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HIV. 71% dos entrevistados informaram ter sofrido discriminação devido à sua raça e 66%
devido ao status socioeconômico (BIRD et al., 2004). Dessa forma, esse resultado também
coaduna com os nossos achados.
Outras pesquisas internacionais, que trazem percepção do racismo enquanto uma
variável central, não quantificam a percepção da discriminação racial, focando mais em
correlacionar a discriminação com outros fatores (GABRIEL, et al., 2020; KIMBERLY,
2019; SQUIRES, et al., 2018). Isso evidencia a importância do presente estudo, por trazer
esses dados de forma bruta no Brasil, sendo um dos primeiros a se aprofundar de fato nessa
análise.
Em relação às associações feitas com as variáveis sociodemográficas, a variável
acesso à internet apareceu com relevância estatística (p valor = 0,0261). A internet foi uma
das maiores revoluções para a sociedade moderna. Através dela foi possível eliminar as
distâncias físicas, tendo acesso fácil e rápido à informação e ao conhecimento e sendo um
meio eficaz de comunicação. Diomidous et al. (2016) definiu racismo cibernético como o
racismo via online veiculado via site, vídeos, fotos e comentários em redes sociais. O acesso
às redes sociais e à rápida disseminação de informação proporciona para os usuários maior
contato com discussões sobre o racismo, o que pode ser uma inferência para esse resultado.
Não encontramos na literatura científica estudos que façam associações entre o racismo e o
uso da internet.
Encontramos um único estudo que correlaciona variáveis sociodemográficas com
percepção da discriminação racial. O principal achado desse estudo diz que a percepção da
discriminação racial está diretamente associada ao aumento da educação, assim, quanto maior
o nível de educação do sujeito, maior a percepção acerca do racismo (ABRAMSON et al.,
2015). Apesar de não termos identificado esse resultado no presente estudo, podemos inferir
que o maior acesso à informação e ao conhecimento está relacionado a uma maior percepção
da discriminação racial.
Outros estudos identificados na literatura envolviam percepção da discriminação racial
com saúde mental e avaliação psicológica. Wang et al. (2019) concluiu a relação entre
discriminação racial, início de pensamentos suicidas e tentativas para a condição. Garret et al.
(2017), Metzger et al. (2018), Stock et al. (2017) e O’Hara et al. (2015) identificaram relação
entre discriminação racial, aumento de uso de álcool e uso indevido de medicamentos e
drogas ilícitas. Em crianças, Cave et al. (2019) identificaram risco duplicado de percepção
negativa da saúde mental em pessoas com percepção da discriminação racial elevada. Brooks
et al. (2020) e Lopez et al. (2020) concluíram que a discriminação racial percebida foi
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associada a maiores níveis subclínicos de psicose. Hermsura et al. (2018), Kaholokula et al.
(2017), Gattis e Larson (2016), Stein et al. (2016) e Koskinen et al. (2015) identificaram
maior nível de sofrimento psíquico e risco aumentado para depressão relacionados à maior
percepção do racismo. Kim et al. (2016) e Craig et al. (2015) encontraram associação
significativa entre discriminação percebida e aumento da chance de ter algum distúrbio
psiquiátrico. Apesar de não termos analisado essas variáveis no presente estudo, os resultados
encontrados por esses autores mais uma vez colocam em evidência a importância das
pesquisas que enfatizam o racismo na área da saúde, como a nossa pesquisa.

5.3 Comentários dos participantes, o racismo institucional e a qualificação dos serviço de
saúde

O racismo institucional, para além de um determinante social de saúde da população,
pode ser entendido também como um importante instrumento para avaliar os serviços de
saúde e a qualidade da atenção prestada aos usuários. Em 2011, o Ministério da Saúde lançou
um programa importante para a avaliação dos sistemas de saúde, o Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
Segundo esse Ministério, o programa objetivou buscar um padrão de qualidade que
pudesse servir de parâmetro de avaliação entre os serviços a níveis nacional, regional ou local,
conferindo transparência e efetividade às ações do governo nas três esferas públicas de
atenção à saúde (BEZERRA, et al., 2018). Medeiros et al. (2019) diz que o PMAQ-AB
introduziu a cultura avaliativa na atenção básica, uma vez que o Programa, segundo sua
normalização, vincula o desempenho alcançado com o repasse financeiro identificado na
avaliação.
O PMAQ-AB foi dividido em quatro fases e nos atentamos em observar os
instrumentos de avaliação para verificar a existência ou não de alguma questão que tratasse
sobre a discriminação racial em saúde ou mesmo sobre algum tipo de preconceito. No site do
Ministério da Saúde, tanto nas fases 1, 2 e 3 do programa, encontramos uma série de questões
voltadas para que o usuário respondesse acerca do acesso e da qualidade do serviço prestado,
entretanto, em nenhum momento da entrevista, foi questionado acerca de discriminação,
preconceito ou racismo a tal usuário.
Destaca-se que há uma questão, presente em todos os instrumentos, sobre o usuário se
sentir respeitado pelos profissionais de saúde em relação a seus hábitos culturais, costume e
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religião, entretanto, a possibilidade de respostas, sim, não e às vezes, não permite ir mais a
fundo na investigação sobre esse dado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
Já argumentamos aqui que o racismo institucional é um importante determinante
social da saúde e destacamos seu impacto na prestação do cuidado. Mesmo que o foco central
da pesquisa, a percepção do racismo institucional pelos usuários de saúde, não tenha
apresentado resultado significativo para a estatística, é preciso olhar clinicamente para esses
dados, verificando a sua importância para a prática clínica e assistência qualificada ao usuário
dos serviços de saúde. Na EPDRS-VG, encontramos a partir da média, a categoria quase
nunca e às vezes para percepção do racismo, tanto para brancos quanto para negros, isto é, as
pessoas, ao observarem globalmente o racismo no sistema de saúde, relatam que este ocorre,
mesmo em pequena medida.
É possível levantar questões importantes acerca do SUS enquanto uma política
pública. Se as pessoas reportam existir, sim, a percepção de racismo, é possível que elas se
depararem com o racismo enquanto fator que limita e prejudica a efetivação do direito à
saúde. Assim, a mensuração do quanto o racismo se enquadra enquanto um limitador e a
implementação de estratégias viáveis para a eliminação do racismo no SUS são elementos
cruciais para o aprimoramento e a qualificação dos serviços de saúde.
Muitas pesquisas estadunidenses fazem uma investigação mais aprofundada para
avaliar o racismo e sua relação com a saúde (TRACI et al., 2020; LU et al., 2019; ASSARI et
al. 2019). Entretanto, no Brasil, conforme mostrado acima, esses estudos são incipientes e
apresentam o racismo em uma posição secundária, não o abordando de forma profunda. Para
entendermos melhor a dimensão do quanto os usuários de saúde percebem o racismo, é
necessário olhar para o racismo institucional enquanto um item de qualidade dos serviços de
saúde.
Ao analisarmos os comentários dos participantes, tomaremos como referência o livro
da psicóloga portuguesa Grada Kilomba (2019). Em “Memórias da Plantação Kilomba”, a
partir do relato de mulheres negras, a autora faz uma análise sobre a atemporalidade do
racismo, isto é, que problemas e preocupações raciais que as pessoas têm na
contemporaneidade fazem parte de um continuum para as pessoas negras. A autora conceitua
a experiência do racismo cotidiano como traumática e diz que é necessário descolonizar as
mentes para alcançar um novo papel de igualdade entre negros e brancos.
Atemo-nos diretamente às categorias identificadas a partir dos comentários dos
participantes: comentários referentes à pesquisa; relatos de racismo; relatos e outras
violências. Vale lembrar que, dentre os 22 participantes que deixaram um comentário final no
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instrumento de coleta de dados, 18 (81,82%) se autodeclararam negros e quatro (18,18%) não
negros.
Quanto à primeira categoria, comentários referentes à pesquisa, Kilomba (2019) nos
lembra de elementos da escravidão tal qual a máscara do silenciamento, utilizada durante o
período escravocrata para evitar que escravizados comessem ou falassem durante o trabalho.
Em seguida, ela nos atenta à questão que Spivak3 coloca: pode o subalterno falar? E diz ser
emblemática a dificuldade de recuperar a voz evidenciada pela ausência da fala do
colonizado.
Assim, em nossa análise, a possibilidade de os participantes negros, em sua maioria,
poderem falar é uma forma de recuperar essa posição de sujeito e, como resultado, surgem as
percepções “gostei de ter colaborado”, “achei a pesquisa excelente”, “parabéns pelo trabalho”,
como forma de reconhecimento de realocação de si enquanto sujeito que reconhece a
necessidade de tratar de uma temática tão importante para a sociedade. Não obstante, ainda
sugerem elementos que possam contribuir para a melhora da pesquisa, como “poderia ter
perguntas”, “a pesquisa pode ser produtiva”, dando sugestões para seu próprio melhoramento,
recuperando e interagindo de igual para igual em relação aos pesquisadores.
Na categoria seguinte, relatos de racismo, reportamo-nos a uma pesquisa realizada no
Rio de Janeiro, amplamente divulgada nos meios de comunicação no ano de 2014, que
afirmou que durante o parto vaginal, mulheres negras, numa proporção de 16,4% para pardas
e 21,8% para pretas, não tiveram acesso à analgesia (anestesia de parto normal) (LEAL et al.,
2005). Fanon (2018) relata que o homem negro não é um homem, isto é, que a humanidade
que o negro tem não é a mesma humanidade que outras categorias raciais têm.
Ainda, esse mesmo psiquiatra refere que, no imaginário social, a palavra “preto” está
relacionada às palavras: biológico, potente, selvagem, animal e forte. Isso nos faz entender os
motivos de um dos participantes relatar que os negros são sempre tratados “como bandidos,
de forma diferente dos brancos” ou de uma mulher grávida “morena” não ter recebido os
devidos cuidados médicos em uma situação de dor, conforme relatado por uma das
participantes. É “fato verifico”, conforme relata outro participante, que profissionais de saúde
são racistas por acontecer várias vezes com ele ou ainda profissionais fazerem brincadeiras
com a “cor racial” das pessoas.
Sobre brincadeiras com a “cor racial”, Kilomba (2019) se refere a esses episódios de
racismo como traumáticos, símbolo de um passado que é reencenado no cotidiano. Quando o
3
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indivíduo sofre racismo, sente um choque violento e, com isso, ele é desfragmentado, partido,
dilacerado. Isso faz com que ele se retraia, privando sua relação com a sociedade, fazendo
com que ele se torne prisioneiro em si. Sobre isso, Fanon diz: “a vergonha e o desprezo de si.
A náusea. Quando me amam dizem que o fazem apesar de minha cor. Quando me detestam,
acrescentam que não é pela minha cor [...] Aqui ou ali, sou prisioneiro do círculo infernal”
(FANON, 2018, p. 109).
Por fim, a última categoria, relatos de outras violências, não discrimina se a violência
está direcionada a pessoas negras ou não negras, entretanto, evidencia a necessidade de
melhoria no atendimento ao paciente por parte dos profissionais de saúde. Hanna Arendt
(2013 apud AGUIAR, 2020) afirma que autoridade se dá na assimetria entre dois indivíduos,
isto é, para haver autoridade a relação tem de ser de não igualdade entre os sujeitos que se
relacionam. No caso do profissional de saúde, essa não igualdade se dá pelo domínio dos
conhecimentos técnicos-científicos sobre o processo saúde doença para prevenção e
reabilitação do paciente.
A violência institucional pode ser exercida nos serviços de saúde por ação ou
omissão. Desrespeito, atendimento de forma mecânica e tecnicista, sem vinculação, empatia
ou respeito pela pessoa e presença de prática não ética constituem violação ao direito à saúde
(BRILHANTE, et al., 2020). Para enfrentamento de tal violação, há um importante
instrumento que é a Política Nacional de Humanização em Saúde (PNH) (BRASIL, 2003).
Através da PNH é possível reconhecer que o paciente ao receber os cuidados é um
sujeito social dotado de direitos, entre eles, o direito a um atendimento profissional
qualificado, integral, atento às suas necessidades de saúde e, acima de tudo, humanizado.
Considerando os comentários dos participantes, podemos refletir sobre como ainda
precisamos perseguir um caminho extenso para que esses direitos sejam concretizados para a
população.
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Este estudo teve como limitação a pequena participação do homem no programa do
pré-natal do parceiro, tendo em vista que, apesar do incentivo dos profissionais de saúde para
o comparecimento e acompanhamento no pré-natal do parceiro e o fato de a unidade de saúde,
onde se realizou a pesquisa, ter horário estendido de atendimento para além do horário
comercial, a adesão ainda foi pouca se comparada ao pré-natal da mulher. Apesar disso, o
estudo não foi prejudicado, pois os coletadores de dados conseguiram cobrir todos os horários
de atendimento.
Nesse estudo, a idade média dos participantes foi de 26,67 anos para negros e 26,06
anos para brancos. As mulheres negras formavam o grupo majoritário na participação do prénatal (55,25%). Também, a maior parcela dos participantes tinha escolaridade até ensino
fundamental completo, estava empregada no momento da entrevista e tinha renda familiar
entre um e dois salários mínimos. Houve predominância da religião cristã, sendo a católica e a
evangélica as mais citadas.
Relacionado à saúde sexual e reprodutiva, mais da metade dos participantes do prénatal relataram não ter planejado a gestação a maioria que tinham 1 ou 2 filhos e quase a
totalidade dos entrevistados relataram ter a presença de um parceiro.
Relativo às características sociais e ao acesso às políticas públicas, a maioria dos
participantes não tinha casa própria, tinha acesso à água encanada, rede de esgoto, energia
elétrica, acesso à internet e serviço de coleta de lixo. Em contraponto, a maioria declarou não
ter acesso ao lazer e à cultura e não praticar atividade física. Grande parte dos entrevistados
era proveniente do bairro Parque Ribeirão e informou sentir segurança intermediária no seu
bairro. Próximo à residência dos participantes não houve presença de locais de poluição na
maior parte das respostas.
Para redes de apoio, majoritariamente, os participantes relataram contar com sua
família, não participar de movimentos sociais ou grupos políticos e ser frequentadores de
grupos religiosos. Relataram ter uma boa relação com a vizinhança e a maioria fazer de um a
três refeições diárias.
Para a Escala de Discriminação Racial – Versão Pessoal, respondida por negras e
negros, a maioria referiu que quase nunca ou às vezes percebeu discriminação racial nos
serviços de saúde, sendo que entre negros e negras não houve diferença significativa do ponto
de vista estatístico para esses valores. Entre pardos e pretos, também não houve diferença
significativa do ponto de vista estatístico.
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Nos modelos de efeito misto que levou em consideração raça (preto e pardo) e gênero
(mulher e homem), cruzando a estimativa dos pontos médios de valores da EPDRS-VP não
houve diferença significativa do ponto de vista estatístico. A varável sociodemográfica que
demostrou ter associação estatisticamente significativa com a percepção do racismo na versão
pessoal da Escala foi o acesso à internet (p=0,02161).
Para a Escala de Percepção de Discriminação Racial em Saúde – Versão Geral, não
houve associação estatisticamente significativa, se comparada à percepção geral do racismo
entre negros e brancos. Nos modelos de efeito misto, levados em consideração raça (negro e
não negro) e gênero (mulher e homem), ao cruzar a estimativa dos pontos médios para a
EPDRS-VG, não houve associação significativa do ponto de vista estatístico. A varável
sociodemográfica que demostrou ter associação estatisticamente significativa com a
percepção de racismo na versão geral da Escala foi o acesso à internet (p=0,0054) somente
entre pessoas negras. As demais, nos testes estatísticos, não acusaram associação.
Sobre os comentários dos participantes, foram identificadas três categorias:
comentários à pesquisa; relatos de racismo; relatos de outras violências, que evidenciaram a
violência racial e institucional presentes nos serviços de saúde. Por fim, pode-se concluir com
este estudo que as pessoas negras com maior acesso à internet têm uma percepção maior da
discriminação racial em saúde e que essa discriminação é pessoal (EPDRS-VP), isto é,
direcionada à própria pessoa negra e não percebida de forma geral (EPDRS-VG).
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Este estudo se baseou nos referenciais teóricos de raça, enquanto uma ideologia, e de
gênero, enquanto um constructo social, para analisar a experiência do racismo institucional
entre usuários do sistema de saúde nos serviços de saúde sexual e reprodutiva. A
interseccionalidade, a partir da compreensão das identidades cruzadas, foi considerada nesse
estudo a fim de ressaltar a perspectiva da mulher negra e do homem negro. Refletimos sobre
um aspecto pouco abordado nas pesquisas em saúde, dando vazão à necessidade de se colocar
o homem, em específico o homem negro, como importante sujeito a ser evidenciado,
considerando-se o racismo institucional para dar subsídio à compreensão da experiência da
percepção do racismo, que as pessoas negras estão sujeitas a passar.
Os resultados mostraram que acesso à internet está associado a uma maior percepção
da discriminação racial em saúde, evidenciando a percepção do ponto de vista social e
individual do racismo. Importante ressaltar que a maioria dos participantes apontou que quase
nunca ou às vezes tinha sofrido discriminação racial; essa é a constatação de que racismo faz
parte do cotidiano de profissionais e usuários de saúde, mesmo que em uma pequena
porcentagem e mesmo que sem haver diferença significativa entre mulheres e homens.
Ainda, a partir da análise dos relatos dos participantes do estudo, ficou evidente a
necessidade de humanização no atendimento. Para além da “humanização”, enquanto uma
palavra simbólica, o reconhecimento das pessoas negras enquanto iguais se faz necessário, o
que nos remete à urgência da superação do racismo estrutural para o alcance de uma
sociedade mais igualitária.
Por fim, apontamos para a necessidade de maiores aprofundamentos na temática, com
estudos de espectro mais amplo, para identificar a subjetividade dos usuários do sistema de
saúde quanto à percepção do racismo e qual o impacto do racismo na assistência em saúde
prestada pelos profissionais. Considerando que raça é um importante fator, determinante do
estado de saúde das pessoas, ancorado no fato de as pessoas relatarem que, dentro dos
serviços de saúde, há discriminação racial, propomos novas pesquisas que analisem a
percepção do racismo institucional enquanto um item para avaliação na qualidade dos
serviços de saúde e da prestação do cuidado.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Marcelo Vinicius Domingos Rodrigues dos Santos, enfermeiro, discente do
Programa de Pós-graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, venho por meio deste, convidá-lo(a) a participar
da pesquisa Análise do racismo institucional em saúde sexual e reprodutiva em um
município do interior de São Paulo, que tem por objetivos analisar a experiência de racismo
no atendimento em saúde sexual e reprodutiva entre usuários do Sistema Único de Saúde.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer
penalidade ou perda de benefícios. Caso você aceite participar, assumo o compromisso de
manter em segredo a sua identidade. Acrescento que você é livre para recusar-se e
interromper a sua participação na pesquisa, bem como retirar o seu consentimento a qualquer
momento. Você será esclarecido(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e em qualquer
aspecto que desejar.
Esclareço que não é esperado que você receba benefícios diretos pela participação
nesta pesquisa. Ao responder os questionários você poderá contribuir para a temática da saúde
da população negra, a fim de promover melhorias na assistência em saúde, bem como
fortalecer as políticas públicas de saúde no âmbito da saúde da população. Informo também
que você não terá despesas ao participar.
Caso você aceite participar voluntariamente desta pesquisa, será garantida a você uma
via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente assinado por mim e por
você. Em seguida, você deverá responder a um instrumento que exigirá cerca de 15 minutos
aproximadamente do seu tempo. Os riscos decorrentes de sua participação nesta pesquisa
poderão estar relacionados a dúvidas ou desconforto em responder a algumas questões do
instrumento. Neste caso, estarei pronto para ouvi-lo(a), esclarecer dúvidas e questionamentos,
bem como oferecer suporte emocional, se houver necessidade; você poderá entrar em contato
com os pesquisadores por meio dos contatos fornecidos ao final desta página. Você terá a
liberdade para interromper a entrevista a qualquer tempo e será de sua escolha a retomada da
mesma em outro momento.
Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados e publicados em meios científicos,
mas a sua identidade não será divulgada, mantendo-se em sigilo. Caso haja eventuais danos
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decorrentes da sua participação na pesquisa, você terá direito à indenização, conforme as leis
vigentes no país.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP-EERP/USP), que tem
como função proteger eticamente o participante de pesquisa. Assim, em caso de dúvidas
éticas, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sito na Avenida dos
Bandeirantes, 3.900, Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – São
Paulo – Brasil, CEP: 14040-902, telefone (16) 3315-9197, horário de atendimento, em dias
úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.
Agradeço à colaboração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários por meio telefônico (16) 9-8171-3651 ou e-mail:
marcelo.domingos@usp.br.

Eu, _________________________________________________, declaro que obtive todas as
informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por
mim apresentadas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e
modificar minha decisão, se assim o desejar. Dessa forma, concordo de livre e espontânea
vontade em participar como voluntária da pesquisa acima descrita.

Ribeirão Preto, _____ de _______________ de ________.

Assinatura do(a) participante do estudo: ___________________________________________

Assinatura do pesquisador: ___________________________________________________

Pesquisador: Marcelo Vinicius Domingos Rodrigues dos Santos
Endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3.900 – Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto – São Paulo,
14040-902.
Telefone: (16) 3315-4321 / (16) 9-8171-3651.
E-mail: marcelo.domingos@usp.br
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APÊNDICE B

PRIMEIRO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Data: ____/____/____

Pesquisador:__________________

Formulário nº __________

Iniciais do(a) participante:________________________________________________________

Nº prontuário ____________________

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DATANASC

(

)

1. Data de nascimento: ______/______/______.

IDADE

(

)

2. Idade ________anos completos.

CORAUTO

(

)

3. Cor autorreferida: ( ) 1 branca, 2 preta, 3 amarela, 4 parda, 5
indígena.

ESCOLAR

(

)

4. Escolaridade ( ).
1 analfabeta, 2 ensino fundamental incompleto, 3 ensino
fundamental completo, 4 ensino médio incompleto, 5 ensino médio
completo, 6 ensino superior incompleto, 7 ensino superior
completo, 8 pós-graduação.

RELIGIÃO

(

)

5. Religião: ( ) 1 católica, 2 evangélica, 3 espírita, 4, protestante, 5
judaica, 6 afro-brasileira, 7 budista, 8 muçulmana, 9 testemunha de
Jeová, 10 anglicana, 11 agnóstico, 12 ateu, 13 creio em Deus, mas
não

tenho

religião,

14

_________________________
OCUPAÇÃO

(

)

6. Ocupação: ( )

não

tem,

15

outras.
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ESTMARIT

(

)

7. Estado marital: ( )
1

solteiro(a),

2

casado(a),

3

amasiado(a),

4

divorciado(a)/separado(a), 5 viúvo(a).
MORADIA

(

)

8. Situação de moradia: ( )
1

própria,

2

alugada,

3

emprestada,

4

ocupada,

outra_____________.
RENDA

(

)

9. Renda familiar em reais: _______________________.

NUMFILH

(

)

10. Número de filhos vivos: ( )

GESTPLAN

(

)

11. Esta gestação foi planejada? ( ) 1 sim, 2 não.

5

121

ANEXOS
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ANEXO A

SEGUNDO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
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ANEXO B

TERCEIRO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
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ANEXO C

AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
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ANEXO D

PARECER DE COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
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