Mobilização
Nacional
Pró-Saúde da
População Negra
FAÇA PARTE VOCÊ TAMBÉM!
Realize e promova ações em saúde
da População Negra na sua região.
SEJA UM (A) MOBILIZADOR (A)
Envie e-mail para
redesaudenegra@gmail.com
CONTATOS
redesaudedapopulacaonegra.org
redesaudenegra@gmail.com
facebook.com/MobilizacaoSaudeNegra
@redesaudenegra
www.youtube.com/saudenegra
(21) 8102-7106
REALIZAÇÃO
Rede Nacional de Controle Social
e Saúde da População Negra
Rede Nacional de Religiões
Afro-Brasileiras e Saúde
Rede Lai Lai Apejo:
População Negra e Aids
Rede Nacional de Promoção
e Controle Social da Saúde das
Lésbicas Negras (Rede Sapatá)
Rede Nacional Afro-Atitudes
Articulação de ONGs de
Mulheres Negras Brasileiras
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PARCEIROS
Fundo de População das
Nações Unidas - UNFPA
Programa Interagencial de Promoção
da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia

APOIO

APOIO
Fundo para o Alcance
dos ODM - MDG
EQUIPE DE ARTICULAÇÃO
Crisfanny Souza
Michely Ribeiro
Juliano Gonçalves
CRÉDITOS
Projeto gráfico: Duo Design
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Mobilização
Nacional
Pró-Saúde da
População Negra
Vida longa,
com saúde e
sem racismo!

Vida longa, com saúde e sem racismo! Esse é o lema Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra, que tem como
data marco o 27 de outubro. Especialmente neste período,
homens, mulheres, jovens e/ou adultos, gestores (as), pesquisadores (as) e sociedade civil, se articulam por meio de atividades em todas regiões do Brasil, para promover e defender o
direito da população negra à saúde.

DESAFIOS PARA O BRASIL SE TORNAR
UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOS
EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA:

A Constituição brasileira garante a saúde como direito de
todas e todos e um dever do Estado, de modo que as pessoas
acessem tratamento de qualidade, humanizado e sem discriminação. Defender e promover a saúde como direito humano
é dever de todos(as) que lutam por uma sociedade mais justa.
Para isso precisamos que VOCÊ conheça, discuta e defenda a
implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – PNSIPN, de modo a fortalecer o Sistema Único
de Saúde (SUS) e combater o Racismo Institucional.

Implementação e monitoramento da Política de Saúde Integral
da População Negra/PNSIPN nos estados e municípios, como
estratégia de melhoria do SUS;

A Mobilização traz como eixo de diálogo a saúde integral em
todas as etapas do ciclo de vida. Garantir que crianças, jovens,
adultos (as) e idosos (as) tenham o acesso adequado à saúde,
é colaborar em especial para redução dos altos índices de mortes entre a população negra.

Vida longa,
com saúde e
sem racismo!

Enfrentar o Racismo Institucional no SUS como promoção da
saúde pública brasileira;

Melhorar a gestão do SUS, promovendo a transparência e
prestação de contas e adequando-a aos interesses e necessidades da população;
Viabilizar a inserção da juventude negra no processo de decisão em políticas públicas, envolvidos em soluções em saúde
para população negra;
Realizar atividades de qualificação de profissionais para preenchimento qualificado do Quesito Cor/Raça nos formulários do SUS;
Utilizar os dados desagregados por raça/cor na tomada de decisões e para o exercício do controle social e das políticas de saúde;
Capacitar e incitar a participação da população negra nos conselhos de saúde, no monitoramento da PNSIPN e do seu plano
operativo nas 3 esferas de gestão (federal, estadual e municipal);
Garantir a inclusão dos temas racismo e saúde da população
negra na formação de profissionais técnicos e de nível superior
na área de saúde;
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FIQUE ATENT@!
O Sistema Único de Saúde (SUS)
é uma conquista nossa!
Queremos nosso SUS
com mais equidade!
Crianças filhas de mães que se declaram negras nascem com peso
inferior às crianças filhas de mães
que se declaram brancas. Embora a
taxa de mortalidade infantil tenha
diminuído nas últimas décadas, em
comparação as brancas, as crianças
negras têm 66% maior probabilidade de morrer antes de completarem
um ano de idade.
A população negra masculina jovem
apresenta maior risco de morte
por causas externas, mais acentuadamente por homicídios. O risco
de um jovem negro ser vítima de
homicídio é 130% maior que o risco
de um jovem branco.
A morte materna ocorre com mais
frequência entre as jovens negras.
Elas têm menos chance de passarem por consultas médicas de
pré-natal, seja por falta de acesso,
informação ou discriminação nos
serviços de saúde. As principais
causas de mortes são eclâmpsia,
pré-eclâmpsia e aborto.
Quando se compara a expectativa
de vida observando o recorte de
gênero e raça/cor, constata-se que
Mulheres e Homens negras/os têm
expectativas de vida inferiores às
mulheres e homens brancas/os.
Das usuárias e usuários negros dos
serviços de saúde, 68% referiram que
foram discriminadas/os no hospital,
26% nos postos de saúde e 6% em
outros serviços não especificados.

