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JUSTIFICATIVA

A identificação de necessidades da

população em relação à melhoria das condições de vida é

fundamental para o desenvolvimento e adequação das ações de

planejamento e gerenciamento dos serviços públicos às suas

•	 necessidades.

A coleta e análise do "Quesito COR" pelo

sistema municipal de informações em saúde são necessárias para a

identificação do peso das condições sócio-econômicas na situação

de saúde e condição de vida dos diferentes grupos raciais.

Por outro lado, possibilita a identificação da

variável racial na incidência e prevalência de doenças segundo os

grupos étnicos, pois dados relativos a outros países multi-raciais

demonstram que a variável raça é associada a patologias como

Anemia Falciforme, Diabetes, Hipertensão e Miomas.

Em 30 de março de 1990, a Secretaria

Municipal da Saúde de São Paulo introduziu o "Quesito COR" no

Sistema Municipal de Informações de Saúde, por meio da Portaria

n° 696/90.

Na ocasião, a Secretaria Municipal da Saúde

passava pelo processo de redefinição dos seus indicadores sócio-

econômicos, utilizando o reconhecimento das condições de saúde

da população.

Nesse contexto, eram necessárias a coleta e

análise do "Quesito COR" pelo sistema municipal de informações da

Secretaria Municipal da Saúde, tendo em vista que a variável cor é
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•

explicativa de desigualdades sociais existentes entre os diversos

segmentos raciais que compõem a população brasileira.

Com o desenvolvimento deste processo,

diversas entidades não governamentais detectaram a necessidade

da abertura dessa discussão para outras áreas da Administração

Municipal.

Com o presente projeto de lei, pretende-se a

constituição do Grupo Gestor do "Quesito COR", com a finalidade

de viabilizar a sua implementação no âmbito da Administração

Municipal.

Com tal medida, objetiva-se a construção de

uma Cidade Saudável e Solidária.

•
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Justificativa do Item "Cor" no Sistema de Informação
da Secretaria Municipal da Saúde-SMS-PMSP

O Sistema de Informação da Secretaria Municipal da
Saúde de São Paulo se encontra, neste momento, em proces
so de redefinição dos seus indicadores sécio-econômicos J
de saúde, visando o reconhecimento das condições de saúde
da população.Tal redefinição tem por objetivo a '.identifi
caçao das necessidades mais prementes da população em ré
lação à saúde, o gu.e possibilitará o desenvolvimento 	 J
adequação das ações de planejamento e gerenciamento 	 dos
serviços de saúde às suas necessidades.

Neste contexto,torna-se necessário a coleta e análise
do quesito "cor" pelo Sistema de Informação da Secretaria
Municipal da Saúde, tendo em vista que a variável raça
ou cor é explicativa das desigualdades sociais existentes
entre os diversos segmentos raciais que compõem a popula
ção brasileira.Estas desigualdades podem ser •verificadas
através de diversos indicadores sotiais,como podemos ob
servar, por exemplo, nos dados do Censo de 80 relativos ã
Educação, onde 25% da população branca e 15,3% da popula
ção, amarela encontram-se em situação de semi ou completo
analfabetismo,sendo que para a população negra a porcen
tagem sobe para 48%.

No que diz respeito à posição no mercado de trabalho,
temos que 70,6% da população negra se concentra em .- ocu
pações manuais enquanto que a população branca e amarela
representam nestas ocupações,respectivamente, 52,1%e 32,4%

O caráter explicativo da variável cor/raça torna-se e
\vidente considerando que,mesmo quando eliminamos as difJ
renças educacionais, permanecem as diferenças salariaisj:
tre a população negra e branca no Brasil.Pesguisa 	 reali-
zada pelo SEP-Convénio-SEADE/DIEESE/UNICAMP em 1987,	 de
monstrou um diferencial de rendimento médio real por hora
trabalhada pela população negra da Grande São Paulo,	 da
ordem de 22% a 28% a Menos para todos os níveis de 	 ins
trução, a partir do 19 Grau incompleto.

Tendo em vista que a saúde é resultante da .qualCdade
de vida, na qual tem papel preponderante a nutrição,	 as
condições de trabalho,habitação,saneamento básico,etc..
os dados apresentadoe apontam para uma situação direrenci
ada dos grupos étnicos no Brasil,no tocante as condiçOeJ
de vida e, consequentemente, de saúde.

Neste sentido, a coleta e análise do quesito cor pelo
Sistema de Informação da Secretaria Municipal da 	 Saúde

• permitirá determinar em princípio, o peso das condiçOessé
cio-econômicas na situação de saúde dos diferentes	 :gni'
pos raciais. Por outro lado, possibilitará a 	 identifica
çao do peso da variável racial na incidéncia de JdoençaJ
segundo os grupos étnicos,pois dados relativos a	 outros
países multi-raciais demonstram que a variável raça é
associada à maior ou menor incidéncia de certas •,cloenças
tais como:diabetes,hipertensão,mioma,etc.

Conforme demonstrado pelos dados apresentados acima
a variável "cor" determina diferentes condições sócio-eco
nómicas e de saúde, tendo na identificação da população"
o mesmo peso que outras variáveis já consagradas e acei
tas pelo Sistema de Saúde,tais como semo,idade e nível dJ
instrução, devendo, portanto, ser analisada em estudos epi
demiologicos relativos á morbi/mortalidade e demais aspeé-
tos de saúde da população.

O reconhecimento desta questão,dada a sua magnitude
depende fundamentalmente de vontade política já demons
trada pelo. Secretário desta Pasta, devendo ser ratificadã
pelas diversas instâncias desta Secretaria, uma vez que
os aspectos técnicos que ela contém já forma ,equaeiona
dos por diferentes sistemas de informação de õrgãos ofr
ciais.Todavia, a Secretaria Municipal da Saúde de São PaU
lo será o primeiro órgão de Saúde no pais a trabalhar rafe-
tivamente com essa variável e levá-la em conta para sej:
planejamento de Ações 	 de Saúde.

Assim sendo, propomos que a inclusão do Item "Cor",no
Sistema de Informações desta Secretaria siga a cIãã.sifi
cação utilizada pelo IBGE no Censo de 80,atraVés das catj
goriaS branca, preta, parda e amarela.A utilização destJ
critério justifica-se por permitir uma comparabilidade dos
dados, no que se refere à evolução demográfica, às mudan
ças econômicas e sociais e o reconhecimento das . desigual -
dades raciais, que históricamente acompanham a trajetória
da população brasileira.Por fim,a introdução deste 	 Item
permitirá a elaboração de um planejamento que contemple
as especificidades dos grupos étnicos e,ao mesmo tempo
implemente ações de saúde nas diversas Administrações Re
gionais de Saúde.

PORTARIA 696/90-30.3.90.
O Secretário Municipal da Saúde,no uso de suas atri

buições legais e considerando a justeza da 'reivindicação
contida no documento acima; considerando que a variável
raça é explicativa das desigualdades sociais existentes
entre os diversos segmentos raciais que compõem a popula
ção brasileira,RESOLVE: 1)Introduzir o quesito COR 11-6

Sistema de Informação da Secretaria Municipal da Saúde.2)
Para o cumprimento desta Portaria, o Centro de Epidemiolo
gia, Pesquisa e Informação definirá os critérios técnico
para o registro adequado da raça dos usuários do Sistema
Municipal de Saúde, atendendo a critérios já estabelecidos
rpelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisuica e
outros órgãos de pesquisa e informação no país.




