
InfoReggae
nº 96

A saúde da população negra 



No mês em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, 

debater as questões raciais da atualidade torna-se um compromisso 

social. Preocupado em agir em prol dos setores mais vulneráveis da 

sociedade, o Grupo Cultural AfroReggae não poderia deixar de entrar 

nesse mérito.
 
As edições de novembro do InfoReggae, portanto, trazem para o leitor 

temas que complementarão os debates contemporâneos sobre questões 

raciais. Os dados desse mês  denunciam a gritante desigualdade racial 

que habita o país. Acreditamos que divulgar essa desigualdade através 

de números é um ponto de partida para provocar discussões e, 

futuramente, mudanças efetivas.

No primeiro volume deste mês, apresentaremos informações relevantes 

sobre o estado da saúde da população negra. As porcentagens 

divulgadas nesta edição reforçam a certeza da precariedade do acesso 

a bens e serviços públicos para esse setor – e da urgência por reformas 

no âmbito da saúde.

Os dados publicados neste InfoReggae tiveram como referência o último 

levantamento feito pela Secretaria da Vigilância em Saúde, em 2012. 

Equipe Editorial

Apresentação



 60,8%
dos novos casos 
de Tuberculose, 

em 2012, foram na 
população negra 

 taxa de mortalidade 
por Diabetes 
Mellitus na 

população negra 

 34,1
 

(por 100 mil 
habitantes)
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Aumento de

Doenças comuns

 número de casos de 
hipertensão arterial 
na população negra



 47%
Mortalidade infantil e materna

das mortes nas 
primeiras semanas de 
vida são de crianças 
negras e tem como 
principais causas:

Malformações 
congênitas, 

Prematuridade e
Infecções perinatais

 68%
da mortalidade 
materna são de 

mulheres 
negras, tendo 

como 
principais 
causas a 

hipertensão, 
hemorragia e 

infecção 
puerperal

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde
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