
RESUMO
As populações negra e indígena, historicamente, têm sido 
privadas de direitos básicos, tornando frequentes casos de 
violência, de desrespeito, de discriminação e têm sofrido, 
também, com a invisibilidade nas políticas públicas. Este ar-
tigo tem o objetivo de levantar dados sobre a violência sofrida 
pelas populações que se autodeclararam da raça/cor preta 
ou indígena, durante o preenchimento das fichas de noti-
ficações de violência, no estado do Rio Grande do Sul. Tra-
ta-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritiva e 
retrospectiva. Os dados foram coletados através do Sistema 
de Informações de Saúde do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (Tabnet/Datasus). As informa-
ções foram analisadas sob a forma de números absolutos e 
proporções, com auxílio de tabelas e gráficos do programa 
Microsoft Excel. Os resultados demonstram que, apesar de 
alarmantes, os dados não expressam a magnitude da reali-
dade, visto o processo de naturalização e de banalização da 
violência, consequência do racismo e da discriminação que 
acometem os grupos populacionais citados. A subnotificação 
da violência também interfere diretamente nos resultados. 
A discussão levantada evidencia a necessidade de debate e 
problematização acerca da qualificação das notificações e in-
formações de modo a subsidiar as políticas públicas para a 
promoção da equidade a nível nacional.
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ABSTRACT
Historically the black and indigenous populations 
have been deprived of their basic rights. Thus, cases 
of violence, disrespect and discrimination become 
more frequent, resulting in more suffering from 
a sense of total invisibility in public policies. This 
article aims to collect data on the violence suffered 
by populations that have declared themselves black 
or indigenous during the filling of violence reports, 
in the state of Rio Grande do Sul. It is a quantitative, 
descriptive and retrospective study. Data were 
collected through the Health Information System of 
the IT Department of SUS (Brazilian Unified Health 
System) (Tabnet/Datasus). The information was 
analyzed using absolute numbers and proportions, 
through the Microsoft Excel tables and graphs. 
The results, although alarming, do not express 
the magnitude of reality, due to naturalization and 
banalization of violence, a consequence of racism and 
discrimination that affect the populations mentioned. 
The results are also affected by the underreporting 
violence. The discussion highlights the need for 
debate and questioning about the qualification of 
reports and information in order to subsidize public 
policies for the promotion of equity at a national level. 
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INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem 
como princípios estruturantes a univer-
salidade, a integralidade e a igualdade na 
atenção. Esses princípios se vinculam e 
se entrelaçam para a garantia do direito 
à saúde e assumem diferentes conforma-
ções para que o acesso esteja garantido a 
toda a população observando suas neces-
sidades e especificidades (BRASIL, 1990).

Nesse escopo é que se apresenta a equi-
dade em saúde, impulsionada pelo empo-
deramento de grupos populacionais espe-
cíficos e pelas reivindicações por direitos 
sociais. A ideia de igualdade compreende 
a distribuição homogênea, ou seja, a cada 
pessoa uma mesma quantidade de bens 
ou serviços. A equidade, por sua vez, leva 
em consideração que as pessoas são di-
ferentes e têm necessidades diversas  
(BARROS; SOUZA, 2016).

Observa-se que tanto nas áreas urbanas 
quanto nos territórios rurais apresentam-
se dinâmicas complexas de interação so-
cial pelo Brasil, como é o caso do estado do 
Rio Grande do Sul (RS). As estratégias de 
aproximação a determinados segmentos, 
especialmente a população em situação de 
maior vulnerabilidade, têm trazido a ne-
cessidade de desenvolver mecanismos de 
acesso diferenciados para esses grupos, 
que apresentam características relacio-
nais que os distingue de outros segmentos 
sociais já incluídos na agenda dos serviços 
de saúde (MACHADO, 2007). 

Badziak e Moura (2010) afirmam que 
uma política pública de saúde efetiva re-
presenta a única maneira de assegurar 
o acesso à saúde e, consequentemen-
te, minimizar as iniquidades em saúde.  
Whitehead (1992) apontou a definição de 
iniquidades em saúde como sendo diferen-

ças desnecessárias e evitáveis. Ou seja, as 
iniquidades em relação ao perfil de saú-
de são as desigualdades que podem ser 
contornadas e que impedem os indivíduos 
de alcançar plenamente seu potencial de 
bem-estar e de realização. No campo da 
saúde, as iniquidades são compreendidas 
como problemas que tendem a acompa-
nhar as distâncias sociais existentes entre 
os indivíduos.

Para Leandro (2010), a desigualdade co-
loca os desfavorecidos numa situação de 
que não só a vontade própria basta para que 
saiam da situação que estão. Em termos de 
raça/cor, por exemplo, os indivíduos podem 
ser classificados como negros ou brancos, 
morenos ou mulatos, asiáticos ou indíge-
nas. Cada uma dessas categorias de clas-
sificação está associada a uma determinada 
posição social, possui uma história e atri-
bui certas características em comum aos 
indivíduos nela agrupados. O mesmo vale 
para gênero (homens, mulheres, travestis 
e transexuais), sexualidade (hétero, homos-
sexual, gays, lésbica e bissexual), classe (ri-
cos e pobres, classe média e proletariado, 
profissionais liberais e moradores de rua) e 
geração (jovens e idosos, adultos e adoles-
centes, coroas e crianças), entre outros. 

No século XVIII, a cor da pele era consi-
derada um critério fundamental nas rela-
ções de poder e de hierarquia. Enquanto na 
Europa, a cor da pele tinha o objetivo de servir 
aos interesses imperialistas de dominação da 
África e da Ásia, no Brasil, foi utilizada pelas 
elites para a dominação de negros e mula-
tos para além do ordenamento social escra-
vocrata. No caso dos povos indígenas, essas 
desigualdades se apresentam concretamen-
te nas taxas de morbidade e mortalidade e 
outros problemas que, constantemente, são 
vinculados às desigualdades sociais. Isso 
demonstra a fragilidade sobre o princípio da 
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equidade encontrado no SUS. É necessário 
conhecer melhor a dinâmica da determina-
ção social das desigualdades e iniquidades 
em saúde para serem superadas de forma 
mais eficiente (SILVA; DIAS, 2013). 

As populações citadas têm sido fre-
quentemente privadas de seus direitos 
essenciais, se encontram à margem da so-
ciedade e não possuem os mesmos direitos 
e acessos a saúde, alimentação, moradia 
e educação que os outros. O processo de 
marginalização intensifica a desigualdade 
social e ocorre por diversos fatores, prin-
cipalmente decorrente do contexto históri-
co de repressão que as populações negra 
e indígena, por exemplo, passaram e ainda 
passam no Brasil (LAVOR, 2016).

No entanto, vale atentar que os indiví-
duos que compõem o conjunto dos margi-
nalizados não escolhem tal posição e, na 
maioria das vezes, sofrem hostilidades, 
discriminações, preconceitos e violência 
que causam diversos problemas à sua vida. 
Este estudo irá focar na população negra 
e população indígena, duas populações 
que têm sido alvos de violência constantes 
na sociedade brasileira e que tem sofrido 
com a invisibilidade nas políticas públicas  
(POPPOVIC; SPOSITO; CRUZ, 2013).

De acordo com o Mapa da Violência de 
mortes por armas de fogo, há uma crescen-
te vitimização negra no país. De 2003 para 
2012 dobrou-se a porcentagem de pessoas 
negras mortas, de 72,5% para 142%. No ano 
de 2012 as armas de fogo vitimaram 10.632 
brancos e 28.946 negros, o que represen-
ta 11,8 óbitos para cada 100 mil brancos e 
28,5 para cada 100 mil negros; morreram 
por armas de fogo 142% mais negros que 
brancos (WAISELFISZ, 2015).

Efetivamente, o Brasil não foi capaz de 
promover ações em defesa da ampliação 
das oportunidades para a população negra. 

A formulação e consolidação da ideologia 
racista ocorrida nesse período permitiu a 
naturalização das desigualdades raciais que 
foram, assim, reafirmadas, em um novo am-
biente político e jurídico (MARTINS, 2012). 

Além da população negra, a população 
indígena também sofre com as conse-
quências da discriminação e do preconcei-
to. Embora os estudos sobre morbidade e 
mortalidade não cubram a totalidade da 
população indígena brasileira é possível 
identificar taxas de três a quatro vezes 
maiores do que a população em geral. É 
importante ressaltar, ainda, que as análi-
ses demográficas e epidemiológicas dos 
povos indígenas têm o desafio de consi-
derar a enorme sociodiversidade desses 
povos, bem como as trajetórias sociais e 
históricas (SECHI, 2009).

Esses grupos populacionais vêm so-
frendo uma violência sistemática desde o 
período colonial. As formas de violência 
foram distintas e com especificidades his-
tóricas a depender do tempo-espaço e do 
grupo étnico e pode-se afirmar que estão 
presentes ainda hoje, ocasionando ainda 
mais vítimas (MINAYO, 2005).

Todas essas questões colocadas têm por 
intuito evidenciar algumas das dificulda-
des e desigualdades em saúde pelos quais 
as populações específicas ainda estão 
submetidas mesmo com toda a estrutura 
do SUS. Essas populações historicamente 
marginalizadas, necessitam de que as po-
líticas públicas tenham a sensibilidade de 
mobilizar gestores, usuários e trabalhado-
res da saúde com vistas às especificidades 
dessas populações (GONTIJO, 2010).

O reconhecimento de que a violência 
exerce um forte impacto, tanto social quanto 
econômico no SUS e que as ações e as in-
tervenções com foco na promoção da saúde 
precisam ser qualificadas, ocasionaram o 
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lançamento da Política Nacional de Redução 
da Morbimortalidade por Acidentes e Violên-
cias, em 2001, pelo Ministério da Saúde. Um 
dos instrumentos dessa Política é a Ficha de 
Notificação, Investigação Individual de Vio-
lência Doméstica, Sexual e Outras Violên-
cias, integrante do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (BRASIL, 2001).

Em 2011, através da Portaria n° 104, a 
notificação de violências passou a integrar a 
lista de notificação compulsória, universa-
lizando a notificação para todos os serviços 
de saúde. A ficha de notificação individual 
deve ser preenchida por um profissional 
quando atender qualquer caso suspeito ou 
confirmado de violência (BRASIL, 2011). 

Para a saúde, a notificação é o meio de 
comunicação da ocorrência de determina-
da doença ou agravo, feita para a autorida-
de sanitária por um profissional com o ob-
jetivo de realizar medidas de intervenção 
adequadas para a realidade de um territó-
rio. Com o agrupamento das notificações 
dentro de um sistema, é possível acompa-
nhar as características de um fenômeno, 
sua distribuição e tendência em um perío-
do de tempo e em um local (MARCHESE; 
SCATENA; IGNOTTI, 2008).

Para uma melhor compreensão do perfil 
das vítimas dos casos notificados de violên-
cia, incluiu-se, no ano de 2014, na ficha de 
notificação, o quesito sensível a motivação da 
violência. Esse campo foi incluído em função 
da vulnerabilidade de uma parcela da po-
pulação às violências, é de preenchimento 
obrigatório e serve para elucidar a motivação 
que mais contribuiu para a ocorrência de vio-
lência. Outro campo que auxilia na compreen-
são do perfil das vítimas é o de raça/cor. Esse 
campo segue o critério de autoatribuição e 
entre as opções estão: branca; preta; amare-
la; parda; indígena (BRASIL, 2015).

Por conta do cenário descrito, esse arti-

go tem como objetivo levantar dados sobre 
a violência sofrida pelas populações que se 
autodeclararam da raça/cor preta ou indíge-
na, durante o preenchimento das fichas no-
tificações de violência, no RS. Mais especifi-
camente, identificar as diferentes formas de 
violência que as vítimas que se autodeclara-
ram da raça/cor preta ou indígena sofrem e 
contribuir no planejamento, monitoramento, 
avaliação e execução de políticas públicas 
integradas e intersetoriais que visem à efe-
tivação da promoção da equidade no SUS. 

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem 
quantitativa, descritiva e retrospectiva ba-
seado em dados secundários. De acordo com 
Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva 
procura descobrir a frequência com que um 
fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 
os outros, sua natureza e características. 

PROCEDIMENTO PARA  
COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados através do Sis-
tema de Informações de Saúde do Departa-
mento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (Tabnet/Datasus), uma ferramenta 
de informação e acesso disponível para to-
dos os cidadãos. Este estudo tem como inte-
resse o período compreendido entre 2009 e 
2015, ou seja, os últimos sete anos. A esco-
lha por esse recorte temporal é justificada, 
pois compreende o período de espaço mais 
atualizado disponível no Tabnet/Datasus no 
momento da execução dessa pesquisa. 

As informações foram obtidas direta-
mente do site Tabnet/Datasus e as variá-
veis escolhidas para serem analisadas cor-
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respondem ao campo “violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências” no RS. Para 
a presente pesquisa, foram selecionados o 
critério “raça/cor” (branca, preta, parda e 
indígena); associado a oito tipos de violên-
cia disponíveis (violência física, violência 
psicológica, tortura, violência sexual, ne-
gligência/abandono, violência financeira, 
trabalho infantil e lesão autoprovocada) e 
também ao sexo da vítima (homem/mu-
lher). Foram selecionados esses campos  
pois dentre as opções disponíveis no  
Tabnet, essas podem atender melhor aos 
objetivos desta pesquisa. 

PROCEDIMENTO DE  
ANÁLISE DOS DADOS

A consolidação dos dados foi reali-
zada na forma de tabelas de distribui-
ção de frequência, geradas pelo sistema  

Tabnet/Datasus. As informações foram 
analisadas sob a forma de números abso-
lutos e proporções, com auxílio de tabelas 
e gráficos do programa Excel.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Por ser uma pesquisa que utilizou banco 
de dados secundário, de domínio público e 
sem possibilidade de identificação dos su-
jeitos, não se fez necessária a submissão 
para o Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram levantados os números de no-
tificações dos oito tipos de violência dis-
poníveis no Tabnet/Datasus, separados 
pelo critério de raça/cor autodeclarada 
das vítimas.

Tabela 1 - Número de notificações de oito tipos de violência separado pelo critério de raça/cor 
autodeclarada, no Rio Grande do Sul. Brasil, 2009 a 2015

Tipo de Violência Branca Parda Preta Indígena

Violência Física 24.903 3.885 2.006 160

Violência Psicológica 15.048 2.341 1.262 49

Violência Sexual 5.895 1.049 694 32

Violência Financeira 841 137 82 2

Tortura 1.389 181 109 10

Negligência/abandono 6.449 1.154 581 24

Trabalho Infantil 148 34 9 0

Lesão autoprovocada 7.789 784 386 18

Total 62.462 9.565 5.129 295

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.
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De acordo com a Tabela 1, no período 
de 2009 a 2015, foram realizadas, ao total, 
77.451 notificações no RS, em relação à vio-
lência física, à violência psicológica, à vio-
lência sexual, à violência financeira, tortura, 
à negligência/abandono, ao trabalho infantil 
e à lesão autoprovocada, cujas vítimas se 
autodeclararam da raça/cor branca, parda, 
preta ou indígena. Percebe-se que desse to-
tal, 80,65% (62.462) das notificações corres-
pondem a vítimas que se autodeclararam da 
raça/cor branca e apenas 6,62% (5.129) são 
de vítimas que se autodeclararam da raça/cor  
preta e 0,38% (295) são de notificações de 
violência em que as vítimas se autodeclara-
ram da raça/cor indígena.

Na tabela é possível identificar que a 
notificação mais realizada dentre as quatro 
populações selecionadas foi em relação à 
violência física. Entretanto, enquanto fo-
ram realizadas quase 25 mil notificações 
de violência física de vítimas que se au-
todeclararam da raça/cor branca, foram 
realizadas apenas 2.006 notificações de ví-
timas que se autodeclararam da raça/cor 
preta e 160 que se autodeclararam indíge-
nas. A segunda notificação mais realizada 
dentre as quatro populações foi a violência 
psicológica (15.048 - branca; 2.341 - parda; 
1.262 - preta; 49 - indígena). A notificação 
menos realizada dentre essas populações 
diz respeito ao trabalho infantil (148 - bran-
ca; 34 - parda; 9 - preta). Nessa categoria, 
não foi realizada nenhuma notificação de 
vítimas da população indígena no período 
de 2009 a 2015, no RS. 

Apesar de estabelecido na Constituição 
Federal de 1988 que prática do racismo 
como crime inafiançável e imprescritível 
(BRASIL, 1988), no que tange ao tratamento 
dado a população negra e aos povos indíge-
nas, o racismo persiste. Os casos de violên-
cia, desrespeito, discriminação, ameaças 

e assassinatos seguem em número cres-
cente nas últimas décadas (COIMBRA JR.; 
SANTOS, 2000) o que corrobora com o baixo 
número de notificações de violência encon-
trado nesta pesquisa.

A população autodeclarada negra (para 
o IBGE, incluem pardos e pretos) no RS to-
taliza 1.725.166 pessoas, segundo o cen-
so demográfico de 2010, o que representa 
16,13% dos habitantes do Estado. Já a po-
pulação indígena, segundo o mesmo cen-
so, totaliza em 32.988 no RS (IBGE, 2010). 
Isso significa que são populações presen-
tes no Estado, mas que não estão sendo 
vistas quando o assunto abrange violência.

A diferença entre o número de notifi-
cações de violência da população branca 
para as populações negra e indígena pode 
ser abordada sob duas vertentes: a invisi-
bilidade e a “normalização” da violência, 
que reflete o quadro de racismo e discri-
minação que acomete esses grupos po-
pulacionais citados, e negligenciamento 
no preenchimento das notificações. Sob 
a primeira vertente, há diversos linhas 
e caminhos que podem explicar a invisi-
bilidade da violência que atinge a popu-
lação negra e a população indígena. Em 
uma sociedade, em que características 
fenotípicas podem ser usadas como jus-
tificativas para estruturar o sistema de 
classes e hierarquias sociais, pertencer 
a uma raça/cor pode limitar as possibi-
lidades de mobilidade social ascenden-
te e, gerar enormes restrições aos ser-
viços de saúde, principais dispositivos 
de notificação de violência (RISCADO;  
OLIVEIRA; BRITO, 2010).

Uma pesquisa com profissionais da saú-
de que atendem casos de violência encon-
trou que, se por um lado, esses reconhecem 
a presença da violência, por outro, há certo 
silenciamento diante do problema. A dupla 
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“visibilidade/silenciamento” aparece como 
resposta da banalização da violência que 
acomete alguns casos. A pesquisa chega a 
conclusão de que os profissionais sabem da 
importância da notificação, porém enxergam 
a violência que atingem algumas vítimas 
como algo “corriqueiro” e que “faz parte do 
cotidiano” (KIND et al., 2013).

Segundo a Tabela 2, independente da 
raça/cor, as maiores vítimas de violência 
no RS, no período de 2009 a 2015, foram 
do sexo feminino. Nas vítimas que se au-
todeclararam da raça/cor preta, 67,28% 
das notificações são do sexo feminino e na 
população que se autodeclarou da raça/cor 
indígena, esse índice vai para 71,84%. Esse 
dado representa que, apesar da popula-
ção negra e da população indígena serem, 
muitas vezes, vítimas invisíveis, quando 
são vistas, geralmente, são mulheres que 
estão sofrendo a violência.

Os movimentos sociais negros têm im-
portância na luta pela visibilidade. Eles 
buscam romper com o imaginário que se-
grega o negro, que o coloca como respon-
sável pela violência que sofre. Apesar de 
toda segregação, a população negra busca 
resistir a violência que tanto a acomete e, 
busca também, mostrar que não merecem 
ser vítimas de atos violentos simplesmente 
por um dia ter tido seus antepassados como 
escravos (GARCIA; ABRAHÃO SOUSA, 2015).

Em relação à população indígena, a in-
visibilidade da violência faz parte de um 
grupo maior, de invisibilidade demográfica 
e epidemiológica, devido a poucos estudos 
que abordam a questão saúde e raça/cor e 
também devido aos escassos mecanismos 
de coleta de dados no que tange a povos 
indígenas. A tentativa de propor e colocar 
em marcha mudanças visando diminuir a 
desigualdade em saúde fica impossibili-
tada sem estudos e sem dados precisos  
(COIMBRA JR.; SANTOS, 2000). 

Outra vertente de discussão que deve 
ser trazida para analisar o baixo número 
de notificações de violência que atinge a 
população negra e indígena, diz respeito 
ao negligenciamento no preenchimento e a 
subnotificação por parte dos profissionais. 
Pesquisas com essa temática apontam que 
muitos profissionais não realizam a noti-
ficação por medo de retaliações, dificul-
dade ou constrangimentos de preencher 
a ficha, sobrecarga no cotidiano do ser-
viço e dificuldade em lidar com os casos. 
A impotência dos profissionais diante dos 
casos é algo abordado em outros estudos  
(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008).

Por ser recente o fato da notificação, 
esta se torna muitas vezes negligenciada, 
seja pelos profissionais, por não entende-
rem a importância ou pelas vítimas por não 
conhecerem seus direitos. Deve-se atentar, 

Tabela 2 - Número de notificações de violência separado pelo critério de raça/cor e sexo, 
no Rio Grande do Sul. Brasil, 2009 a 2015

Sexo Branca Parda Preta Indígena

Masculino 12.262 2.009 958 58

Feminino 25.581 3.593 1.970 148

Total 37.843 5.602 2.928 206

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.
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também, que o campo raça/cor é autode-
clarado e quando os profissionais acabam 
definindo por preencher esse quesito, sem 
perguntar para a vítima, esses dados aca-
bam se revelando imprecisos e omissos. 
Ao contrário de quando ocorre a autodecla-
ração, em que os dados se mostram mais 
fiéis, realistas e precisos (OSÓRIO, 2003).

É necessário capacitar e sensibilizar 
profissionais e vítimas sobre a importância 
da notificação e da autodeclaração em re-
lação à raça/cor. Somente a partir de mu-
danças nesses quesitos será possível con-
tribuir para gerar dados que dimensionam 
a magnitude da violência contra populações 
específicas como questão a ser enfrentada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A população negra e a população indíge-
na vivenciaram e vivenciam no Brasil situa-
ções de exclusão, marginalidade e discrimi-
nação, derivando fatores como a violação do 
direito à saúde e ao livre desenvolvimento. 
No cotidiano, essas situações colocam as 
populações em posição de maior vulnerabi-
lidade frente a situações de violência.

Os resultados demonstram que, apesar 
de alarmantes, os dados não expressam a 
magnitude da realidade, visto o processo de 
naturalização e de banalização da violência, 
consequência do racismo e da discrimina-
ção que acometem os grupos populacionais 
citados. A subnotificação da violência tam-
bém interfere diretamente nos resultados. 

A discussão levantada, a partir dos dados 
encontrados, evidenciam a necessidade de 
debate e problematização acerca da quali-
ficação das notificações e informações de 
modo a subsidiar as políticas públicas para 
a promoção da equidade a nível nacional. 
Por fim, espera-se que, a partir desta inicia-

tiva, as especificidades em saúde das popu-
lações aqui apresentadas integrem a agen-
da de gestores, fomentando a visibilidade de 
quem sempre foi marginalizado ao longo da 
história. Reforça-se a necessidade de mais 
pesquisas nessa área no Brasil e os acha-
dos deste estudo sugerem alguns temas 
que podem ser investigados posteriormen-
te, por exemplo, uma discussão ampliada 
sobre cada tipo de violência que acomete as 
populações negra e indígena. 

Deve-se almejar, também, a inclusão dos 
campos que abrangem as violências que 
acometem outras populações específicas, 
como a população de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais (LGBT) e a 
população em situação de rua no sistema 
Tabnet/Datasus. Por meio disso, será possí-
vel avançar no planejamento, execução, mo-
nitoramento e avaliação de políticas públi-
cas integradas e intersetoriais que visem à 
efetivação da promoção da equidade no SUS. 
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