
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Por que é importante a coleta e o 
registro da informação sobre a 
raça/cor dos usuários dos 
serviços de saúde nos Sistemas 
de Informação? 
 

A Constituição Brasileira 
determina que a saúde é um dever 
do Estado  e um Direito do 
Cidadão. Para que possamos 
prestar uma assistência que leve 
em consideração as características 
dos povos que compõe a 
sociedade brasileira precisamos 
contar com o auxilio de varias 
informações como: idade, sexo, 
raça/cor entre outras.  
 

A disponibilidade deste dado 
nos Sistemas de Informação em 
Saúde é de grande importância, 
uma vez que a partir dela muitos 
estudos epidemiológicos poderão 
ser realizados e irão nos ajudar a 
elaborar e implementar Políticas 
Públicas  para atender as 
necessidades de cada segmento da 
população. 
 

Este campo raça/cor já existe 
em importantes bancos de dados 

do SUS como: Sistema de Informações 
Ambulatoriais - SIA, Sistema de 
Informações Hospitalares - SIH, Sistema de 
Informações de Mortalidade - SIM, Sistema 
de Informação sobre Nascidos Vivos – 
SINASC, Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação e o Sistema Integrado de 
Gestão Ambulatorial SIGA - Saúde que é 
utilizado no município de São Paulo. 
 

No município de São Paulo, o campo 
raça/cor nos formulários de saúde foi 
introduzido por meio da portaria 
696/1990-SMS-SP e a regulamentação da 
coleta por meio da portaria 545/2004-SMS-
SP onde orienta que a coleta deverá ser 
realizada pelo método da autodeclaração 
isto é, o (a) próprio (a) usuário (a) é quem 
especifica a sua raça/cor, pois ninguém 
melhor que a própria pessoa, para saber 
qual é a sua raça/cor. As categorias 
utilizadas seguem as preconizadas pelo 
IBGE: Branca, Preta, Amarela, Parda e 
Indígena. 
 

Devemos utilizar as categorias 
empregadas pelo IBGE, porque ela nos 
possibilita realizar cruzamentos com dados 
de todo o país e fazer comparações a nível 
nacional. 
 

QUAL  É A SUA  COR OU 
RAÇA\ETNIA? 

 
POLÍTICA PÚBLICA SE FAZ COM 
INFORMAÇÃO. 
 

A população brasileira é 
formada pela mistura de povos 
indígenas, africanos, europeus e 
orientais. 
 

Valorizar e reconhecer as 
próprias origens e identidade racial 
pode ajudar a cada um de nós a 
formular um projeto afirmativo de 
vida. 
 

Para a formulação de 
Políticas Públicas é igualmente 
importante conhecer quem são e 
como vivem os vários segmentos 
da população brasileira para que 
suas necessidades de saúde sejam 
atendidas. 
 
PORTANTO É MUITO IMPORTANTE 
QUE VOCÊ CONHEÇA E INFORME A 

SUA ORIGEM RACIAL QUANDO 
SOLICITADO. 

 


