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I. RESUMO 



 

 
Frequência de mortes por intervenções legais e operações de guerra em 

Salvador e Região Metropolitana e Bahia, no período de 2005 a 2016: um olhar 
racializado. Objetivo: Caracterizar os óbitos por operações legais e intervenções de 
guerra no sistema de informação sobre mortalidade de 2005 a 2016, com enfoque na 
questão racial, trazendo a discussão para o impacto desses óbitos na saúde da 
população negra. Introdução: As políticas públicas formuladas pensando um conjunto 
homogêneo de seres humanos não tem sido eficazes no combate ao racismo 
institucional. Para além disso, o modelo de saúde que desconsidera as iniquidades ao 
morrer e sobretudo o modo como se morre se faz incompleto. Analisar essa 
disparidade nas mortes em relação à variável raça/cor é fundamental na construção de 
políticas públicas de saúde adequadas à realidade social da população 
afrodescendente no Brasil. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, realizado 
com os dados do Sistema Informação sobre Mortalidade (SIM), no período de 2005 a 
2016, referentes a mortes por intervenções legais e operações de guerra em Salvador 
e região metropolitana e Bahia. A variável estudada foi raça. Resultados: Os dados 
referentes a Salvador e Região Metropolitana de 2005-2016 mostram que o número de 
negros mortos na última década variou de 21 a 204, por outro lado, o número de 
brancos mortos variou de 1 a 13. Isso nos mostra que há uma variação em torno de 15 
vezes maior de óbitos de negros em relação a brancos. Há uma tendência de 
manutenção de um modelo racista de segurança pública que tem impactado 
negativamente na bem estar biopsicossocial da população negra. Conclusão: Há uma 
tendência de manutenção de um modelo racista de segurança pública que tem 
impactado negativamente na bem estar biopsicossocial da população negra.É 
necessário um enfrentamento das interseccionalidades do racismo nas instituições de 
Saúde e Segurança para desconstrução deste cenário. 

 
 

Palavras-chave: 1. Racismo e saúde; 2. Sistema de Informação em Saúde; 

3. Raça. 

 

 

  



 

II. OBJETIVO 

 

Caracterizar os óbitos por operações legais e intervenções de guerra no sistema 

de informação sobre mortalidade de 2005 a 2016, com enfoque na questão racial 

trazendo a discussão para o impacto desses óbitos na saúde da população negra. 

 

  

 



 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A quarta edição do Relatório das Desigualdades do IPEA assume que as 

políticas públicas em saúde foram planejadas por décadas para atender as 

demandas de um grupo uniforme de pessoas sem raça e sexo. Foi visto que essa 

forma de construção atuou como mantenedor das desigualdades (IPEA, 2004)  

Embora com dificuldades, aponta Jaccoud (2008) “a ampliação das 

coberturas das políticas sociais teve impactos importantes na redução das 

desigualdades raciais no que diz respeito ao acesso aos serviços e benefícios.” 

Essas políticas, embora importantes para redução das iniquidades em saúde, 

deixaram de ser os únicos instrumentos para reduzir as desigualdades (JACCOUD, 

2008).  

Jaccoud, 2008, ressalta que "os avanços no sentido da consolidação de 

políticas sociais universais têm ampliado o acesso e as oportunidades da 

população negra, mas, em geral, não vêm alterando os índices históricos de 

desigualdade entre brancos e negros" (Jaccoud, 2008, p. 63). Conclui Jaccoud 

(2008, p.63) que "o desafio de construção de uma sociedade onde o Estado e as 

políticas beneficiem, de forma geral e abrangente, o conjunto da população, parece 

estar, no caso brasileiro, diretamente associado ao enfrentamento da questão 

racial". 

Esse olhar homogêneo se baseou no mito universalista de que houve uma 

fusão harmônica das raças no Brasil, consubstanciando o que se denomina por 

mito da democracia racial (LOPÉZ, 2012). SILVERIO (2009) ressalta que as 

políticas decorrentes dessa linha de pensamento: 

 
“desconsideram as desigualdades como resultado de um 
processo de racialização que configurou e consolidou 
socialmente uma parcela da população como “outra” (ou não 
branca) e a alocou em uma posição social de desprestígio, a 
qual suspendeu a sua humanidade, racionalidade e sua 
estética e colocou sua subjetividade em descrédito”.  

 
   Dados da Revista Retrato das Desigualdades do IPEA 4ª edição 

comprovam que negros correspondem a 65% da população pobre e 70% da 

população extremamente pobre, representando 51,1% da população brasileira. Os 

brancos são 48,2% da população total, mas somente 35% dos pobres e 30% dos 



 

extremamente pobres (IPEA, 2009). No campo do acesso à educação de qualidade 

não é diferente. Identificou-se na população negra um aumento de 2,4 anos de 

estudo no intervalo 1995 a 2009, o que ainda não rompe desigualdades: em 2009,  

negros tinham 6,7 anos de estudos, contra 8,4 anos da população branca(IPEA, 

2009). Em 2009, a taxa de escolarização líquida no ensino superior era de 21,3% 

entre a população branca, contra apenas 8,3% entre a população negra, chegando 

a apenas 6,9% entre os homens negros (IPEA, 2009). Em 2006, 70% dos 

domicílios que recebiam Bolsa Família eram chefiados por negros (IPEA, 2009).   

Essa mesma dinâmica de desigualdades pode ser percebida no âmbito da 

saúde. Em 2008, a proporção da população brasileira atendida no sistema de 

saúde, que engloba serviços públicos e privados, foi de 96,2%, índice que alcança 

97,3%, ao se tratar da população branca, e 95,0% quando se refere à população 

negra. No que diz respeito especificamente aos atendimentos ofertados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), a população negra representa 67%, e a branca, 

47,2% do público total atendido. Da mesma forma, grande maioria dos 

atendimentos é para pacientes com renda entre ¼ e ½ salário mínimo, mostrando a 

SUS-dependência da população negra e pobre. O cenário é o oposto em relação à 

saúde suplementar. Em 2008, 34,9% da população branca e 17,2% dos negros 

podiam contar com serviços de assistência suplementar em saúde. É observado 

que o acesso à saúde suplementar não necessariamente determina melhor 

atendimento, mas garante maior rapidez o que é determinante no prognóstico de 

diversos agravos em saúde. (IPEA 2009). Assim, vemos que os dados gerais do 

relatório que considerou o período 1999 a 2009 dão visibilidade a uma realidade 

que precisa de políticas públicas de promoção de igualdade de raça (IPEA 2009). 

 

Atualmente, a morbimortalidade por causas externas é um grande desafio na 

saúde pública. Há um aumento no número de internamentos e sequelas que 

contribui para a redução da expectativa de vida e saúde das populações em 

vulnerabilidade (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2011). Segundo o Boletim 

Epidemiológico Vigilância de violência doméstica, sexual e/ou outras violências: 

Viva/Sinan – Brasil, 2011, os óbitos por causas externas são  8,6 % do total de 

internações ocupando a quinta posição, sendo que homens negros de 20 a 39 anos 

tem as maiores taxas. No período de 2002 e 2011 verificou-se um aumento de 

19,3% nas taxas de internação por agressões. As causas externas ocupavam 



 

(ESCREVA O ANO) o segundo lugar nas estatísticas brasileiras de mortalidade, 

ultrapassada apenas pelas doenças do aparelho circulatório  (COLOQUE A 

REFERÊNCIA).   

 

Em 2011, foi apresentado o Boletim Epidemiológico Vigilância de violências 

e acidentes em serviços sentinelas de urgência e emergência Viva Inquérito – 

Capitais e Distrito Federal (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2011). O Boletim aponta 

que as lesões decorrentes de acidentes e violências representam, no Brasil, a 

primeira causa de morte na população de adultos jovens (10 a 39 anos). As vítimas 

atingidas vão a óbito ou podem ter sequelas permanentes ou não gerando sequelas 

que resultam em incapacidades e ônus ao Sistema. (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

2011). Demonstrou-se que os atendimentos envolvendo pessoas brancas 

representou 32,7% enquanto que a população negra representou 64,8 % dos 

internamentos por acidentes. Esse número envolvendo negros foi maior entre as 

violências sendo 72,5% (3260 pessoas) enquanto que o número de brancos 

internados por violências foi 25% (1124 pessoas) (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

2011). Os internamentos por intervenções legais de agentes públicos somaram 

4755 em todas as raças. Assim é possível perceber a maior vulnerabilidade da 

população negra em internamentos por causas externas de todos os tipos. 

 

A Portaria nº 992 de 13 de maio de 2009, institui a Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). Esta portaria elaborada pelo 

Ministério da Saúde tem como diretriz: 

 
“define os princípios, os objetivos, estratégias e as 
responsabilidades de gestão, voltados para a melhoria das 
condições de saúde desse segmento da população. Inclui ações 
de cuidado, atenção, promoção à saúde e prevenção de 
doenças, bem como de gestão participativa, participação popular 
e controle social, produção de conhecimento, formação e 
educação permanente para trabalhadores de saúde, visando à 
promoção da equidade em saúde da população negra.”  

 

    Essa política foi necessária devido às condições de desumanidade a que 

a grande maioria dos afro-brasileiros é submetida historicamente no Brasil (LOPÉZ, 

2012). Após o fim da escravidão e do comércio de escravizados não houve políticas 

de reparo pelo ônus moral, psíquico e financeiro (TEODORO, 2008). Entretanto, 

houve ações de branqueamento da sociedade e criminalização das práticas 



 

culturais negras como capoeira e as práticas das diversas religiosidades africanas 

(SERAFIM, 2011). Inúmeros são os dados que apontam que negros têm as piores 

condições de vida, muito mais barreiras à participação social e a consequente 

desigualdade e discriminações produzidas sobre estes grupos e a população como 

um todo (IPEA, 2004).  Os primeiros cortiços são as atuais favelas, os negros 

privados de sua liberdade são os meninos que sofrem retaliação pelo corte de 

cabelo, as mães que veem seus filhos morrerem nas mãos do Estado, as mulheres 

que são fortes e podem aguentar dor. A população negra tem, portanto, tido 

experiências de impotência em se proteger das vulnerabilidades gerando agravos 

em sua saúde biopsicossocial que desafiam os princípios de equidade e dignidade 

humana.  

 

Diante disso, para se pensar em equidade e cidadania no Brasil é necessário 

reconhecer o racismo como fator central na produção da morbimortalidade em 

saúde. Conhecer as nuances do racismo possibilita melhor enfrentamento do 

mesmo. Jones (2002) propõe que o racismo assume três dimensões principais: 1. 

Pessoal/Internalizado, que envolve as condutas e sentimentos do indivíduo em 

relação à superioridade/inferioridade etc; 2. Interpessoal, que envolve ações e 

omissões em relação à negligência ao lidar com racismo, falta de respeito, 

desconfiança, desumanização; 3. Institucional/Sistemática/Estrutural, que tem 

cunho material e determina o acesso ao poder envolvendo indisponibilidade ou 

acesso reduzido á políticas de qualidade, escassez de recursos, menor participação 

e finalmente sofrer controle social. 

 



 

 

FONTE: JONES, 2002 

 

A partir disso, podemos entender que as nuances do racismo são um 

conjunto de elementos que interacionam como um sistema. Essas três dimensões 

do racismo atuam de modo sinérgico entre si. Segundo Jones (Jones, 2002): 

 
“O racismo institucional, que possivelmente é a dimensão mais 
negligenciada do racismo, desloca-se da dimensão individual e 
instaura a dimensão estrutural, correspondendo a formas 
organizativas, políticas, práticas e normas que resultam em trata-
mentos e resultados desiguais. É também denominado racismo 
sistêmico e garante a exclusão seletiva dos grupos racialmente 
subordinados, atuando como alavanca importante da exclusão 
diferenciada de diferentes sujeitos nesses grupos.” 

 

O conceito de racismo institucional foi pioneiramente cunhado pelos ativistas 

do grupo Panteras Negras, Stokely Carmichael e Charles Hamilton, em 1967, como 

capaz de produzir: “A falha coletiva de uma organização em prover um serviço 

apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem 

étnica” (Carmichael; Hamilton, 1967, p. 4); Hoje em dia, compreende-se que, mais 

do que uma insuficiência ou inadequação, o racismo institucional  é um mecanismo 

que viola os corpos negros de modo ativo e sistemático.  

 

Anjo (2004) ressalta que o “conceito de racismo institucional permite 

examinar o sistema de correlações de força não projetado em sua integralidade, 

mas que funciona sob o pressuposto biopolítico da seleção e da proteção do 



 

segmento branco em comparação aos segmentos não brancos da população”.  Em 

adição, Silva (2009) afirma que: 

 “a utilização da noção de racismo institucional permite 

não apenas uma compreensão mais ampla sobre a produção 

e a reprodução das desigualdades raciais brasileiras, como 

também aumenta as possibilidades de resgatar, nas políticas 

públicas e nas políticas organizacionais, novas frentes de 

combate ao preconceito e à discriminação e de promoção da 

igualdade racial, desalojando-se o debate do plano exclusivo 

das relações interpessoais e recolocando-o nos termos de 

sua dimensão política e social.”  

 

O racismo institucional é caracterizado como uma violência institucional que 

naturaliza e reproduz as desigualdades raciais no âmbito político e social 

extrapolando as relações interpessoais (SILVA, 2009). Este conceito guarda 

estreita relação com o conceito de vulnerabilidade que segundo Bertolozzi (2009) 

também pode ser analisada em três dimensões, as quais: “a individual, relacionada 

ao conhecimento que o indivíduo tem acerca do agravo; a programática, a esta 

agrega ações organizacionais preconizadas para prevenção do agravo e acesso a 

saúde; e, por fim, a social, que contempla o ciclo de vida, a mobilidade social e a 

identidade social. O indivíduo pode ser contemplado por mais de uma destas.” 

 

Dessa forma, o racismo institucional é dispositivo capaz de produzir e 

perpetrar as situações de vulnerabilidade de indivíduos e grupos (WERNECK, 

2016) restringindo as liberdades individuais e sociais dos sujeitos, atuando inclusive 

na possibilidade de vida ou morte e fazendo com que todo o seu entorno seja 

deficiente, desgastante e gerador de doença. Assim, para se pensar em equidade e 

cidadania no Brasil, é necessário que a construção das políticas públicas enseje a 

temática racial.  

 

Diante desse panorama, um estudo que considere o impacto da violência 

sob a saúde dos corpos negros e da população negra como um todo é de central 

importância. De uma forma geral, observam-se muitas pesquisas concentradas no 

âmbito do Direito, das Ciências Socias e, de forma progressiva, das Ciências da 

Saúde. Entende-se que avaliação crítica das disparidades raciais em relação à 



 

violência policial é fundamental na construção de políticas públicas de saúde 

adequadas à realidade social da população negra no Brasil. Conforme observação 

de Thaines (2009), os Sistemas de Informação em Saúde no Brasil têm sido 

utilizados como ferramentas capazes de armazenar a produção de informações 

importantes para as políticas públicas. Os dados produzidos pelo Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM) que geram informações é um exemplo de sistema 

capaz de possibilitar a identificação vulnerabilidades e desigualdades na saúde.  

 

Sabe-se que o status negro e pobre potencializa a probabilidade de sofrer 

agravos em saúde como também o risco de morte por causas externas. 

Particularmente, as mortes por ação institucional são um alarmante problema de 

saúde pública. No presente estudo, será analisada a disparidade racial nessas 

mortes que correspondem ao CID Y35-Y36 nos sistemas de informação em saúde. 

Esta classificação subdivide-se em Y35, que corresponde a “traumatismos infligidos 

pela polícia ou outros agentes da lei, incluindo militares em serviço, durante a 

prisão ou tentativa de prisão de transgressores da lei, ao reprimir tumultos, ao 

manter a ordem, e outra ação legal sendo estes:  intervenção legal envolvendo uso 

de armas de fogo, explosivos, gás, objetos contundentes, objetos cortantes e 

penetrantes, execução legal, empurrão, murro, meios não especificados; e Y36, se 

refere as operações de guerra correspondendo a lesões a pessoal militar ou a 

população civil causadas por operações de guerra ou por rebeliões civis sendo 

estes: explosão de armamento naval, destruição de aeronave, outras explosões ou 

fragmentos, incêndio, fogo e substâncias quentes, disparo de armas de fogo e de 

outras formas convencionais de combate, armamento nuclear, armas biológicas, 

armas químicas e outros meios de combate não convencionais” (DATASUS, 2018).  

 

O Atlas da Violência publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) em 2017, em parceria com Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP),  sinaliza que a Bahia está entre os três estados com maior letalidade das 

intervenções legais (autos de resistência), assumindo o segundo lugar atrás do Rio 

de Janeiro e ganhando de São Paulo no período de 2005 a 2016.  

 

A categoria “intervenções legais e operações de guerra”, registro Y35-Y36 do 

SIM, apresenta eminente grau de subnotificação. Em 2015, o SIM registrou apenas 



 

942 casos de intervenções legais, enquanto o Décimo Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública registrou 3.320 mortes decorrentes de intervenções policiais, ou 

seja, 3,5 vezes o número de registros da saúde.  

 

Esse panorama aponta para a incapacidade do Estado em executar políticas 

de segurança e compromisso com a os princípios de equidade e humanidade em 

saúde (IPEA, 2017). Este estudo pretende contribuir para um avanço na reflexão a 

respeito do aspecto saúde nas mortes por ação institucional a fim de apontar 

caminhos para superação do racismo estrutural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDO  

 

Trata de um estudo epidemiológico descritivo, com dados agregados.   

 

FONTE DE DADOS  

 

Dados disponibilizados nos Sistemas de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

disponível no endereço eletrônico: http://datasus.saude.gov.br. . O documento de 

entrada do sistema é a Declaração de Óbito (DO), padronizada em todo o território 

nacional. No SIM, de acordo com o inciso IV do art. 1º da Portaria nº 130/GM, de 12 

de fevereiro de 1999, os dados são coletados pelas secretarias municipais de 

saúde, por meio de busca ativa nas Unidades Notificadoras. Depois de 

devidamente processados, revistos e corrigidos, são consolidados em bases de 

dados estaduais, pelas secretarias estaduais de saúde. Essas bases são remetidas 

à CGAIS, que as consolida, constituindo uma base de dados de abrangência 

nacional. O código Y35 corresponde a intervenções legais e inclui traumatismos 

infligidos pela polícia ou outros agentes da lei, incluindo militares em serviço, 

durante a prisão ou tentativa de prisão de transgressores da lei, ao reprimir 

tumultos, ao manter a ordem, e outra ação legal; e o código Y36 corresponde a 

operações legais e inclui lesões a pessoal militar ou à população civil causadas por 

operações de guerra ou por rebeliões civis. Os dados obtidos são da cidade de 

Salvador e sua região metropolitana e estado da Bahia. Foram coletados em 2017 e 

se referem ao período de 2005 a 2016. Foram obtidos os dados referentes à 

variável raça/cor. Os dados de Salvador foram comparados com os da Região 

Metropolitana e Bahia.  

 

VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

As variáveis de escolha para o estudo se restringiram àquelas disponíveis e 

foram: sexo, raça, causa e  local de ocorrência.  A declaração de óbito considera 

como raças as denominações preta, parda, branca, indígena e amarela. Para fins da 

presente pesquisa, os contingentes preto e pardo serão computados na categoria, 

http://datasus.saude.gov.br/


 

“negros”, seguindo os padrões adotados no âmbito dos estudos das relações raciais 

e no plano das políticas públicas.  

 

POPULAÇÃO DE ESTUDO  

 

Todos os indivíduos catalogados na plataforma DataSus, identificados com 

causa mortis CID Y35-Y36, no período de 2005 a 2016. Em alguns anos não havia 

registro de mortes de indivíduos do sexo feminino.  

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Foram calculadas proporção e a razão, esta última tendo como numerador o 

número de óbitos de negros e denominador o número de óbitos de brancos. Os 

dados foram apresentados em tabelas e gráficos do Programa Excel. Foram 

separadas as mortes por intervenções legais e operações de guerra em Salvador, 

Bahia. Em cada localidade foram cruzados os dados de raça e sexo. 

 

ASPECTOS ÉTICOS  

 

O presente estudo foi realizado, exclusivamente, com dados secundários 

obtidos de registros da plataforma tabnet do Datasus, disponibilizados amplamente 

ao público. Essa base de dados preserva a identidade dos indivíduos, de modo que 

o presente estudo respeitou os princípios da ética em pesquisa, em conformidade 

com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

VI. RESULTADOS 

 

O banco de dados analisado representa todas as mortes em Salvador e 

região metropolitana e estado da Bahia, no período de 2005 a 2016, por 

Intervenções Legais e Operações de Guerra, a qual está enquadrada em mortes 

por causas externas. Em todas as tabelas, negros é somatório de pretos e pardos, 

que foram destacados como forma de comparação.   

A Tabela 1, é a Frequência de Óbitos por Intervenções Legais e Operações 

de Guerra, segundo raça e sexo em Salvador e Região Metropolitana, 2005-2016, 

mostra em termos absolutos, o número de óbitos por ação institucional comparando 

brancos e negros ao longo das décadas. Como mostra o Gráfico 1 Frequência de 

Óbitos por Intervenções Legais e Operações de Guerra, segundo raça e sexo em 

Salvador e Região Metropolitana, 2005-2016, o número de negros mortos na última 

década variou de 21 a 204, por outro lado, o número de brancos mortos variou de 1 

a 13. Isso nos mostra que há uma variação em torno de 15 vezes maior de óbitos 

de negros em relação a brancos. Em 2015, foi o ano com maior número de óbitos, 

dos 204 óbitos 191 (93,65%) foram de negros, 13 (6,37%) brancos e 2 (0,98%) com 

raça/cor ignorada. Isso mostra que negros morreram aproximadamente 15 vezes 

mais que brancos neste ano. Dentre estes óbitos estavam os jovens entre 16 e 27 

anos, mortos na denominada Chacina do Cabula, em Salvador. Em 2005, negros 

morreram 51 vezes mais, sendo registrada 51 mortes negras e 1 morte de brancos. 

Ressalta-se que os negros representaram entre 81 a 94 por cento dos óbitos 

considerando a distribuição por anos.  
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Gráfico 1 - Frequência de Óbitos por Intervenções 
Legais e Operações de Guerra, segundo raça e sexo 

em Salvador e Região Metropolitana, 2005-2016 
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Como mostra o gráfico 2 - Frequência de Óbitos por Intervenções Legais e 

Operações de Guerra, segundo raça e sexo em Salvador, 2005-2016, o número de 

óbitos tem aumentado em todas as raças. Porém, ao verificar a razão entre negros 

e brancos, nota-se uma variação de 2 a 32 vezes mais mortes entre negros. Em 

2016 houve 205 mortes negras, representando 89,91% das mortes daquele ano e 

21 mortes brancas o que representa 9,21 %. Entre 2005 e 2007 não houve óbitos 

de brancos, enquanto que no mesmo período houve 38 mortes de negros, e em 2 

casos de morte a raça não foi registrada. Os menores números para negros 
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ocorreram em 2006, sendo registradas 2 mortes, e o menor número  para brancos 

foi em 2008 e 2009, sendo registrada 1 morte em cada ano. A média das mortes de 

brancos na última década foi de 4,9 mortes/ano, a média de pretos foi de 

13,3mortes/ano, a média de pardos foi de 57 mortes/ano e a média de negros 69,1 

mortes/ano. De modo geral as intervenções policiais e operações de guerra tem 

uma responsabilidade crescente nas mortes de todas as raças em Salvador. É visto 

que na composição populacional da capital Salvador, a participação da população 

autodeclarada preta (20,4%) é significativamente maior do que as médias estadual 

e regional, assim como a participação dos autodeclarados brancos (23%) é menor 

do que essas médias, enquanto os autodeclarados pardos (54,8%) têm uma 

participação inferior às médias estadual e regional. Assim, Salvador é a cidade com 

75,2 % de negros sendo considerada a cidade mais negra fora da África. O 

números mostram que negros morrem mais que brancos. Segundo o Censo 

Demográfico 2010, na composição populacional de Salvador 505.645 eram 

brancos, 743.718 pessoas eram negras, 1.382.543 eram pardas e 638.825 eram 

pretas e 402 foram ignoradas. Os coeficientes de mortalidade por intervenções 

legais e operações de guerra são de 5,93 x 10– 6 em brancos, 7,39 x 10- 6 em 

negros. Os coeficientes de mortalidade só puderam ser calculadas relativas ao ano 

de 2010 por inexistência de censo demográfico anual. A taxa de brancos foi menor 

que a de negros e o número absoluto de brancos mortos neste ano foi uma das 

mais baixas na série estudada (3 óbitos), comparado a 55 mortes de negros que 

estava na média (69,1) dos óbitos na série estudada.   

 

 



 

 

 

O gráfico 3 Frequência de Óbitos por Intervenções Legais e Operações de 

Guerra, segundo raça e sexo em Bahia, 2005-2016 mostra que em 2007 a morte de 

negros representou 80,65% das mortes (184) contra 16,13% dos brancos. O ano 

com maio número de mortes foi 2015 com 225 mortes em número absoluto, sendo 

13 de brancos (5,78%), 42 de pretos (18,67%), 164 de pardos (72,89%) e 206 

negros (91,56%). O menor número de mortes em pessoas brancas, pretas, pardas 

e negras foi em 2006 de 1, 2, 18 e 20 respectivamente. 

Segundo o Censo Demográfico referente ao ano 2010, a população total na 

Bahia correspondia a 14.016.906 sendo a população branca 3.110.605 (22%), preta 

2.397.249 (17,1%), amarela 158.925 (1,13%), parda 8.293.057 (59,16%), indígena 

56.381(0,4%), sem declaração 689(0,004%), portanto negros correspondem a uma 

maioria de 76,26%. Apesar da Bahia ser um estado de maioria negra, o coeficiente 

de mortalidade invenções legais e operações de guerra, no mesmo ano, foi de 1,93 

x 10-6 em pessoas brancas, 3,74 x 10- 6 em pretos, 7.96 x 10-6 em pardos, sendo de 

negros 6,92 x 10-6.  
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O presente estudo revelou que a média das mortes decorrentes de 

Intervenções Legais e Operações de Guerra entre 2005 a 2016 foi de 4,9 

mortes/ano, a média de pretos foi de 13,3 mortes/ano, a média de pardos foi de 57 

mortes/ano e a média de negros 69,1 mortes/ano em Salvador. 

  

Na Região Metropolitana de Salvador houve 807 mortes entre 2005 e 2016 

uma média 73,36 mortes/ano entre negros, entre brancos houve 62 mortes, uma 

média de 5,63 mortes/ano. Na Bahia foram 903 mortes, uma média de 100,33 

mortes/ano de negros. Houve 76 mortes de brancos totalizando uma média de 8,4 

mortes/ano.  

 

Há que se considerar que houve um número grande ignorados no 

preenchimento da raça, esse subregistro nas Declarações de Óbito desencadeia 

prejuízos para construção de políticas adequadas e controle das mesmas. 

Em Salvador foi registrado apenas dois óbitos de mulheres as quais 

pertencentes à raça/cor negra. Em Salvador e Região Metropolitana foi registrado 



 

dois óbitos de mulheres pardas e em um óbito a raça/cor foi ignorada. No Estado da 

Bahia foram registradas 2 mortes de mulheres brancas e 3 mortes de mulheres 

negras em 2016.  

VII. DISCUSSÃO 

 

Se analisarmos os números apresentados associando isso ao 

pertencimento racial das vítimas identificamos uma “supervitimização” de 

negros.  É necessário ainda considerar que há uma variação de dados tendo em 

vista a subnotificação, despreparo dos legistas no preenchimento do quesito 

raça/cor e fluxo de gestão da informação (RIBEIRO e SILVA, 2010; MACEDO, 

2012). A maior vulnerabilidade dos negros em relação a esses agravos reside, 

dentre outros fatores, em um processo histórico de criminalização do ser negro 

(SERAFIM, 2011). 

 
Se antes falávamos em diferenças moldadas em 
influências genéticas, que justificavam a hierarquização e 
o domínio, hoje, falamos de ambientes físicos e sociais 
propícios a certos atos de exclusão e isolamento. Se antes 
criminalizávamos abertamente os negros africanos e seus 
descendentes, hoje, impera o sutil e oculto de “potencial 
suspeito” em que o alvo preferencial da imputação penal 
de condutas, revestido material e simbolicamente de uma 
racialização na sociedade brasileira é dirigido, 
preferencialmente, a negros..(...) 

 
 Soares, 2004 afirma que a “vitimização letal se distribui de forma desigual 

em jovens pobres e negros, do sexo masculino que tem pagado com a vida o preço 

de nossa insensatez coletiva.” O problema alcançou um ponto tão grave que já há 

um déficit de jovens do sexo masculino na estrutura demográfica brasileira. O Atlas 

da Violência de 2017 assume que “a tragédia diária nos últimos anos atingiu 

contornos inimagináveis: apenas em três semanas são assassinadas no Brasil mais 

pessoas do que o total de mortos em todos os ataques terroristas no mundo nos 

cinco primeiros meses de 2017, que envolveram  498 atentados, resultando em 

3.314 vítimas fatais.”  Portanto, apesar de não estarmos em guerra, 

experimentamos as consequências típicas de uma guerra. 

 

São verificadas maiores frequências de homicídios de jovens em bairros 

localizados nas áreas de exclusão territorial, onde as políticas públicas (educação, 



 

saúde, lazer, moradia, etc) são mínimas e não alcançam os grupos de pessoas ali 

residentes (LOLIS 2008). Ferreira (2013) registra que os bairros dos Distritos 

Sanitários do Subúrbio Ferroviário, Cabula/Beiru e São Caetano/Valéria 

mantiveram-se entre os mais violentos desde 1994 até 2012.  

 

Segundo o relatório Global Study on Homicide: Trends, Context, Data, 

produzido pela Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o Brasil figura 

entre os vinte países com as maiores taxas de homicídio do mundo (UNODC, 

2014), sendo que em 2012 a taxa brasileira de homicídios por 100 mil habitantes já 

era 150% superior ao limite aceitável em termos de taxas de homicídios segundo os 

parâmetros internacionais. 

 

O Pacto pela Vida lançado em Salvador na manhã do dia 6 de junho de 2011 

instituiu, entre as ações anunciadas no pacote, a aquisição de 500 novas viaturas, 

contratação de 150 policiais civis, realização de concurso para o Departamento de 

Polícia Técnica e a ampliação da rede de Centros de Atendimento Psicossocial  

(Caps-AD).  

 

É possível observar através dos dados recolhidos que entre 2005 e 2010 

houve uma média de 18,5 mortes/ano de negros e 0,83 mortes/ano de brancos 

decorrentes de ação OPERAÇÃO DE .... institucional. (REFAZER ESTE CALCULO 

– MEDIA)  Entre 2010 e 2016 houve uma média de 107,5 mortes/ano de negros e 

houve 8,16 mortes/ano de brancos. Isso nos mostra que houve um aumento de 

5,81 vezes dessas mortes por ação institucional após a implementação do 

programa Pacto pela Vida em Salvador. Essa racialização da ação institucional tem 

tido um papel antagônico aos esforços tímidos da PNSIPN de promoção de direitos 

não apenas de acesso a saúde e participação social, mas também, e mais 

importante, o direito inalienável á vida.  

 

Segundo Ricardo Cappi (2009), podemos dividir as violências em 

institucional, estrutural e interpessoal. O foco das políticas de segurança recai sobre 

as violências interpessoais: 

“em detrimento de uma análise mais profunda que veja as 
discriminações racial, social e de gênero, exclusão social e política, 
exclusão institucional, impedimento à participação, desemprego, 



 

desigualdade, violência penal, letalidade trabalhista, como fatores 
predisponentes à marginalização e aos agravos em saúde” (CAPPI, 
2009).  

 

Essa situação da falta de oportunidades educacionais e laborais, 

precarização do trabalho, desqualificação social, a desagregação identitária, a 

desumanização do outro, anulação da alteridade, a população de rua, a fome, a 

violência, a falta de acesso a bens e serviços, à segurança, à justiça e à cidadania 

condena os jovens a uma vida de restrição material e de anomia social, que 

terminam por impulsionar a marginalização. (LOPES, 2006). 

 

É percebida uma interseccionalidade entre as formas de racismo estrutural. 

Se no campo da segurança pública os corpos negros são vítimas preferenciais, o 

racismo atua gerando mais iniquidades em saúde, menos acesso aos serviços de 

saúde e consequente redução da expectativa de vida.  

 

Werneck (2005) ressalta que o racismo estrutural:  

“pode ser definido como o fracasso coletivo das organizações e das 
instituições em promover um serviço profissional e adequado às 
pessoas por causa da sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele 
manifesta-se em normas, práticas e comportamentos discriminatórios 
adotados no cotidiano de trabalho das instituições, os quais são 
resultantes, em larga medida, do preconceito ou dos estereótipos 
racistas.” 

 

Os dados do suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad) 2003, por exemplo, indicam que apesar da universalidade do atendimento 

do SUS – 98% das pessoas que procuram o sistema são atendidas –, a 

integralidade do atendimento à população negra não se efetiva. A pesquisa indica 

que a população negra, apesar de corresponder a 76% dos atendimentos efetuados 

pelo sistema, possui acesso restringido à realização de exames e procedimentos 

médicos de maior complexidade em comparação à população branca, mesmo 

quando se realiza o controle da variável renda per capita. 

 

É visto, que as práticas discriminatórias das instituições de saúde têm trazido 

grande incidência de morbidade a população negra. Para além disso, os 

comportamentos discriminatórios das agências de segurança pública contribuem 



 

para o efeito de massa de mortalidade para esta população.  Pode-se falar que há 

um cenário de crise na saúde biopsicossocial da população negra.  

 

Cabe primeiramente o reconhecimento de que a morte se insere no contexto 

de iniquidades em saúde. Sobretudo o modo como se morre também é capaz de 

gerar doença psíquica a toda comunidade que conviveu, interagiu e participou com 

o ente. Seguido a isso, cabe um processo de escuta das demandas do movimento 

negro e construção conjunta das políticas públicas.  

 

É necessário que o cuidado em saúde da população negra não se resuma ao 

preenchimento do fator raça/cor nas fichas de atendimento, á qualidade das 

unidades e saber quais as doenças mais prevalentes. Para, além disso, é preciso 

mudança em um modelo de segurança pública conivente e promotor de execuções 

sumárias e uso abusivo de força letal. (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2017). O Atlas da 

Violência de 2017 registra que:  

O número de incidentes de mortes decorrentes de intervenção 
policial já ultrapassou o de latrocínio (roubo seguido de 
morte), o que demonstra (...) não uma ação isolada e que 
práticas letais de agentes estatais não configuram um desvio 
individual de conduta, mas sim um padrão institucional de uso 
da força pelas polícias. 

 

O enfrentamento do racismo institucional nas instituições de Saúde depende 

de uma interlocução com a Segurança Pública. Ao Estado brasileiro cabe um 

compromisso de desconstrução da naturalização das mortes negras através de 

políticas de segurança racionais e efetivas na promoção nos direitos de bem estar e 

cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

 

1. A população negra morre significativamente mais que a população 

branca por ação institucional em Salvador, Região Metropolitana e Bahia. 

2. Houve um aumento exorbitante nas mortes por ação institucional em 

todas as raças nos últimos anos. 

3. A universalização do SUS não tem gerado equidade no bem estar da 

população negra tanto pelo racismo estrutural das instituições de saúde como de 

segurança pública. 

4. É necessário um enfrentamento do racismo estrutural através de 

escuta das demandas do povo negro para melhorar as condições de vida da 

população negra e da sociedade como um todo.  
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