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editorial

Na contemporaneidade, compreender a diversidade como elemento estruturador da vida em sociedade e suas implicações 

para o cotidiano é tão importante quanto saber fazer cálculos. O “jogo das identidades” é parte do processo que constrói 

demandas importantes para o setor político e, por conseguinte, produz condições para o exercício da cidadania. Pela importân-

cia que adquiriu no contexto atual, trata-se de uma necessidade aprender e refletir sobre a diversidade em suas inúmeras possi-

bilidades e dimensões (social, política, cultural e econômica).

Em 2009 foi publicado o decreto 6872 - Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial –(PLANAPIR) e por essa via o go-

verno federal institucionalizou ações voltadas para promoção da igualdade racial no Brasil.

O Ministério da Saúde já havia publicado a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde da Mulher elaborada com recorte étnico-racial. Tais políticas também são respaldadas por princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde e têm indicadores sociodemográficos e de saúde como subsídios que trazem à luz a 

ampla desigualdade em que vive a população brasileira. 

O grau de abrangência da Estratégia Saúde da Família e o número de unidades em cada região do país são informações de 

extrema importância em razão de suas unidades serem o principal meio, em nível local, de organização do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em nosso país. É desse horizonte que o PSF deverá incorporar em suas rotinas de atendimento ações orientadas pe-

las políticas nacionais de atenção integral à população negra e à saúde da mulher. Mas como isso deveria ser feito?

Para responder tal pergunta os movimentos sociais deverão ser consultados sem dúvida. Mas, sobretudo entende-se que os 

serviços de saúde deverão em seu trabalho cotidiano exercitar a sensibilidade, incorporar as modernas concepções de direitos 

humanos e compreender a diversidade da população atendida em sua área de abrangência. Novas experiências enriquecerão a 

vida do trabalhador em saúde, mas isso depende de um amplo processo de reflexão e vivência das diferenças em padrões não 

hierárquicos, e contrapor-se aos padrões historicamente estabelecidos e postulados pelo senso comum.

Com isso ganha o Sistema Único de Saúde que se fortalece, ao cumprir seu papel previsto na Constituição Federal, ganha 

a população em cidadania e respeito e, finalmente ganha o trabalhador em saúde que terá seu trabalho reconhecido em ações 

mais condizentes com as reivindicações da população.

A diversidade só se tornou uma questão para o cotidiano dos serviços porque houve um intenso trabalho de reflexão nos di-

ferentes setores da sociedade e do SUS. Os sujeitos sociais e políticos desse processo podem ser identificados pelo compromisso 

com a construção de alternativas para os problemas de saúde, alguns crônicos na história da Saúde no Brasil, como a indiferen-

ça em relação à dor dos Outros. Então, por que não abraçar esse novo desafio?

Boa leitura!
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