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Resumo: Essa dissertação constitui o trabalho de conclusão de curso de Mestrado Acadêmico 

em Saúde Coletiva, área de concentração Epidemiologia, Linha de Pesquisa: Saúde de Grupos 

Populacionais Específicos e baseia-se na apresentação do artigo “Morbidade Hospitalar e 

fatores associados segundo a raça/cor da pele na Bahia, 2008-2012” ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana. No artigo 

objetiva-se analisar a associação entre morbidade hospitalar e fatores socioeconômicos e 

demográficos, segundo a raça/cor da pele na Bahia, durante o período 2008-2012. Trata-se de 

um estudo ecológico, exploratório, constituído de várias observações de corte transversal 

mensuradas em diferentes momentos no tempo. No estudo foram utilizados os dados 

secundários disponíveis no Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS do 

Departamento de Informática do SUS – DATASUS, incluídos todos os municípios que 

constituem o estado da Bahia e para os quais houve registros de internações hospitalares do 

SIH-SUS e dados socioeconômicos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Esse estudo possibilita ampliar a compreensão sobre disparidades mediante o processo 

saúde-adoecimento e apontar áreas onde se concentram populações em situações sociais de 

vulnerabilidade. Escassos são os estudos sobre morbidade hospitalar e inexistentes os estudos 

nessa perspectiva que considerem a raça/cor da pele das populações. Cor da pele, raça e etnia 

são construtos ainda pouco reconhecidos nas práticas de saúde e literatura científica sobre a 

saúde no Brasil. Dessa forma, pretende-se contribuir com a produção científica acerca das 

desigualdades em saúde e subsidiar para que as morbidades que afetam em maior grau a 

população negra sejam identificadas, evidenciadas e monitoradas. Igualmente, busca-se 

auxiliar no planejamento e efetivação de políticas públicas direcionadas à saúde da população 

negra no estado da Bahia. 

 

  


