
 
RESOLUÇÃO CMS/BH – 235/08 

 
 
O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em sua reunião extraordinária, realizada no 
dia 17/7/2008, no uso de suas competências regimentais e legais conferidas pela Lei Federal 8.080, de 
19/9/90, Lei Federal 8.142, de 28/12/90, Lei Municipal 5.903, de 3/6/91 e Lei Municipal 7.536, de 19/6/98. 
   
Considerando a proposta de Política de Saúde da População Negra, elaborada pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte; 
 
Considerando que esta proposta visa a implementação de políticas de saúde para a população negra de 
Belo Horizonte;  
 
Considerando o parecer favorável da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, emitido em 01/7/2008. 
 
Resolve: 
 
Aprovar a proposta de Política de Saúde da População Negra de Belo Horizonte/SMSA-BH, com as 
seguintes recomendações: 
 
a) Implantar o quesito raça/cor no projeto gestão/saúde em rede, da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte; 
b) Divulgar, permanentemente, os dados referentes à saúde da população negra para movimentos sociais 

ligados à raça negra, conselheiros de saúde e profissionais de saúde, com ênfase na política de 
promoção da igualdade racial; 

c) Distribuir o folder sobre saúde da população negra, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte para conselheiros municipais, distritais e locais e profissionais de saúde da rede 
municipal; 

d) Incluir os aspectos referentes à raça negra nos protocolos assistenciais da Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte; 

e) Incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre questões de saúde ligadas à raça negra; 
f) Incluir a assistência à população negra residente em áreas de baixo risco através do Programa Saúde 

da Família (PSF); 
g) Convidar os movimentos sociais ligados à raça negra para participarem da elaboração do projeto a ser 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que será financiado pelo Ministério 
da Saúde; 

h) Promover um seminário de discussão com o tema “qualificação dos profissionais da saúde sobre  
políticas de saúde para a população negra”. 

 
 
Belo Horizonte, 17 de julho de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBERTO DOS SANTOS 
2º Secretário do Conselho Municipal de Saúde 
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