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Em todo o mundo, a raça importa
para a saúde

Mortalidade infantil nos EUA, 2015
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Mortalidade infantil por etnia
na Inglaterra e no País de Gales, 2011
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Mortalidade infantil por raça
na África do Sul, 1998
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Taxa de mortalidade infantil por raça na América Latina
(Número de mortes a cada 1.000 nascidos vivos)
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Taxa de mortalidade infantil por raça na América Latina, 2010
(Número de mortes a cada 1.000 nascidos vivos)
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As desigualdades raciais persistem
ao longo do tempo

Taxas de mortalidade infantil, 1950 – 2013
Mortalidade infantil, a cada 1.000
nascidos vivos
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Compreendendo as desigualdades raciais
Existem grandes diferenças raciais nos status
socioeconômicos

Pobreza e raça na infância, 2016
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Para cada dólar de uma pessoa branca,

Uma pessoa asiática tem o
equivalente a 81 centavos
Uma pessoa negra, 6 centavos
Uma pessoa latina, apenas 7 centavos
Fonte: U.S. Census Bureau, 2014

Média de anos de escolaridade, Brasil, 2014
por raça e sexo, entre adultos de 25 anos
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Riscos ligados à pobreza infantil
Em comparação com crianças de níveis socioeconômicos mais
elevados, as crianças pobres:
– Estão expostas a mais instabilidades familiares, violência,
separações e lares caóticos.
– Recebem menos apoio social e têm pais menos responsivos e
mais autoritários.
– Ouvem leituras com menos frequência, assistem mais TV, e
têm menos acesso a livros e computadores
– Têm uma probabilidade menor de ter pais envolvidos em suas
atividades escolares.
Fonte: Gary Evans, American Psychologist, 2004

Riscos associados à pobreza infantil – cont.
Em comparação com crianças de níveis socioeconômicos
mais elevados, as crianças pobres:
– Têm mais probabilidade de estar expostas a ar e água
poluídos.
– Moram em residências mais cheias, barulhentas e de
menor qualidade.
– Moram em bairros mais perigosos, com serviços
urbanos mais deficientes e maior deterioração física.
– São mais propensos a frequentar escolas e creches de
qualidade inferior.
Fonte: Gary Evans, American Psychologist, 2004

A raça é importante após o nível
socioeconômico ser levado em
consideração

Mortalidade infantil nos EUA por raça e
escolaridade

Taxa de mortalidade infantil
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Por que a raça ainda importa?

Seria o racismo uma peça essencial do
quebra-cabeça para entender o padrão
das disparidades raciais na saúde?

Discriminação individual × institucional

Discriminação institucional/estrutural
Premissas sobre inferioridade racial que estão
profundamente enraizadas nas políticas e
procedimentos rotineiros das instituições sociais

O local importa
Segregação residencial
(residência restrita a áreas específicas com base
na raça) é um exemplo de racismo institucional
• Assim como a remoção e realocação
forçada de povos indígenas
• O isolamento institucionalizado e a
marginalização das populações raciais
afetaram adversamente as chances de vida
de várias maneiras

Segregação racial é…
• Uma das políticas
domésticas mais bemsucedidas do século XX

• "o sistema dominante
de regulação e controle
racial" nos EUA

John Cell, 1982

Por que o lugar onde você mora importa
Onde você mora determina o acesso a:
• Escolas de qualidade
• Oportunidades de emprego
• Moradia segura, acessível e saudável
• Produtos alimentícios frescos e nutritivos
• Segurança para se exercitar, caminhar ou brincar na rua
http://pittsburghpa.gov/finance/

•
•
•
•

Proximidade da natureza
Toxinas (de rodovias, fábricas e outras)
Atenção primária de qualidade e bons hospitais
Transporte público acessível e confiável, além de outros serviços
públicos
• Coesão social e capital social

Diferenças raciais no ambiente residencial
Nas 171 maiores cidades dos
EUA, não há sequer uma cidade
em que os brancos vivam em
condições iguais às dos negros.
"O pior contexto urbano em que
os brancos residem é
consideravelmente melhor que o
contexto médio das comunidades
negras."
Sampson & Wilson 1995

Segregação residencial e nível socioeconômico
Um estudo sobre os efeitos da segregação em jovens
adultos afro-americanos descobriu que a
eliminação da segregação apagaria
as diferenças entre negros e brancos
em termos de:
 Renda
 Escolaridade
(taxa de conclusão do ensino médio)

 Desemprego
E reduziria as diferenças raciais entre mães solteiras
em dois terços
Cutler, Glaeser e Vigdor, 1997

Onde nascem as desigualdades raciais no
nível socioeconômico
Grandes diferenças raciais/étnicas no nível socioeconômico
têm consequências para toda a vida:
– Não são atos divinos
– Não são eventos aleatórios
– Refletem a implementação bem-sucedida de políticas
sociais
O racismo produziu um verdadeiro "sistema fraudulento"

Estereótipos negativos sobre raça
permanecem profundamente enraizados
em nossa cultura
Estereótipos negativos desencadeiam a
discriminação racial

Suspensões pré-escolares
Negros, em especial meninos negros, são suspensos e
expulsos da pré-escola em maior quantidade
• Comparados aos alunos brancos
da pré-escola, os negros têm 3,6 vezes
mais chances de receber uma ou
mais suspensões
• As crianças negras representam 19% das crianças em
idade pré-escolar, mas 47% das crianças na pré-escola que
foram suspensas uma ou mais vezes
• Os meninos têm uma probabilidade três vezes maior do
que as meninas de serem suspensos uma ou mais vezes.
Gillam et al., Research Study Brief, Centro de Estudos da Criança de Yale, 2016

Viés na pré-escola?
• Em uma conferência, 135 professores de educação infantil
assistiram a 12 vídeos curtos e pediu-se que detectassem
comportamentos desafiadores na sala de aula "Às vezes, isso
envolve ver os comportamentos antes que se torne problemático...
Alguns clipes podem ou não conter comportamentos
desafiadores"
• 4 crianças em cada vídeo

Gillam et al., Research Study Brief, Centro de Estudos da Criança de Yale, 2016

Viés na pré-escola!
• Pediu-se que os professores identificassem a criança que
exigiria mais atenção
• Dados de rastreamento ocular identificaram quanto tempo
cada criança foi observada
• Os professores se concentraram mais nas crianças negras
• Os professores passaram mais tempo olhando para
meninos negros do que qualquer outra criança
• O padrão foi verdadeiro para professores brancos e negros
• Ao responder quais crianças precisavam de mais atenção,
42% indicaram o menino negro (68% a mais do que o
esperado por acaso)
Gillam et al., Research Study Brief, Centro de Estudos da Criança de Yale, 2016

O estresse é um caminho importante

Estresse e desenvolvimento da primeira infância
• Nos primeiros anos, ocorre um desenvolvimento vital em
todas as áreas.
• O cérebro se desenvolve rápido, com vários processos se
sobrepondo
• Pequenas interrupções desses processos podem ter efeitos a
longo prazo na capacidade estrutural e funcional do cérebro
• O desenvolvimento do cérebro é modificado pela qualidade
do ambiente.
• Em humanos e animais, variações na qualidade dos cuidados
maternos podem produzir mudanças duradouras na
reatividade ao estresse, ansiedade e função de memória dos
filhos.
Sally Grantham-McGregor e outros, Lancet, 2007

Estresse tóxico

• A ativação forte e prolongada dos sistemas de
gerenciamento de estresse do corpo na ausência da
proteção do apoio adulto.
• Os precipitadores incluem pobreza extrema, abuso
físico ou emocional, negligência crônica, depressão
materna grave, abuso de substâncias ou violência
doméstica.

• Interrompe a arquitetura do cérebro e leva os sistemas
de gerenciamento de estresse a responderem a limites
relativamente mais baixos, aumentando assim o risco de
doenças físicas e mentais relacionadas ao estresse.

A discriminação interpessoal
também é um tipo de estresse potente

Discriminação cotidiana
Na sua vida cotidiana, com que frequência isso acontece com você?
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Você é tratado com menos cortesia do que outras pessoas.
Você é tratado com menos respeito do que outras pessoas.
Você recebe um serviço pior do que outras pessoas em
restaurantes ou lojas.
As pessoas agem como se pensassem que você não é inteligente.
As pessoas agem como se tivessem medo de você.
As pessoas agem como se pensassem que você é desonesto.
As pessoas agem como se fossem melhores que você.
Você é xingado ou insultado.
Você é ameaçado ou assediado.

Na sua opinião, qual foi o principal motivo dessas experiências?

Discriminação e saúde: Tene Lewis
• Discriminação cotidiana - positivamente associada a:
– calcificação da artéria coronária (Lewis et al., Psy Med, 2006)
– proteína C-reativa (Lewis et al., Brain Beh Immunity, 2010)
– pressão arterial (Lewis et al., J. Gerontology: Bio Sci & Med Sci 2009)
– menor peso ao nascer (Earnshaw et al., Ann Beh Med, 2013)
– comprometimento cognitivo (Barnes et al., 2012)
– sono ruim [objet. e subjet.] (Lewis et al, Hlth Psy, 2012)
– mortalidade (Barnes et al., J Gerontology: Bio Sci & Med Sci, 2008).
– gordura visceral (Lewis et al., Am J Epidemiology, 2011)

Discriminação e efeitos na gravidez

• Associações significativas em 79% (14) dos testes
• Com a discriminação, prevê-se ter filhos com peso
muito baixo e parto prematuro
• Em um estudo, a correção da discriminação racial
reduziu a diferença entre mulheres brancas e negras
com relação a partos prematuros e bebês com baixo
peso ao nascer.
Priest et al., Soc. Sci. Med, 2014

O estresse pode causar alterações
negativas em vários sistemas

Cérebro

Sistemas imunológicos e de resposta ao estresse

Epigenética e erosão por telômeros

Desregulação multissistêmica (“carga alostática”)
Para uma revisão, consulte: Danese & McEwen, Physiol Behav 2012, 106: 29-29
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Estresse diminui o tamanho das regiões do cérebro
• Estudo de cérebros de crianças de 12 anos que cresceram
pobres ou sofreram abuso físico ou negligência
• Imagens comparadas de amígdala e hipocampo – duas
estruturas envolvidas no processamento emocional e na
memória – com as crianças de 12 anos criadas em famílias
de classe média sem abuso
• Abuso, negligência e pobreza associados a diferenças
estruturais e alterações volumétricas no cérebro
• As crianças que passam por adversidades no início da
vida tiveram alterações nos tamanhos das estruturas
cerebrais responsáveis pelo aprendizado, memória e
processamento de emoções
JL Hanson et al., Biol Psychiatry, 2014

Adversidade precoce e o cérebro

Comparações volumétricas da amígdala esquerda (A) e hipocampo esquerdo (B) e direito (C).
Nos gráficos, resíduos padrão adj. para massa cinzenta total, estágio puberal e sexo mostrados no eixo vertical

Epigenética
• Epigenética: modificações no genoma que influenciam a
expressão do gene codificado que não altera a sequência de
DNA
• Metilação do DNA – um tipo de modificação epigenética
• Os perfis de metilação do DNA têm uma correlação mais
forte com o nível socioeconômico infantil do que o adulto
• O estresse precoce pode levar a alterações epigenéticas que
aumentam o risco de doenças em adultos

Estresse infantil e alterações epigenéticas
•Em estudos com humanos, a exposição a:
– abuso sexual na infância
– abuso físico na infância
– transtornos mentais
– violência por parceiro íntimo
foi associada a alterações epigenéticas em crianças
•Em estudos com animais, mudanças nos cuidados da
mãe podem levar a mudanças epigenéticas na primeira
semana de vida e que persistem até a idade adulta.
CJ Mulligan, Annual Review of Anthropology, 2016
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Estressores no início da vida e no
período adulto podem ser
passados para as gerações
futuras

Estresse e alterações epigenéticas
• Estudo sobre a fome holandesa na década de 1940
mostrou redução na duração do parto e problemas de
saúde na vida adulta dos filhos e netos de mulheres
grávidas durante a fome
• Pessoas expostas à fome antes do nascimento
apresentam alterações epigenéticas que ainda são
evidentes seis décadas depois
• A exposição ao estresse materno pré-natal
(tempestade de gelo de Quebec em 1998) foi
associada a grandes alterações no genoma (metilação
da prole em 957 genes ligados à função imune)
CJ Mulligan, Annual Review of Anthropology, 2016

Mecanismos epigenéticos intergeracionais
•A vivência no holocausto foi
associada a alterações
epigenéticas evidentes nos pais
e seus filhos (em comparação
com controles
demograficamente
comparáveis)

•Esse estímulo epigenético
intergeracional da resposta
fisiológica ao estresse pode
contribuir para o aumento dos
riscos de psicopatologia na
geração seguinte
Yehuda et al., Biological Psychiatry, 2015
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Perguntas da pesquisa
• Existem alterações epigenéticas de longo prazo que preveem o
risco de doenças associadas a
– Trauma histórico
– Escravidão e suas sequelas
– Traumas e abusos coloniais vivenciados por povos indígenas
– Discriminação e racismo institucionalizado nos dias de hoje?

Melhorando a educação e a saúde
Precisamos começar cedo

High/Scope Perry Preschool
Programa: Crianças negras, que vivem na
pobreza e em risco de fracasso escolar
• Tarefa aleatória
• Aulas diárias e visitas domiciliares
semanais
Aos 40 anos, quem recebeu o programa:

• Teve mais chances de se formar no ensino médio
• Teve uma taxa maior de emprego, renda, poupança e
propriedade de imóvel
• Teve uma taxa menor de prisões por crimes violentos, de
propriedade e de drogas
• Custo-benefício: retorno de US$ 17 à sociedade por
cada dólar investido
Reynolds et al. 2007; Muennig et al. 2009

Impacto intergeracional
Filhos de pessoas no grupo de intervenção
(× controle) tiveram:
• menos suspensões escolares
• níveis mais baixos de criminalidade
• níveis mais altos de escolaridade e emprego
• efeitos mais fortes em crianças do sexo masculino
• efeitos devido ao melhor ambiente familiar na infância
• os efeitos existem mesmo que as famílias do grupo de intervenção
morem em bairros semelhantes ou piores que as do grupo de controle
• efeitos positivos também para irmãos (especialmente homens) de
participantes do programa
James Heckman & G. Karapakuler, NBER Working paper, 2019
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Projeto Carolina Abecedarian (ABC)
• 1972-77, crianças economicamente
desfavorecidas, do nascimento aos
5 anos, randomizadas no programa da
primeira infância
• O programa ofereceu um ambiente
seguro e acolhedor, boa nutrição e atendimento pediátrico
• Aos 21 anos, menos sintomas de depressão, menor uso de
maconha, estilo de vida mais ativo e benefícios educacionais e
vocacionais
• Por volta dos 35 anos, níveis mais baixos de fatores de risco
para doenças cardiovasculares e metabólicas. Efeitos mais fortes
para homens.
Campbell et al. AJPH, 2008; Campbell et al, Science, 2014
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Projeto Carolina Abecedarian (ABC)
• Exemplo: PA sistólica de
143 mmHg em controles
masculinos × 126 mm Hg
no grupo de tratamento
• Um em cada quatro homens
do grupo controle atendeu
aos critérios para síndrome
metabólica em comparação
com nenhum no grupo de
tratamento
• Menor IMC de zero a 5
anos é igual a um IMC
menor na faixa dos 30 anos

PA sistólica
145
140
135
130
125
120
115
Controle

Tratamento

Campbell et al. AJPH, 2008; Campbell et al, Science, 2014

Indo além

Princípios para novas estratégias de intervenção
• As experiências iniciais afetam a saúde e o aprendizado ao
longo da vida, e o desenvolvimento saudável exige
proteção e enriquecimento:
– Proteção e enriquecimento de crianças pequenas exige a
capacitação dos adultos
– Habilidades parentais aprimoradas também aumentam
a empregabilidade e a estabilidade econômica
– Comunidades fortes reduzem o peso das adversidades

Aumento da renda leva à melhoria da saúde
• Políticas de direitos civis
• Credito de Imposto de
Rendimento de Trabalho
(EITC)

• Implementação da previdência
social e ajustes de custo de vida
• Programas de transferência
condicional de renda
• Renda adicional para
Comunidades Nativas
Americanas
David R Williams & Lisa Cooper, Int J Env Res & Pub Hlth, 2019
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Melhorando a vizinhança e as
condições de moradia

Intervenção habitacional em Yonkers
Desconcentração de moradias populares em toda a cidade
 Metade dos moradores de moradias populares foram
selecionados, por sorteio, para se mudar para uma moradia
melhor
 2 anos depois, aqueles que se mudaram relataram melhor
condição geral de saúde, menos abuso de substâncias,
desordem no bairro e violência do que aqueles que
permaneceram
 Aqueles que se mudaram também relataram maior satisfação
com o transporte público, instalações de lazer e assistência
médica
 Eles também tiveram maiores taxas de emprego e menor uso do
bem-estar social
Fauth et al. Social Science and Medicine, 2004

A rede de segurança social como
recurso de resiliência
Mantendo tudo no lugar, uma estratégia
de resiliência

Uma caminhada pela estrada da memória

1981 – Cortes nos serviços sociais e de saúde
• 500.000 pessoas pobres perderam renda de apoio
(Auxílio a famílias com filhos dependentes [AFDC])
• 1 milhão de pessoas retiradas do programa de cupons
alimentícios
• Perda líquida de 600.000 beneficiários do Medicaid entre 1981 e
1983
• O Medicaid cobriu 52% dos pobres em 1985, comparado com
65% em 1976
• Em alguns estados, menos de 20% dos pobres tinham cobertura
• Algumas cidades tiveram uma redução de 21% na elegibilidade
ao Medicaid
Fonte: Wikipedia

Fonte: Mary Mundinger, NEJM, 1985

Crianças e mulheres foram as mais atingidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento da incidência de BPN
Diminuição da mortalidade infantil desacelerou
Níveis de chumbo no sangue infantil aumentaram
Mais de 250 postos de saúde foram fechados
1 milhão de crianças perderam refeições escolares com preços
reduzidos
Aumento da mortalidade infantil em áreas pobres, de 20
estados, entre 1981-82
Aumento de mulheres que não recebem cuidados pré-natal
Aumento de 143% de anemia em mulheres grávidas
Aumento nos casos de sarampo pela primeira vez desde 1963

Fonte: National Institute of Health

Mar Mundinger, NEJM, 1985

"Não pode haver
revelação mais profunda
da alma de uma
sociedade do que a
maneira como trata seus
filhos"

