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O dia 25
5 de maio
o de 2020 marcou o início de
e uma ond
da de
prote
estos antirrracistas qu
ue mobiliza
aria milharres de pessoas ao re
edor do mundo
m
pelas
s próximas semanas. Naquela
a data, o afro-ame
ericano Ge
eorge Floyd
d foi
assassinado po
or um poliicial branco
o na cidad
de de Minn
neapolis, E
Estados Un
nidos,
traze
endo à tona
a a urgência das pauta
as defendid
das pelo movimento n
negro (1). Como
C
parte
e dos prote
estos, antigos monum entos associados a ideais racista
as têm sido
o alvo
de m
manifestante
es. Na cidade de Bristtol, Inglaterra, populares derruba
aram e jogaram
em u
um rio a estátua
e
do traficante de escravo
os Edward Colston, re
esponsável pelo
trans
sporte força
ado de mais de oitentta mil home
ens, mulheres e criançças africanos no
século XVII (2). A existência desses símbolos em
e espaços
s públicos é um reflexo dos
valorres que um
m dia regerram a vida em socied
dade. Sua permanênc
p
cia ao longo
o dos
séculos é apena
as um exem
mplo de co mo tais vallores são perpetuadoss, criando raízes
r
profu
undas no inconscien
nte coletivo
o. O mov
vimento an
ntirracista contrapõe não
some
ente posic
cionamentos discrimin
natórios in
ndividuais, mas os p
próprios pilares
sobre
e os quais as sociedades m
modernas foram con
nstruídas e que validam
preco
onceitos de
d gênero, raça e cclasse. O racismo, portanto, é estrutural e
instittucional.
O racismo institucio
onal pode ser
s definido como "o ffracasso coletivo
de u
uma organização parra prover u
um serviço
o apropriad
do e profisssional parra as
pessoas por ca
ausa de sua
a cor, cultu
ura ou orig
gem étnica. [O racism
mo instituciional]
pode
e ser visto
o ou dete
ectado em processos
s, atitudes e compo
ortamentos que
totalizam em discriminaçã
d
ão por precconceito in
nvoluntário,, ignorância
a, negligên
ncia e
esterreotipação racista, que causa de
esvantagens
s a pessoas
s de minoriia étnica” (3). O
racis
smo instituc
cional impa
acta de man
neira direta
a a vida de indivíduoss pertencen
ntes a
mino
orias étnica
as em diverrsos países . Em comp
paração com
m pessoas b
brancas, ne
egros
estão
o mais sujeitos ao de
esemprego , menor ac
cesso a mo
oradia, ren
nda, educaç
ção e
serviiços de saú
úde. A despeito do au
umento na
a perspectiv
va e qualid
dade de vid
da da
popu
ulação negra da Amé
érica Latina
a nos últim
mos anos, as diferen
nças não foram
f
supe
eradas, ha
avendo importantes discrepânc
cias inter-raciais no
os padrões
s de
adoe
ecimento e de acesso aos serviçços e insum
mos de saúde (4). No Brasil, pes
ssoas
negrras são diariamente discriminada
d
as no SUS, sejam ela
as usuárioss do sistem
ma ou
profissionais da saúde (3).
(
Uma das forma
as em qu
ue essa diiscriminaçã
ão se
manifesta tem sido exte
ensamente relatada na
n literatura médica : as difere
enças
interr-raciais existentes no manejo clíínico da dor.
Os prime
eiros estud os sobre o tema com
meçaram h á cerca de
e três
déca
adas, e os resultados geralmentte mostram
m que o tip
po de trata
amento que um
pacie
ente com dor
d recebe depende d a cor da su
ua pele. Es
sse fenôme
eno é obserrvado
em d
diversos co
ontextos, a exemplo d
de abrigos de idosos, centros de
e tratamento de
cânc
cer e no manejo
m
da dor pós-op
peratória. Proporciona
almente, p
pessoas bra
ancas
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receb
bem mais prescrições
s de opioide
es para o alívio
a
da do
or do que p
pessoas ne
egras,
mesm
mo quando
o os indivíduos relatam
m os mesm
mos níveis de
d intensid
dade de dor (5).
Um estudo rea
alizado com
m veterano
os do exérrcito estadu
unidense d
demonstrou
u que
dentre os indiv
víduos que
e sofriam d
de dores crônicas, os
s negros re
ecebiam menos
m
presc
crições de opioides do
o que os brrancos (6). Quando ve
eteranos ne
egros e bra
ancos
são s
submetidos
s à terapia crônica co m opioides
s, os branco
os têm um monitoram
mento
mais
s cuidadoso
o, sendo realizados m ais exames
s laboratoriais. Além d
disso, enqu
uanto
os p
pacientes brancos
b
so
ob uso de
e opioides possuem mais chan
nces de serem
s
enca
aminhados para um especialista
e
a em dor, os negros sob uso d
de opioides
s têm
mais
s chances de
d serem en
ncaminhado
os para ava
aliações de abuso de ssubstâncias
s (7),
o qu
ue pode ser
s
um ind
dicativo de
e que, sob
b a ótica deturpada
a pelo racismo,
profissionais de
e saúde pod
dem atribuiir aos negro
os maior prropensão a o vício.
pela raça
Marcante
es diferençças de tra
atamento motivadas
m
a são
tamb
bém relata
adas duran
nte e apóss o trabalh
ho de parrto. Um esstudo bras
sileiro
realiz
zado no município do
o Rio de Ja neiro revellou que quanto mais clara for a pele
de u
uma mulher, mais chances ela tem de re
eceber anes
stesia no p
parto norm
mal. A
proporção de mulheres
m
qu
ue recebera
am anestesia foi de 78
8% para ne
egras, 84% para
pardas e 86% para branc
cas (8). A v
violência ob
bstétrica é uma realid
dade impac
ctante
na vida de mullheres negrras brasilei ras. Uma parturiente
p
negra con
nta que apó
ós ter
solicitado anesttesia à equipe médica
a, recebeu, na realidad
de, uma do
ose de ocito
ocina,
droga utilizada para acelerar o trab
balho de parto.
p
A mulher relatta: “Depois
s que
aquillo entrou na
n minha veia,
v
eu me
e senti esquartejada. Eu nunca ssenti uma coisa
ma dor co
tão horrível na
a minha viida. Era um
omo se eu estivesse levando várias
v
panc
cadas no ab
bdômen” (9
9). Pesquisa
as conduzid
das nos Esttados Unido
os mostram
m que
mulh
heres negra
as, latinas e asiáticas recebem menos
m
med
dicamentoss analgésico
os no
pós-parto do que mulhere
es brancas , ainda que
e relatem níveis
n
seme
elhantes de dor
(10,1
11). Os tra
abalhos cita
ados são a penas algu
uns exemplos da vastta literatura
a que
expõ
õe a disparridade existtente no trratamento da dor mo
otivada pela
a raça. É válido
v
ressa
altar que a maioria dos estudo
os sobre esse
e
tema foi realizad
da nos Esttados
Unidos. Há, po
ortanto, um
ma lacuna na compre
eensão de como a ra
aça influencia o
manejo clínico da dor no Brasil.
B
Algumas hipótesess têm sido
s
propo
ostas para
a explicarr as
inequ
uidades ob
bservadas no tratam
mento entre
e as raças
s (12); trrês delas serão
s
brevemente dis
scutidas. A primeira rrefere-se a supostas diferenças inter-racia
ais na
tolerrância à do
or. Um estudo demon
nstrou que
e estudante
es de mediicina e mé
édicos
resid
dentes acre
editam que pessoas ne
egras são mais
m
resiste
entes à dorr, o que o autor
deno
ominou “racismo internalizado” (13). É im
mportante destacar
d
qu
ue aquilo a que
cham
mamos “raç
ça” é uma construção
o sociopolíttica, não uma classificcação bioló
ógica,
pois não há differenças ge
enéticas su ficientes en
ntre negros
s e brancoss para divid
di-los
em rraças ou subespécies
s. Não obsttante, pesq
quisas dem
monstram q
que há, de fato,
pequ
uenas difere
enças nos limiares
l
de
e dor entre indivíduos brancos e negros, em
mbora
não se saiba se
e isso tem qualquer rrepercussão
o clínica (12). Ironica
amente, bra
ancos
possuem limiarres de dor mais eleva
ados, de modo que, se
s a raça fo
osse um crritério
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válid
do, pessoas
s negras deveriam re
eceber doses mais elevadas de
e analgésico
os. A
segu
unda hipóte
ese afirma que barre
eiras linguíísticas poderiam dificcultar a co
orreta
mensuração da
a dor e, consequent
c
temente, o tratamen
nto adequa
ado (12). Esse
cená
ário seria particularm
p
mente relev
vante para habitantes dos Esta
ados Unido
os de
orige
em latina ou
o pertence
entes a outtras minoria
as étnicas cuja
c
língua
a materna não
n
é
o ing
glês. Entre
etanto, foi demonstrad
do que mé
édicos poss
suem a ha bilidade té
écnica
para detectar corretamen
c
nte os níve
eis de dor em branco
os e latinoss (5). Ademais,
existtem ferram
mentas efic
cazes para a mensuração da dor
d
a exem
mplo da escala
e
analó
ógica visua
al (VAS), que por util izar númerros, imagens ou core
es transpõe
em as
barre
eiras linguíísticas (14). Por fim, a terceira hipótese
h
é a de que a
as diferença
as no
manejo clínico da dor seriam um rreflexo das diferenças
s culturais ao lidar co
om o
sofrimento. Negros e latin
ais propensos ao pen
nos são ma
nsamento d
de que “a dor
d é
ineviitável” e sã
ão mais apegados a ccrenças reliigiosas do que branco
os em situa
ações
difíce
eis (12). Ce
ertamente o respeito às diferenç
ças culturais é essenccial – se alg
guém
acred
dita que su
ua dor é ne
ecessária e não aceita
a intervenções médica
as, essa escolha
deve
e ser acatad
da. Porém,, talvez taiss crenças resultem
r
ju
ustamente de um histtórico
de o
opressão e desamparo
o. Não seri a parte do
o trabalho dos
d
profiss ionais de saúde
s
mosttrar que há
á alternativa
a? Há alterrnativa?
Apesar das
d
tentat ivas de encontrar razões
r
que
e justifique
em a
discrrepância no
o tratamentto da dor e
entre as raç
ças, não há conclusõe
es definitiva
as e o
deba
ate acadêm
mico segue em aberto.. Porém, pa
ara aqueles
s que vivem
m à margem de
uma sociedade
e excludentte, não há
á motivo para
p
debate, pois a razão é óbvia:
ó
racis
smo. Ainda
a que não
o seja posssível quantificá-lo e expressá
á-lo em dados
d
o longe pa
objettivos, não é preciso olhar muito
ara entende
er que o ra
acismo existe e
perm
meia diversos aspecto
os do nosso
o cotidiano
o. Ele se manifesta
m
d as formas mais
sutis
s às mais extremas,
e
fazendo
f
millhões de víítimas como George F
Floyd. Enqu
uanto
viverrmos em uma sociedade base
eada no ra
acismo, a luta pela resistência
a das
mino
orias étnica
as se faz necessária
n
e devemos
s ser constantemente
e lembrado
os de
que v
vidas negra
as importam
m.
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